
 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

999 

 
RD 2021110 

Ata da 110ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 2ª Etapa, do 1º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 18 de 

novembro de 2021. 

 

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, à hora 

regimental, no Plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada à rua Visconde 

do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a centésima décima Sessão 

Ordinária, referente à segunda Etapa, do primeiro Período, da décima nona Legislatura, na 

qual, à exceção do parlamentar Emerson Costa dos Santos, compareceram os vereadores 

Edvaldo Lima dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Fabiano Nascimento de Souza, 

Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima 

Monteiro, José da Costa Correia Filho, José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira 

Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto 

de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Pedro Cícero 

Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e 

Valdemir da Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o primeiro Vice-Presidente 

desta Casa Legislativa, vereador Sílvio de Oliveira Dias, declarou aberta a presente Sessão 

e solicitou que a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, procedesse à 

leitura da Ata da Sessão. Prosseguindo, o primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira 

Dias, solicitou que a primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Viera, 

procedesse a leitura das matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que vão 

a seguir: <Projetos de Decreto Legislativo nºs 018 e 019/2021, ambos de autoria do edil 

Josse Paulo Pereira Barbosa, que, respectivamente, “Dispõe sobre a concessão da Comenda 

Maria Quitéria ao Sr. José Hildon Brandão Lobão” e “Dispõe sobre a concessão da 

Comenda Maria Quitéria ao Sr. Edvando Nogueira Ramos”. Requerimentos nºs 280 a 

282/2021, de iniciativa dos vereadores Luiz Augusto de Jesus e Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes. Indicações nºs 2.473 a 2.501/2021, da lavra dos parlamentares Pedro Cícero 

Marcenio Silva, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Valdemir da Silva Santos, Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, Luiz Augusto de Jesus, Silvio de Oliveira Dias e Jhonatas 

Lima Monteiro. Moções nºs 379 a 381/2021, todas de autoria do edil Flávio Arruda 

Morais>. Em seguida, o primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias, submeteu a 

apreciação do Plenário a Ata da Sessão anterior que aprovada pela unanimidade dos 

parlamentares presentes. Em Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 
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Vieira retificou sua fala anterior, explicando que os representantes da Feira da Marechal 

farão uso da Tribuna Livre após agendamento. No Horário das Lideranças Partidárias, o 

edil Luiz Augusto de Jesus (DEM e Liderança do Governo) disse que, nesta manhã, 

entrou em contato com o Dr. Tarcízio Pimenta para saber se os atendimentos realizados 

através do Sistema Único de Saúde (SUS) na Casa de Saúde Santana tinham sido 

retomados, oportunidade na qual este lhe confirmou a informação. Destacou que, no Diário 

Oficial Eletrônico deste dia, foi publicada a renovação do contrato entre a Prefeitura 

Municipal e a referida unidade de saúde. Salientou que estava satisfeito por isso, tendo em 

vista que a população necessitava dos atendimentos médicos. Declarou que as certidões 

solicitadas foram encaminhadas à administração pública municipal pela diretoria da Casa 

de Saúde Santana e registrou que, anteriormente, o secretário municipal de Saúde, médico 

Marcelo Britto, expôs que, assim que recebesse as certidões, autorizaria a retomada dos 

atendimentos, através do SUS, na unidade de saúde mencionada. Afirmou que aditivos aos 

contratos foram publicados nesta data, referentes a outras empresas que prestavam serviços 

neste município, tal como da Imaps Saúde. Exteriorizou que, na administração pública, 

quando um problema é detectado, faz necessário dialogar e solucionar a questão. Salientou 

que isto foi feito pelo prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva 

Filho. Na sequência, registrou que o Projeto de Lei Ordinária, de autoria do edil Edvaldo 

Lima dos Santos, pautado na Ordem do Dia da presente sessão, é inconstitucional e 

ressaltou que a Prefeitura Municipal estava em negociação com os responsáveis pelo 

Shopping Popular. Afirmou que o Vice-Prefeito Fernando de Fabinho dialogou com os 

parlamentares da base governista para tratar sobre o referido empreendimento comercial. 

