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Ata da 112ª 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 24 de 

novembro de 2021. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às oito 

horas e quarenta e sete minutos, 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 segunda 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 

vereador Fernando Dantas Torres, Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão 

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

leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi submetida à apreciação plenária e aprovada pela 

unanimidade dos edis presentes. Em seguida, solicitou da primeira Secretária, vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a leitura das matérias previamente constantes para o 

Expediente do dia, que vão a seguir: <Projeto de Lei n/nº 173/2021, de autoria do 

vereador Flávio Arruda Morais, que “Dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento de 

shopping centers, centro comerciais e hipermercados para pessoas portadoras do transtorno 

do espectro autista de autismo, no âmbito do Município de Feira de Santana, e dá outras 

providências”. Pareceres nºs 232 e 236/2021, ambos exarados pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação (CCJR), favoráveis, respectivamente, à tramitação dos 

Projetos de Lei nºs 160 e 163/2021, na devida ordem, de autoria dos vereadores Flávio 

Arruda Morais e Luiz Augusto de Jesus. Pareceres nºs 228 e 233/2021, também exarados 

pela CCJR, opinando, respectivamente, pelo indeferimento dos Projetos de Lei nºs 157 e 

159/2021, ambos de autoria do vereador Edvaldo Lima dos Santos. Parecer nº 235/2021, 

também exarado pela CCJR, opinando pelo indeferimento do Projeto de Lei nº 161/2021, 
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de autoria do vereador Flávio Arruda Morais. Requerimentos nºs 285 a 290/2021, sendo o 

primeiro de iniciativa do edil Jurandy da Cruz Carvalho e subscrito por diversos 

parlamentares, os demais de autoria do vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes e o 

último de lavra do edil Jhonatas Lima Monteiro e subscrito por diversos parlamentares. 

Indicações nºs 2.515 a 2.533/2021, de iniciativa dos vereadores Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes, Flávio Arruda Morais, Luiz Augusto de Jesus e Jurandy da Cruz Carvalho. 

Moções nºs 382 a 394/2021, de autoria dos vereadores Josse Paulo Pereira Barbosa, Flávio 

Arruda Morais e Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Correspondência: Ofício nº 

001/2021, datado do dia 23 de novembro do ano em curso e assinado pelo Vice-Presidente 

da Associação de Familiares, Amigos e Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, Sr. Carlos 

Henrique Alencar Marques, solicitando uso da Tribuna Livre para tratar sobre a campanha 

de conscientização com base no mês de Dezembro Vermelho, a qual tem por finalidade 

incentivar o tratamento precoce da síndrome da imunodeficiência adquirida e de outras 

infecções sexualmente transmissíveis>. Durante a leitura da Ata, em Pela Ordem, o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) solicitou a realização da chamada nominal ao 

dizer que alguns parlamentares se encontravam no pátio desta Câmara. Por fim, solicitou 

que a informação constasse em Ata. Desse modo, o Presidente realizou a chamada nominal, 

oportunidade na qual verificou que os edis José da Costa Correia Filho (PATRI), Fabiano 

Nascimento de Souza (MDB), Jurandy da Cruz Carvalho (PL), Luiz Ferreira Dias (PROS), 

Emerson Costa dos Santos (DC), Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM), Petrônio 

Oliveira Lima (REP), Ronaldo Almeida Caribé (MDB), Valdemir da Silva Santos (PV) e 

José Marques de Messias (DEM) não se encontravam no Plenário. Cabe registrar que, 

oportunamente, os vereadores adentraram no Plenário. Após a leitura do Expediente, em 

Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) registrou a presença do ex-

parlamentar desta Casa, Sr. José Menezes Santa Rosa, conhecido como Zé Filé, na galeria. 

Neste momento, o segundo Vice-Presidente desta Câmara, edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa, assumiu o comando da Mesa Diretiva. No Horário das Lideranças Partidárias, 

o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) discorreu sobre a reunião prevista para 

ocorrer, no dia anterior, com a presença de uma comissão composta por alguns vereadores, 

representantes da Prefeitura Municipal, dos vendedores ambulantes e do empresário Elias 

Tergilene. Expôs que a referida reunião ocorreu no Hotel Atmosfera, sem a presença da 

comissão mencionada e de representantes dos vendedores ambulantes, de modo que o Sr. 