Destacou, ainda, que, após uma reunião com o empresário Elias Tergilene, este abriu 

algumas exceções para os vendedores ambulantes no que concernia à taxa de aluguel dos 

boxes. Reiterou que o diálogo é fundamental para resolver a situação do Shopping Popular 

e relatou que alguns camelôs não tinham condições de arcar com as despesas relativas ao 

aluguel dos boxes do Shopping Popular, de modo ser necessário pensar em formas de atrair 

o público para o referido empreendimento. Afirmou que alguns vereadores elaboravam 

projetos de lei equivocados, em uma tentativa de mostrar que apoiavam os vendedores 

ambulantes, no entanto, as matérias são inconstitucionais, visto que os parlamentares 

tinham algumas limitações quanto à elaboração de proposições. Por isso, acabavam 

prejudicando acordos entre a Prefeitura Municipal e a gestão do Shopping Popular. Em 

aparte, o edil Flávio Arruda Morais reconheceu o esforço do orador à tribuna, mas destacou 

que o prefeito municipal deveria solucionar a situação. Ao concluir seu pronunciamento, o 

vereador Luiz Augusto de Jesus solicitou que a sonoplastia desta Casa ajustasse os 
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aparelhos, pois o som estava horrível e o público não conseguia ouvir os parlamentares. 

Prosseguindo, o vereador Flávio Arruda Morais (PSB) o longo do seu pronunciamento, 

discorreu sobre o problema da segurança pública no município de Feira de Santana, com 

ênfase no Conjunto Feira X e bairros Jussara e Pedra do Descanso, ao tempo em que 

solicitou ao secretário municipal de Serviços Públicos, senhor Eliziario Ribeiro, a 

instalação de lâmpadas de led nestas localidades, como forma de contribuir para o combate 

à violência, que está altíssimo em toda citada região. Também discorreu sobre reunião que 

teve com o Major Lessa, da Companhia 65, oportunidade na qual teria afirmado que 

segurança pública começa com iluminação pública. Por isso, reiterou o seu pedido às 

autoridades competentes, no sentido de que os bairros periféricos de Feira de Santana, com 

altos índices de violência tenham prioridade na implantação e reposição da iluminação 

pública. Finalizando, registrou que os semáforos continuam ativos nos locais em que foram 

instaladas câmeras de vídeo monitoramento, expondo desnecessariamente a vida dos 

motoristas que trafegam à noite. Foi aparteado pelo vereador Luiz Augusto de Jesus. 

Durante o discurso do orador, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para o Presidente 

desta Câmara, vereador Fernando Dantas Torres. Em seguida, o edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa (PSC) que também usou o tempo do PSD cedido pelo vereador Fernando Dantas 

Torres, disse que ainda está abalado com a situação vivenciada por sua secretária que ficou 

internada na UPA do Hospital Geral Clériston Andrade. Atentou que o governo estadual 

precisa rever a regulação de internamento. Pois tem matado muitas pessoas em Feira de 

Santana e na Bahia. Frisou que a UPA em questão é uma espelunca mal administrada. Pois, 

chegou a dar alta médica a paciente que felizmente foi transferida para atendimento 

adequado. Afirmou ser inaceitável que a população feirense fique sofrendo por capricho de 

quem quer que seja e morrer devido a negligência médica. Advertiu que no próximo ano 

terá eleições para governador e antecipou que a depender dos candidatos não apoiará 

nenhum. Pois, a regulação é criminosa. Frisou que quem quiser ser bem tratado tem que 

tratar bem os demais. Em seguida, disse que o prefeito municipal de Feira de Santana, 

Colbert Martins da Silva Filho, gastou uma fortuna no projeto Centro e BRT, mas a ruas da 

cidade estão esburacadas. Sinalizou que as obras do Centro é como chale de Penelope. Pois, 

a empresa faz em um dia e no outro desfaz o que havia feito. Em aparte o edil Silvio de 

Oliveira Dias ressaltou o trabalho de excelência desenvolvido pelo Hospital Geral Clériston 

Andrade. Mas, não consegue dar contra da demanda se não houver uma contrapartida por 

parte do governo municipal. Lembrou que todas as cirurgias ortopédicas são realizadas no 

Clériston, pois o Município não faz o seu papel.  Lembrou que a Prefeitura recebe R$ 480 

milhões de verbas para a Saúde. Ao retomar a palavra, o orador vereador Josse Paulo 
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Pereira Barbosa, lembrou que encaminhou para a diretora do Hospital D. Pedro de 

Alcantara (HDPA), médica Sandra Peggy, solicitando informações. Entretanto, ainda não 

respondeu a missiva. Advertiu que nenhum outro vereador ou Presidente manda no seu 

mandato. Antecipou que como não recebeu as informações está preparando ações no 

Ministério Público contra o HDPA. Também foi aparteado pelos edis Edvaldo Lima dos 

Santos e Luiz Augusto de Jesus. Em resposta ao vereador Edvaldo Lima dos Santos, o 

orador frisou que o governador Rui Costa é um dos melhores do Brasil, pois governa para 

os pobres e a regulação é de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde. Durante o 

discurso do orador, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para o primeiro Vice-

Presidente, vereador Sílvio de Oliveira Dias. Em Pela Ordem, o edil Fernando Dantas 

Torres disse que recebeu uma ligação do Vice-Prefeito, Fernando de Fabinho, solicitando 

que o Projeto que se refere ao Shopping Popular fosse retirado de pauta e aguardasse a 

negociação que será feita hoje em uma reunião. Também pediu que a presente Sessão fosse 

suspensa por alguns minutos para pronunciamento de um representante dos camelôs do 

Shopping Popular. O vereador Fernando Torres revelou que o Projeto de Lei referente ao 

Shopping Popular será transferido para a Sessão da próxima terça-feira. Logo após, o 

primeiro Vice-Presidente, vereador Silvio de Oliveira Dias, suspendeu a presente Sessão 

por dez minutos para pronunciamento na Tribuna desta Casa, do Sr. Júlio Luiz, 

representante dos camelôs do Shopping Popular. Ao final, a suspensão foi aditada por mais 

dez minutos. Reaberta a Sessão, o Presidente Fernando Dantas Torres assumiu o comando 

da Mesa Diretiva e concedeu a palavra novamente ao Sr. Júlio Luiz para discursar à 

Tribuna. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva solicitou constar em Ata, os 

nomes dos vereadores que foram convocados para a reunião, mas decidiram não participar. 

Em Pela Ordem, o vereador José da Costa Correia Filho disse ser contrário ao adiamento 

de pauta do projeto, por essa razão não participou da reunião. O Presidente ponderou que 

caso não seja encontrada uma saída dialogada para o impasse do Shopping Popular uma 

Sessão Extraordinária será realizada na próxima segunda-feira para apreciar o projeto. Em 

Pela Ordem, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos disse que a postura do Presidente é 

de alto nível nesta Casa, pois o mesmo atende aos interesses das mais diversas categorias. 

No entanto, com relação à votação do projeto em questão ele se posicionou favorável à 

votação em primeira discussão na presente data. Acrescentou que o governo municipal está 

se sentido acuado e enviou o Vice-Prefeito, Fernando de Fabinho tentar negociar. Porém, 

entende o posicionamento do Presidente quanto a possibilidade da matéria sofrer 

interferência judicial. Mas, sabe que a conversa do governo será blá, blá, blá e o Projeto 

será apreciado segunda-feira. Em seguida, a vereadora Eremita Mota de Araújo disse 
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que ao longo dos seus mandatos nunca teve uma Mesa Diretiva que mais acolhesse as 

demandas populares como a atual. Confessou que nenhum dos vereadores se pronunciaram 

contrários ao Projeto de Lei Ordinária nº 167/2021, de iniciativa do parlamentar Edvaldo 

Lima dos Santos. Pregou o diálogo com o Vice-Prefeito Fernando de Fabinho e salientou 

que a proposta do edil Edvaldo Lima já deveria ter sido colocada em prática pelo prefeito 

municipal, Colbert Martins da Silva Filho. Ressalvou que as oitivas da CPI não poderiam 

ser desmarcadas porque algumas pessoas virão de outras cidades para serem ouvidas. 

Escalonou que esta Casa Legislativa deveria ouvir Fernando de Fabinho, posteriormente os 

vereadores se reuniriam para encaminhar as propostas e analisariam se o projeto 

necessitaria ser votado ou não. Assegurou que o projeto não será retirado de pauta. 

Solicitou compreensão aos ambulantes presentes na Galaria. Durante o discurso da 

vereadora, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para a primeira secretária, 

parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Logo após, o edil Fernando Dantas 

Torres discursou apelando a paciência dos ambulantes. Pois, se encaminhar o Projeto de 

Lei Ordinária nº 167/2021 à votação correrá o risco de ser judicializado. Pregou a 

negociação com o Vice-Prefeito Fernando de Fabinho. Entretanto, argumentou que não será 

um dia a mais ou um dia a menos que prejudicará a causa dos camelôs. Pois, é melhor 

seguir o rito processual corretamente do que de maneira açodada dar margem a retrocessos. 