Elias Tergilene lhe telefonou, durante a noite, para questionar o motivo de sua ausência na 

reunião, oportunidade na qual respondeu que não foi convidado. Lembrou a todos que a 

intenção deste Legislativo era intermediar a questão para resolvê-la, pois nenhum vereador 
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era culpado pela problemática, visto que a maioria dos edis estava no primeiro mandato e 

os que foram reeleitos não votaram na Parceria Público-Privada (PPP). Disse que estava 

chateado com o Vice-Prefeito Fernando de Fabinho, pois este não foi correto com esta 

Câmara Municipal tendo em vista que não cumpriu com o combinando. Acrescentou que a 

reunião foi realizada “de portas fechadas”, o que provava que existiam interesses escusos e 

que houve corrupção no passado. Externou que não falava mal do empresário Elias 

Tergilene e que acreditava que este foi enganado, assim como a Casa da Cidadania, a 

imprensa e os vendedores ambulantes do Shopping Popular. Rememorou que o Projeto que 

pretendia acabar com a PPP, de autoria do edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB), foi 

aprovado, na sessão anterior, em primeira discussão, e solicitou que os colegas o 

aprovassem, em segunda discussão, na próxima terça-feira. Destacou que a Prefeitura 

achava que seria possível derrubar o projeto mencionado na justiça, porém, frisou que, se o 

intuito era fazer justiça, acreditava que a PPP acabará porque houve corrupção, o que foi 

comprovado com a preferência pela reunião a “portas fechadas”. Registrou que não sabia 

como os parlamentares da base governista aplaudiam as ações do Governo Municipal. 

Externou que não elogiaria uma gestão incapaz, que não dialogava com a população, e 

afirmou que comprovaria as ações corruptas da administração pública municipal. Em 

aparte, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) concordou que a falta de convite à Casa da 

Cidadania para a mencionada reunião se configurava em desrespeito a quem tentava mediar 

o problema que se arrastava há tempos. Assim, registrou que a solução para a problemática 

era a aprovação do projeto de lei, bem como o andamento da CPI aprovada por esta Casa, 

cujo objetivo será expor os erros e criminalizar os responsáveis. Ao concluir seu 

pronunciamento, o orador à tribuna disse que respeitava o Prefeito Colbert Martins da Silva 

Filho e que gostava do Vice-Prefeito Fernando de Fabinho, porém, não achou correta a 

atitude deste. Em aparte, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) parabenizou o 

parlamentar pelo discurso e disse acreditar que a proposta de reunião com uma comissão de 

vereadores da Câmara foi apenas uma “cortina de fumaça” para esconder o real interesse 

deles. Neste momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o 

comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa 

(PSC) registrou a presença da Secretária Municipal de Habitação, Sra. Cíntia Daltro 

Machado, nesta Casa e informou que os moradores do Residencial Iguatemi I, bloco 

quatorze, se encontravam na galeria e solicitavam o uso da palavra, em Tribuna Livre, para 

tratar sobre o incêndio ocorrido no local no ano de dois mil e dezoito. Solicitou que a 

presente sessão fosse suspensa por vinte minutos a fim de estes discorressem sobre a 

situação mencionada, bem como acerca do seguro dos imóveis, o qual ainda não foi pago. 
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Oportunamente, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, acatou a solicitação. 

Logo após, concedeu-se oportunidade de pronunciamento, em Tribuna Livre, às feirantes 

da Rua Marechal Deodoro, sendo elas: Sra. Sheila dos Santos Silva, oportunidade na qual 

discorreu sobre a importância da feira da Rua Marechal Deodoro e o fato de esta se 

configurar em um patrimônio para Feira de Santana. Relatou que a administração pública 

municipal jamais organizou a referida feira e salientou que os feirantes e profissionais que 

atuavam no local necessitavam trabalhar e garantir o sustento. Ressaltou que os feirantes 

desejavam a melhoria da infraestrutura do local e mencionou o que ocorreu na Rua Sales 

Barbosa. Enunciou que, há décadas, trabalhava na feira da Rua Marechal Deodoro e 

conclamou o Prefeito Municipal para se atentar à situação enfrentada pelos feirantes da 

localidade. Exteriorizou os problemas gerados pela pandemia e, por fim, agradeceu aos 

parlamentares desta Casa pelo apoio. Em seguida, a Sra. Edineide Ribeiro Santos disse que, 

no último dia dezesseis de novembro, os feirantes passaram a madrugada em frente à 

Prefeitura Municipal, oportunidade em que foram recebidos pelo Prefeito Colbert Martins 

da Silva Filho. Salientou que, no referido dia, os feirantes ficaram surpresos, visto que o 

Prefeito Municipal, mesmo após manifestações e até mesmo uma Audiência Pública 

realizada neste Parlamento, não concedeu a devida visibilidade à causa. Destacou que os 

feirantes apresentaram suas demandas e o projeto alternativo de permanência na Rua 

Marechal Deodoro, no entanto, o Prefeito registrou que este não poderia ser executado. 

Exteriorizou que os feirantes desejavam ter acesso aos relatórios técnicos de inviabilidade 

do projeto alternativo e mencionou que alguns feirantes foram à feira livre localizada na 

Avenida Joana Angélica, em Salvador, para analisa-la. Ressaltou que a feira da Rua 

Marechal Deodoro se configurava em um patrimônio feirense. Por fim, conclamou ao 

Poder Executivo a retomada das negociações e expôs que o Projeto Novo Centro possuía 

graves falhas. Na sequência, a Sra. Sônia Pereira de Jesus registrou que a Prefeitura 

Municipal deveria negociar com os feirantes da Rua Marechal Deodoro acerca da 

permanência da feira no local. Discorreu sobre a sua trajetória enquanto feirante e 

comentou sobre a importância da feira da referida rua. Exteriorizou que os parlamentares 

desta Casa deveriam continuar apoiando os feirantes e destacou que a feira mencionada 

precisava de organização. Ao finalizar seu discurso, disse que a retirada dos feirantes da 

Rua Marechal Deodoro causaria inúmeras consequências negativas à sociedade.  

Oportunamente, o Presidente desta Casa suspendeu a presente sessão por trinta minutos a 

fim de conceder a palavra, em Tribuna Livre, à Secretária Municipal de Habitação, Sra. 

Cíntia Daltro Machado, e aos moradores do Residencial Iguatemi I, bloco quatorze. Neste 

momento, o segundo Vice-Presidente desta Casa, edil Josse Paulo Pereira Barbosa, assumiu 
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o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o parlamentar Flávio Arruda Morais (PSB) 

convidou o Sr. Roque da Silva Mota, Presidente da Associação de Apoio à Pessoa com 

Câncer (AAPC), para entrar no Plenário. Em seguida, franqueou-se a palavra, em Tribuna 

Livre  ̧ à Secretária Municipal de Habitação, Sra. Cíntia Daltro Machado, oportunidade 

na qual esta discorreu sobre o incêndio ocorrido, no ano de dois mil e dezoito, no 

Residencial Iguatemi I, bloco quatorze, que atingiu, drasticamente, diversos moradores que 

estavam no local. Afirmou que a Caixa Econômica Federal (CEF) tratava com descaso e 

desrespeito a situação dos moradores e relatou que enviou um documento para solicitar que 

um representante da referida instituição estivesse presente nesta Sessão, mas não obteve a 

resposta. Salientou para os moradores que residiam no Residencial Iguatemi I, bloco 

quatorze, que o período para que a indenização fosse disponibilizada a todos que foram 

lesados com o ocorrido se encerrará em dezembro, mês em que irá completar três anos do 

acidente. Registrou que, após este período, não será mais possível ir atrás do direito à 

indenização. Ressaltou que considerava a atitude da  Companhia de Eletricidade do Estado 

da Bahia (Coelba) de não enviar algum representante para se pronunciar sobre o ocorrido 

desrespeitosa. Encerrou seu discurso ao declarar apoio total para os moradores que residiam 

no bloco em que ocorreu a tragédia e alertou a Caixa Econômica Federal que abrirá um 

processo contra a instituição. Em seguida, a Sra. Eliana, Assistente Social da Secretaria 

Municipal de Habitação, relatou que os assistentes sociais da referida secretaria recebiam 

inúmeras demandas da população e salientou que a inquietação da equipe era causada 

porque havia muitas casas abandonadas e deterioradas, além daquelas que foram invadidas, 

de modo que os proprietários foram chamados na Secretaria Municipal de Habitação, após 

pesquisa, para dialogar sobre as irregularidades. Destacou que o maior entrave se 

relacionava às condições impostas pela Caixa Econômica Federal (CEF). Mencionou que, 

alguns moradores, sobretudo os de baixa renda, desejavam regularizar a situação, 

entretanto, o processo era burocrático, o que causava entraves e demandas excedentes. 

Oportunamente, o segundo Vice-Presidente indagou à Secretária Municipal de Habitação, 

Sra. Cíntia Daltro Machado, se a secretaria encaminhava notificações à CEF e se esta 

prestava esclarecimentos acerca da situação. Registrou, ainda, que os moradores do referido 

residencial podiam contar com o apoio dos parlamentares desta Casa. Em seguida, a Sra. 