Revelou torcer que o empreendimento dê certo, pois defende o emprego e a renda para os 

trabalhadores de Feira de Santana. Revelou que durante a reunião, o Vice-Prefeito 

Fernando de Fabinho compromete-se em interromper os cortes de energia efetuados em 

alguns boxes assim como cessar tal iniciativa. Foi aparteado pelos vereadores Sílvio de 

Oliveira Dias e Luiz Ferreira Dias. Na sequência, o parlamentar Jhonatas Monteiro disse 

que gostaria que o Projeto de Lei Ordinária nº 176/2021 fosse votado hoje até mesmo como 

instrumento de pressão. Pois, o governo municipal só responde as demandas sociais na base 

da pressão. Pois, a situação do Shopping Popular chegou ao desespero. Pois, o caso é de 

sobrevivência de inúmeras pessoas. Disse que o projeto em questão dá autorização ao 

prefeito fazer algo que ele já pode fazer. Lembrou que a lei municipal que regula a Parceria 

Público Privada em Feira de Santana afirma que a Prefeitura não delegará a terceiro, o 

poder de polícia administrativa. Mas, ao contrário o governo municipal está delegando 

poderes para a administração do Shopping Popular fechar boxes, apreender mercadorias, 

cortar energia elétrica. Porém entende que no parlamento as vezes tem que ceder em parte 

para que as questões avancem. Por isso, apresentará o pedido de instalação de uma CPI do 

Shopping Popular. Revelou que não é a primeira vez que a Prefeitura promete assegurar os 

diretos dos camelôs. Entretanto, não adianta nada. Pois, o senhor Elias Tergilene continuará 
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ameaçando, fechando boxes, apreendendo mercadorias. Frisou que se as negociações não 

avançarem, a CPI será instalada para que os crimes sejam imputados aos seus respectivos 

responsáveis. Defendeu que as negociações tenham assegurada a representatividade dos 

ambulantes. Cobrou que as promessas de infraestrutura sejam cumpridas assim como mais 

transparência no que se refere a aplicabilidade da taxa de condomínio. Observou que se os 

contratos não forem revistos, em pouco tempo a situação atual acontecerá novamente. Logo 

após, o edil Edvaldo Lima dos Santos lembrou que defendeu a instalação do Shopping 

Popular na rua Sales Barbosa. Reclamou que o empreendimento não oferece as condições 

de funcionamento. Frisou que o senhor Elias Tergilene veio a Feira de Santana para roubar 

os impostos feirenses. Antecipou que na reunião com o Vice-Prefeito vai perguntar se ele 

tem carta branca para resolver o problema. Pois, não tem como suportar as arbitrariedades 

como corte de energia que está ocorrendo hoje. Defendeu o afastamento do prefeito 

municipal por ser irresponsável e deixar a cidade abandonada. Disse que o prefeito é um 

covarde e que passa mais tempo em Brasília do que administrando Feira de Santana. 

Reaberta a sessão, a vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda secretária, assumiu o 

comando da Mesa Diretiva. Logo após, em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB) discorreu sobre a Emenda nº 015/2020 ao Projeto de Lei Ordinária nº 

105/2020, e fez a leitura de trechos desta. Disse que o objetivo da referida Emenda era 

destinar uma verba impositiva à construção da Comunidade Terapêutica Desafio Jovem. 

Porém, após um ano, recebeu um Ofício informando que a referida construção não era 

possível. Destacou, por fim, que a Prefeitura Municipal tinha a obrigação de destinar um 

valor de contrapartida para viabilizar a construção da referida instituição. Em seguida, a 

segunda Secretária, vereador Eremita Mota de Araújo, solicitou que a primeira Secretária, 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, fizesse a leitura do Parecer nº 244/2021 

exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) favorável à tramitação 

de Projeto de Lei Ordinária nº 167/2021, de autoria do edil Edvaldo Lima dos Santos. Em 

seguida, o Presidente Fernando Dantas Torres assumiu o comando da Mesa Diretiva e 

concedeu a palavra em Tribuna Livre ao Sr. José Joaquim de Oliveira Neto, Presidente 

da Associação dos Servidores da Câmara Municipal de Feira de Santana (ASSECAMUFS), 

que discorreu na íntegra:  O Dia do servidor público:<Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Vereadores e vereadoras deste legislativo feirense. Estamos aqui para homenagear os 

servidores efetivos desta Casa. A data em que se comemora o dia do servidor público é dia 