Rosângela do Carmo, moradora do bloco quatorze do Residencial Iguatemi I, disse que os 

moradores do mencionado bloco queriam uma solução porque, em dezembro, fará três anos 

do ocorrido e todos precisavam de suas casas porque estavam morando de favor ou 

pagando aluguel. Lamentou o fato de a Caixa Econômica Federal não adotar nenhuma 

providência ante à situação. Externou que ladrões roubaram janelas, portas, vasos sanitários 

http://servicos.ba.gov.br/servicos/orgao/73
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e fios. Por fim, cobrou solução à CEF, seja reformando, devolvendo as casas ou entregando 

novas, o que considerava mais pertinente devido ao trauma sofrido por quem presenciou o 

incêndio. Oportunamente, o segundo Vice-Presidente desta Casa, edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa, destacou que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso) não 

pagava o aluguel dos moradores do Residencial Iguatemi I, bloco quatorze, que tiveram 

seus imóveis incendiados. Salientou, por fim, que a situação era lamentável e expôs que os 

moradores não receberam o subsídio que seria concedido pela Sedeso. Em Pela Ordem, o 

edil José da Costa Correia Filho (PATRI) indagou qual órgão foi encarregado de conceder 

o subsídio aos proprietários dos imóveis. Em resposta, a Sra. Rosângela do Carmo disse 

que a Prefeitura Municipal, oportunamente, se comprometeu a arcar com as despesas. 

Posteriormente, a Sra. Marinalva Rodrigues disse que não morava no residencial 

supracitado, no entanto, sua filha e sua neta foram vitimadas no incêndio ocorrido no 

Residencial Iguatemi I, bloco quatorze. Expressou sua tristeza por conta da situação e 

solicitou justiça, visto que, até o presente momento, nada foi resolvido. Discorreu sobre a 

trajetória de vida de sua filha, que sofreu para conseguir adquirir o imóvel. Salientou, por 

fim, que era desumano deixar as pessoas sofrendo com a situação. Oportunamente, o 

segundo Vice-Presidente desta Casa conclamou os vereadores da base governista para 

dialogarem com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social a fim de este buscar 

alternativas para ajudar as pessoas que foram afetadas pelo incêndio no referido local. Em 

Pela Ordem¸ o vereador Silvio de Oliveira Dias (PT) registrou que a população sofria, no 

entanto, durante as últimas eleições, houve inúmeras distribuições de cestas básicas. Na 

sequência, o parlamentar José da Costa Correia Filho (PATRI) destacou que a Secretária 

Municipal de Habitação, Sra. Cíntia Daltro Machado, podia contar com seu apoio e 

registrou que cobraria ao Prefeito Municipal dignidade para a população. Destacou que 

dialogaria com os secretários da Sedeso e da Secretaria Municipal de Prevenção à 

Violência (Seprev) para que estes resolvessem a situação. Na sequência, o segundo Vice-

Presidente congratulou o edil José da Costa Correia Filho (PATRI). Em seguida, a 

Secretária Municipal de Habitação salientou que o Governo Municipal apoiava a causa e 

registrou que era necessário resolver a situação enfrentada pelos moradores do Residencial 

Iguatemi I, bloco quatorze. Expôs que era necessário fazer a CEF assumir a 

responsabilidade relativa ao seguro dos imóveis, algo que era obrigação da instituição. 

Destacou, por fim, que o advogado Roque Mota elaborou uma notificação extrajudicial 

para ser encaminhada à CEF, no entanto, não houve resposta. Na sequência, o advogado 

Roque Mota discorreu sobre o descaso da Caixa Econômica Federal e a negação dos 

direitos para as pessoas que foram lesadas. Exemplificou o caso da mãe de uma proprietária 
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que veio a óbito no incêndio e que, nos dias atuais, quase três anos após a tragédia, ainda 

realizava o pagamento do imóvel mesmo este se encontrando completamente danificado 

pelas chamas. Salientou que era de extrema importância o apoio dos órgãos públicos na 

busca dos direitos dos moradores que residiam no Residencial Iguatemi I, bloco quatorze. 

Logo após, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) se solidarizou com a situação 

vivenciada pelos moradores do Bloco quatorze do Residencial Iguatemi I e disse que, 

anteriormente, conversou com o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) acerca da situação 

a fim de dialogar com o responsável pelo setor de habitação, no entanto, nada mudou 

mesmo após vários meses. Assinalou que, visivelmente, a Caixa Econômica Federal se 

desresponsabilizava de um problema do qual era parte. Pontuou que o Poder Público 

precisava agir em sintonia com a certeza de que os moradores do mencionado bloco não 

podiam ser penalizados. Comentou que, pelo prazo, seria ideal chegar a um acordo 

extrajudicial e mencionou, como exemplo, a assinatura do Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) pela CEF, o que se configuraria como um acordo entre as partes mediado 

pelo Ministério Público. Sugeriu que esta Câmara Municipal acionasse o Ministério 

Público ainda nesta semana para solicitar a intermediação a fim de saber sobre a 

possibilidade de assinatura do TAC. Oportunamente, a Secretária Municipal de Habitação, 

Sra. Cíntia Daltro Machado, explicou que o direcionamento deveria ser feito ao 

Ministério Público Federal, visto que se tratava de verba federal. Em seguida, registrou que 

havia um relatório, elaborado pelo edil Pedro Américo der Santana Silva Lopes (DEM), na 

época em que este foi responsável pela Defesa Civil deste município, para provar ao 

Ministério Público o que ocorreu. Disse que os moradores do Residencial Iguatemi I, bloco 

quatorze, sempre contaram com o apoio da Prefeitura Municipal e salientou a falta de 

respeito da Caixa, da Coelba, da Embasa e do Banco do Brasil, as quais foram convidadas 

para prestar esclarecimentos nesta sessão. Oportunamente, o segundo Vice-Presidente desta 

Casa, edil Josse Paulo Pereira Barbosa, criou uma comissão, composta, além de si, pelos 

vereadores Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), Luciane Aparecida Silva Brito Viera (MDB) e 

José da Costa Correia Filho (PATRI) para conceder respostas à sociedade acerca da 

situação enfrentada pelos moradores do Residencial Iguatemi I, bloco quatorze. Salientou 

que a situação era vergonhosa e que a população necessitava do apoio da gestão pública 

municipal. Destacou que a CEF negligenciava a situação e conclamou a Procuradoria desta 

Casa para auxiliar na resolução do problema. Na sequência, o edil Luiz Ferreira Dias 

(PROS) parabenizou o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) por ter se mobilizado 

com a situação dos moradores. Afirmou que os condomínios residenciais de Feira de 

Santana suplicavam por “socorro” por conta da falta de segurança, limpeza e iluminação no 
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local. Informou que os condomínios estavam “tomados” pelo tráfico e que muitos 

moradores abandonavam suas casas por causa do medo de acontecer algo. Alertou que os 

condomínios necessitavam de maior atenção dos órgãos públicos e suplicou o Prefeito 

Municipal Colbert Martins da Silva Filho para agir com humanidade e se mobilizar com a 

situação dos condomínios. Posteriormente, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) 

comentou que o Programa Minha Casa, Minha Vida foi direcionado para o município a fim 

de o gestor municipal assumir as responsabilidades. Disse que, desde sempre, soube de 

situações complicadas que ocorreram nos residenciais e registrou que o Governo do Estado 

e o Governo Federal apresentavam programas para este município, entretanto, quando o 

Governo Municipal era contra, colocava dificuldades. Ressaltou que o Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho negligenciava a população e registrou que, outrora, a CEF foi 

convidada a esta Casa e, na oportunidade, informou que a Prefeitura Municipal possuía 

contrapartida com a referida instituição. Por fim, disse que os moradores do Minha Casa, 

Minha Vida foram negligenciados pelo poder público municipal. Em seguida, o segundo 

Vice-Presidente, edil Josse Paulo Pereira Barbosa, congratulou a Secretária Municipal de 

Habitação, Sra. Cíntia Machado, pelas ações prestadas neste município e por ter aceitado o 

convite para expor a situação enfrentada pelos moradores do Residencial Iguatemi I, bloco 

quatorze. Disse que os secretários anteriores nada fizeram pela população. Em Pela 

Ordem, o edil Petrônio Oliveira Lima (REP) congratulou a Secretária Municipal de 

Habitação pelas ações realizadas neste município e destacou que a Prefeitura Municipal não 

negligenciava a situação. Em Pela Ordem, o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) 

congratulou a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) e a Secretária Municipal de 

Habitação. Na sequência, o segundo Vice-Presidente deste Legislativo, edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa, disse que os oradores deveriam se pronunciar com impessoalidade, sem 

levar em consideração os problemas pessoais. Oportunamente, a vereadora Eremita Mota 

de Araújo (PSDB) destacou que a Secretária Municipal de Habitação sabia dialogar com as 

pessoas, no entanto, não possuía autonomia para resolver a situação. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB) indagou à Secretária Municipal de Habitação 

se ela tinha autonomia para resolver os problemas enfrentados pelos moradores do 

Residencial Iguatemi I, bloco quatorze. Por fim, teceu críticas ao Governo Municipal. 