28 de outubro, porém, hoje temos a oportunidade de falar para todos aqui nesta tribuna 

sobre a história dos servidores da Câmara e sua importância na preservação da memória 

histórica da Casa da Cidadania. Serei breve no discurso para falar da carreira dos servidores 
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efetivos, desde os primeiros até os mais recentes. Primeiro falar um pouco da história da 

Câmara. A Câmara Municipal de Feira de Santana foi instalada em 18 de setembro de 1833 

e funcionou em vários locais a exemplo do Teatro de Santana, antigo prédio do Paço 

Municipal em frente da Igreja Senhor dos Passos, no edifício sede do INSS na praça 

Bernardino Bahia de 1967 a 1982 e finalmente neste prédio que era a cadeia pública e foi 

reformado para ser a sede definitiva do Legislativo Feirense desde setembro de 1982. Os 

primeiros servidores efetivos da Câmara ingressaram no ano de 1963 e o primeiro Diretor 

foi o Sr. Osvaldo Humberto Santos. Os demais servidores que exerceram cargos de 

Diretoria foram:  Sr. Raymundo Nascimento de Sant’Ana -1967 a 1984, João Matos de 

Oliveira – 1985 a 2002, Eliana Mara Assunção Rocha Costa -2003-2004 e 2007-2008 – 

Marloy Antonio de Santana – 2009-2010 – Maria de Figueiredo Chahoud – 2011-2012. 

Foram várias turmas que ingressaram no legislativo no cargo efetivo, seja por contratação, 

nomeação ou concurso. Os primeiros chegaram em 1963, quando foram indicados 08 

servidores para as diversas funções da Câmara. Citarei apenas esses nomes por 

representarem o início do quadro efetivo desta Casa. São eles: Raymundo Nascimento 

Sant´Ana, João Matos de Oliveira, Hormezinda Lima Lopes, Erideth Santos Lopes, Rossini 

Souza, Paulino Gonçalves da Silva, Pelúcio Rodrigues e Abel Leão. No final dos anos 1960 

e na década de 1970, outros servidores chegaram para aumentar o quadro dos efetivos, mas 

a partir dos anos 80 é que tivemos maior ingresso de servidores na carreira com várias 

contratações em 1983 e nomeações dos concursados em 1992, 1993 e 1994, onde o quadro 

alcançou seu maior número, chegando a 66 servidores. Depois disso, o quadro foi 

reduzindo por motivo de aposentadorias e falecimentos, chegando a 29 servidores em 2018. 

Após 26 anos, é que foi feito novo concurso e com essas novas nomeações, o quadro hoje 

conta com 43 servidores ainda distante da quantidade ideal! Aqui temos um quadro atual de 

servidores efetivos qualificados onde aproximadamente 80% possuem nível superior e 

muitos que não optaram pela área acadêmica, adquiriram muito conhecimento na prática ao 

longo de anos dedicado ao serviço público tendo como referência as atividades práticas do 

poder legislativo. Quero dizer que independente de ter ocupado cargos de Diretoria ou 

Gerência, todos são importantes nas funções que exercem, uns com mais destaque por estar 

muito próximo das atividades parlamentares, outros nos bastidores desenvolvendo suas 

atividades com muita dedicação e zelo, atuando sempre com o objetivo de que as contas 

públicas sejam aprovadas de preferência sem ressalvas, observando os princípios da 

administração pública da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência 

e Eficácia para resguardar os Gestores de notificações e sanções por parte dos órgãos de 

controle externo. Além disso, o servidor efetivo é importante por manter o conhecimento 
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histórico do funcionamento das atividades legislativa, sendo fundamental para a 

continuidade dos serviços prestados à população feirense. Por fim, quero agradecer a 

oportunidade de falar em nome dos meus colegas e agradecer também a atenção do 

Presidente, dos Vereadores, da imprensa, dos presentes na galeria e do público da internet!  

Em nome dos servidores desta Casa, gostaria de agradecer  ao Presidente, vereador 

Fernando Dantas Torres; ao primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias; ao 

segundo Vice-Presidente, parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa; ao terceiro Vice-

Presidente, vereador José Marques de Messias; a primeira Secretária, vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira; a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo e ao 

terceiro Secretário, edil Flávio Arruda Morais, devido a proposta de revisão salarial 

proposta para os funcionários efetivos desta Casa Legislativa. Salientamos que nesta 

Legislatura há seis vereadores que são ou foram servidores públicos sendo eles: Silvio de 

Oliveira Dias, Ivamberg dos Santos Lima, José Correia Filho, Emerson Costa dos Santos 

Eremita Mota de Araújo e Jhonatas Lima Monteiro. Neste momento convido o servidor 

Charles Sant’Ana para entregar uma placa alusiva a este evento ao Presidente, vereador 

Fernando Torres. Feito este agradecimento ao senhor presidente Fernando Torres, extensivo 

à Mesa Diretora da Câmara, pedimos permissão aos senhores vereadores para que 

possamos, em nome de todos os servidores desta Casa, e também dos nossos edis, fazer 

uma homenagem a dois colegas funcionários deste Poder Legislativo. Falaremos primeiro 

do mais antigo dos dois, o colega Marcos Antônio, chefe da Divisão Legislativa. Marcos é 

uma legenda da Câmara de Feira de Santana. Substituto do saudoso Rossini, ele tem uma 

longa folha de serviços prestados a esta Casa. Em plenário, é um verdadeiro maestro, com 

sua orientação legislativa sempre muito eficiente e segura. Afinal, com 41 anos de 

atividade, ele conhece isto aqui como ninguém. Marcos Parlamentar, 13⁰ vereador, são 

alguns apelidos, muito bem apropriados por sinal, que ele ganhou no curso dessa jornada. 

Assessorou vários presidentes, diversas Mesas Diretoras, nas últimas décadas, sempre com 

o mesmo empenho e comprometimento. É testemunha ocular da história contemporânea 

desta Câmara, vivendo os melhores momentos do Legislativo e também os mais difíceis. 

Seus companheiros de trabalho, não apenas os do setor que ele comanda, mas todos nós, 

que acompanhamos a sua rotina, somos admiradores deste sujeito competente e um tanto 

rabugento. O presidente Fernando Torres fez um apelo, recentemente, a Marcos: que ele 

guarde a sua aposentadoria para mais adiante.  Fernando sabe muito bem o que está 

fazendo. Afinal, substituir um quadro como Marcos, servidor público de sua linhagem, é 

tarefa das mais difíceis. Parabéns, Marcos, por este feito. Não é todo dia que um servidor 

público completa 41 anos de trabalho. Muito menos com o prestígio, a capacidade e o 
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respeito que você conquistou. Receba das mãos do Presidente uma placa, pequena 

homenagem de todos os seus companheiros, nesta Casa. Os de hoje e os de ontem. 

Falaremos agora de um outro colega de trabalho que atinge uma marca muito bonita, em 

sua trajetória de servidor público municipal. Estamos nos referindo a Edson Matos, que 

alcança 38 anos de atividade neste Poder Legislativo. É mais um servidor cuja experiência, 

responsabilidade e respeito neste nobre ofício público servem de modelo para os que estão 

chegando. Profundo conhecedor da área financeira e administrativa da Câmara de Feira de 

Santana, já ocupou várias funções estratégicas da gestão desta Casa. Sua atuação sempre 

mereceu destaque pelo empenho e eficiência em tudo o que executou. Edson é um 

estudioso do serviço público, um homem que conhece os detalhes dos deveres do 

funcionalismo, e que está sempre atento aos direitos da categoria, sendo uma importante 

referência para todos nós. É um servidor que veste a camisa da Câmara dentro e fora desta 

Casa. Explico: por muitos anos ele foi um bom lateral direito do nosso time de futebol. 

Hoje em dia, futebol ele apenas assiste pela televisão, porque o condicionamento não 

permite mais as arrancadas de antigamente, defendendo a representação desta Câmara no 

tradicional torneio do Sindicato dos Servidores Municipais. Para os que não sabem, Edson 

é um entusiasta da organização da classe, presença permanente na diretoria da nossa 

associação, a Assecamufs, período em que   contribui muito para importantes conquistas. 

Mais que isto, defende o respeito ao servidor. Ao querido Edson, quem sabe um dia futuro 

vereador eleito pelo distrito de Maria Quitéria, onde ele decidiu residir há vários anos, 

nossos parabéns, por essas quase quatro décadas de dedicação à Câmara de Feira de 

Santana. Aqui, ele deixa um importante legado. Um dia, quando decidir se aposentar, fará 

enorme falta a todos nós e, com certeza, também aos senhores vereadores. Convidamos o 

Presidente, Fernando Dantas Torres, para que, em nome de todos nós, faça s entrega de 

uma placa, simbólica a Edson Matos, homenagem que esta Casa lhe faz. Muito obrigado, 

senhor presidente, senhores vereadores>. Logo após, o Presidente teceu comentários 

elogiosos sobre os servidores desta Casa da Cidadania. Em Pela Ordem, o parlamentar 