Oportunamente, o segundo Vice-Presidente desta Casa registrou que era necessário 

encaminhar mais verbas à Secretaria Municipal de Habitação. Em Pela Ordem, o edil 

Valdemir da Silva Santos (PV) afirmou respeitava a vereadora Eremita Mota de Araújo 

(PSDB), no entanto, esta foi deselegante em seu discurso ao se referir à Secretária 

Municipal de Habitação e Regulação Fundiária de Feira de Santana, Sra. Cintia Daltro 
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Machado. Afirmou que nenhum secretário se fazia presente nesta Casa para tecer 

comentários irrelevantes. Em Pela Ordem¸ edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) disse que, 

em quatro dos seus cinco mandatos, conviveu com a então parlamentar Cíntia Daltro 

Machado nesta Casa e externou que os edis precisavam respeitá-la, pois esta se encontrava 

à tribuna para tratar sobre uma situação pertinente. Pontuou que a secretária Cíntia 

Machado respeitou o Requerimento aprovado pelos vereadores deste Legislativo e veio 

ouvir os questionamentos, expor o trabalho que desenvolvia e os encaminhamentos 

direcionados à Caixa Econômica com relação ao incêndio ocorrido no Residencial do 

Programa Minha Casa, Minha Vida. Por fim, elogiou o desempenho da secretária Cíntia 

Machado à frente da secretaria e pediu desculpas pela descortesia demonstrada por alguns 

colegas. Logo após, a Secretária Municipal de Habitação, Sra. Cíntia Daltro Machado, disse 

que trabalhava, efetivamente, pelos residenciais do Minha Casa, Minha Vida e registrou 

que havia problemas nestes, no entanto, atuava para resolvê-los ao levar ações às 

localidades. Ao concluir, destacou que se encontrava nesta Casa para auxiliar a população. 

Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda Morais (PSB) indagou quais seriam as possíveis 

soluções ao expor a situação dos imóveis que se encontravam fechados. Oportunamente, a 

Secretária Municipal de Habitação convidou o referido edil para ir à secretaria a fim de 

dialogar sobre a questão. Em Pela Ordem, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) 

registrou que era necessário dar início à Ordem do Dia. Reaberta a presente Sessão, 

realizou-se a chamada nominal, oportunidade na qual apenas os vereadores Emerson Costa 

dos Santos (DC) e Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) não se encontravam no Plenário. 

Durante a Ordem do Dia, foi apreciada a seguinte proposição: < Elaboração Legislativa 

Especial, de acordo com os Artigos 374 a 380, e seus parágrafos, do Regimento 

Interno desta Casa. Em primeira votação, o Projeto de Lei nº 141/2021, de lavra do 

Poder Executivo. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro apresentou um 

Requerimento que continha mais de sete assinaturas a fim de que as Emendas apresentadas 

ao PPA fossem apreciadas pelo Plenário. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos disse que apresentou Emenda ao projeto mencionado, no entanto, até o momento, 

não recebeu a devolutiva da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF). Em 

Questão de Ordem, o vereador Silvio de Oliveira Dias argumentou que os pareceres, em 

sua maioria, eram parcialmente favoráveis. Sinalizou que, devido à dubiedade, os 

vereadores não sabiam se votavam favoráveis ou contrários às Emendas. Em Pela Ordem, 

o Edvaldo Lima dos Santos solicitou que a presente Sessão fosse suspensa para dirimir 

dúvidas junto à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Em Pela Ordem, o edil 

Ivamberg dos Santos Lima solicitou que a CFOF exarasse um Parecer conclusivo>. Nada 
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mais havendo por tratar, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, declarou 

encerrada a presente Sessão, às onze horas e quatro minutos, sendo convocada outra para 

amanhã, dia vinte e cinco de novembro do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte 

pauta: <Elaboração Legislativa Especial, de acordo com os artigos 374 a 380, e seus 

parágrafos, do Regimento Interno desta Casa. Em primeira votação, o Projeto de Lei nº 

141/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal>. Para constar, eu, Dayana Jones 

Nascimento de Jesus Fontes, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata, que 

segue à apreciação plenária, na forma regimental.       

 