Sílvio de Oliveira Dias registrou a presença do Sr. “Raimundão da Conceição”, em nome 

de alguns vereadores, também citou a presença do Sr. “Bira Motoboy”, do radialista 

Valadares e demais profissionais de comunicação. Em seguida, o Presidente Fernando 

Dantas Torres consultou o Plenário quanto à possibilidade de transferência Ordem do Dia 

da presente data para a próxima terça-feira, em razão da reunião que terá com o Vice-

Prefeito Fernando de Fabinho. Em Questão de Ordem, o edil José da Costa Correia Filho 

lembrou a todos que na próxima segunda-feira, às nove horas, ocorrerá uma Sessão Solene, 

conforme Requerimento de sua autoria e pediu atenção para não marcarem outra sessão 
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para o mesmo dia. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus informou que está 

acontecendo em Brasília, a destinação de Emendas federais dos deputados, de modo que o 

prefeito Colbert Martins da Silva Filho e alguns secretários estão em busca de recursos para 

Feira de Santana, através do orçamento da União. O Presidente lembrou ao Plenário que 

hoje à noite será realizada uma Sessão Solene em comemoração ao Dia da Consciência 

Negra e ao Dia da Capoeira, ao tempo em que solicitou ao vereador Silvio de Oliveira Dais 

que presidisse a referida Sessão. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias comunicou 

ao Presidente, vereador Fernando Dantas Torres, que passará na Sessão Solene que ocorrerá 

à noite, mas não poderá permanecer, pois participará do evento Ouvindo Feira, desta feita, 

no bairro Feira X, que contara com as presenças dos deputados federal José Neto e estadual 

Robson Almeida. Em Pela Ordem, a parlamentar Eremita Mota de Araújo disse que 

apresentaria uma grave denúncia no Horário das Lideranças, no entanto não teve 

oportunidade, assim solicitou que o Presidente concedesse tempo, com a anuência dos 

colegas, para que ela se pronunciasse à tribuna no momento, o que foi acatado pelo 

Plenário. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos disse que foi informado 

por um camelô que o Sr. Elias Tergilene chamou este Legislativo de Casa do Papai Noel. 

Em Pela Ordem, o parlamentar Flávio Arruda Morais afirmou que o senhor Elias 

Tergilene debocha desta Casa, o que é inadmissível. Na sequência, a vereadora Eremita 

Mota de Araújo (PSDB) referiu-se ao Sr. Maurício Soares de Oliveira ao dizer que 

recebeu, em seu gabinete, algumas pessoas que lhe procuraram para falar sobre um 

esquema fraudulento relativo à contratação de pessoas, através de concurso público, para o 

Programa Criança Feliz. Destacou que alguns cidadãos lhe informaram que a Prefeitura 

Municipal planejou um concurso manipulado para, diante disto, escolher quem trabalharia 

no referido programa. Relatou que a administração pública municipal desafiava os órgãos 

de controle e o Ministério Público e salientou que as pessoas faziam boas provas, mas, 

ainda assim, não eram convocadas. Registrou que, no dia dez de agosto deste ano, foi 

publicada no Diário Oficial Eletrônico deste Município, a contratação de uma empresa para 

realizar o concurso público relativo ao Programa Criança Feliz e relatou que a empresa 

cobrou o valor de oito mil reais para elaborar provas, contratar fiscais, alugar espaços, entre 

outros. Desafiou a empresa vencedora da licitação, MS Concursos, a apresentar relatórios e 

planilhas referentes às despesas no que concernia à realização do concurso. Disse que a 

Prefeitura visava a contratação por dispensa de licitação a fim de manipular o processo e 

conceder vantagens. Apresentou um boleto de inscrição do concurso mencionado, cujo 

valor foi encaminhado à empresa e, diante disto, algumas pessoas seriam beneficiadas. 

Disse que o Ministério Público e a Polícia Federal investigarão a situação e exteriorizou 
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que a gestão pública municipal ignorava as recomendações relativas à realização de 

concursos públicos e não fazia convênio com entidades sérias. Relatou que estava com 

Pareceres do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM– BA), os quais condenavam a 

dispensa de licitação e o fato de as arrecadações relativas ao concurso mencionada serem 

encaminhadas à conta bancária de uma empresa privada. Ressaltou que toda arrecadação 

municipal deveria ser destinada aos cofres públicos e mencionou a entrevista concedida 

pela Promotora Rita Tourinho, que expôs que todas as taxas arrecadadas através de 

realização de concursos públicos deveriam ser destinadas aos cofres públicos. Enalteceu o 

Presidente desta Casa e, em seguida, disse que o senhor mencionado no início de seu 

pronunciamento era o proprietário da empresa MS Concursos, realizadora da seleção 

referente ao Programa Criança Feliz, bem como da empresa que, durante a gestão do ex-

Presidente e ex-vereador Justiniano França, iniciou a seleção para preenchimento das vagas 

de provimento efetivo nesta Casa, no entanto, arrecadou o dinheiro e não realizou a prova. 

Declarou que o Ministério Público ingressou com uma ação civil-pública contra esta 

Câmara e determinou a anulação de todo o processo, bem como informou que o Juiz 

Gustavo Hungria determinou que todos os valores arrecadados na inscrição fossem 

devolvidos às pessoas. Registrou que o Sr. Maurício de Oliveira, sócio do Instituto 

Nacional de Educação e Tecnologia, foi condenado a devolver o dinheiro, no entanto, não o 

fez. Destacou que o concurso relativo ao Programa Criança Feliz era uma farsa e salientou 

que esta seleção deveria ser cancelada. Advertiu que a empresa MS Concursos “fugirá” 

com o dinheiro e informou que encaminhará as provas ao TCM-BA, ao Ministério Público 

e à Polícia Federal para que sejam adotadas medidas a fim de barrar a realização do 

processo seletivo. Por fim, teceu críticas ao Prefeito Municipal. Em Pela Ordem, o edil 

Pedro Cícero Marcenio Silva, diante da denúncia feita pela colega Eremita Mota de Araújo, 

solicitou afastamento do prefeito Colbert Martins da Silva Filho por noventa dias. Em Pela 

Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias parabenizou a colega Eremita Mota de Araújo pela 

coragem e corroborou com o pedido de afastamento do prefeito feito pelo colega Pedro 

Cícero Marcenio Silva. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos disse que, 

anteriormente, já solicitou que o prefeito pedisse afastamento do cargo por doze meses, o 

que não ocorreu até o momento. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

justificou sua ausência no início desta por está reunido com o Ministério Público para 

discutir ações da CPI das Cestas Básicas. Ao tempo em que parabenizou vereadora Eremita 

Mota de Araújo pela coragem em realizar a denúncia formulada acima. Propôs que a 

Procuradoria desta Casa Legislativa elaborasse um Mandado de Segurança visando afastar 

o prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, por seis meses. 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

1010 

 
RD 2021110 

Na sequência, a vereadora Eremita Mota de Araújo, disse que o mínimo que o prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho deveria fazer era anular o concurso hora denunciado. Caso 

contrário cometerá crime de prevaricação. O Edil Ivamberg dos Santos Lima lembrou que 

se a inscrição custou R$ 50,00 e teve dez mil inscritos o faturamento foi de quinhentos mil 

reais. Nada mais havendo por tratar, o primeiro Vice-Presidente, parlamentar Silvio de 

Oliveira Dias, declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e cinquenta e dois 

minutos, sendo convocada outra para a próxima terça-feira, dia vinte e três de novembro do 

ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <Em discussão única, o Veto nº 

005/2021, de lavra do Poder Executivo, com Parecer da CCJR, opinando pela possibilidade 

jurídica de acolhimento do Veto. Em urgência e em segunda discussão, o Projeto de Lei 

Ordinária nº 162/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Em segunda discussão, 

o Projeto de Lei Ordinária nº 129/2021, de coautoria dos parlamentares Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira e Pedro Américo de Santana Silva Lopes e o Projeto de Lei 

Ordinária nº153/2021, de iniciativa da vereadora Eremita Mota de Araújo. Em primeira 

discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 150/2021, de lavra do edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa; o Projeto de Lei Ordinária nº 155/2021, de iniciativa da parlamentar Luciane 

Aparecida Silva Brito Viera e o Projeto de Lei Ordinária nº 167/2021, de lavra do 

vereador Edvaldo Lima dos Santos. Em votação única, os Requerimentos nºs 279, 280 e 

282/2021, respectivamente de autoria dos edis José Marques de Messias, Luiz Augusto de 

Jesus e Pedro Américo de Santana Silva Lopes>. Para constar, eu, José Joaquim de Oliveira 

Neto, Técnico Legislativo a disposição do Setor de Redação e Atas, lavrei a presente Ata, 

que segue à apreciação plenária, na forma regimental.       

 


