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Ata da 67ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, realizada no dia 15 de 

junho de 2022. 

 

 

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, 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 sexagésima sétima Sessão 

Ordinária, referente à primeira Etapa, do segundo Período, da décima nona Legislatura, na 

qual, à exceção do parlamentar José da Costa Correia Filho, compareceram os vereadores 

Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Fernando 

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

José Carneiro Rocha, 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, Silvio de Oliveira 

Dias, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que a vereadora Eremita Mota de 

Araújo, segunda Secretária, procedesse à leitura da Ata da Sessão anterior. 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 Decreto Legislativo nº 017/2022 de autoria do vereador Flávio Arruda Morais que 

“Dispõe sobre a concessão da Comenda Maestro Tertuliano Ferreira Santos, e dá outras 

Providências”. Requerimento nº 193/2022 de autoria do vereador Flávio Arruda Morais. 

Indicações nºs 955 e 956 de autoria respectiva dos vereadores Jossé Paulo Pereira Barbosa 

e Flávio Arruda Morais>. Neste momento, Em Pela Ordem, a vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) leu dois documentos tragos pelo Legislativo, a 

Indicação nº 956/2022 e o Requerimento nº 193/2022, ambos de autoria do vereador Flávio 

Arruda Morais, os quais foram incorporados ao Expediente do dia. No Horário das 

Lideranças Partidárias, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB), com acréscimo de 

tempo cedido pelo vereador Emerson Costa dos Santos (DC), saudou a todos e afirmou que 

sobe nesta Tribuna com muita alegria para falar positivamente do Presidente Jair Messias 
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Bolsonaro, pois este propõe corte de impostos para baixar o preço dos combustíveis, como 

o ICMS dos Estados. Discorreu que ele já substituiu três Presidentes da Petrobras a fim de 

baixar o preço e encaminhou para o Congresso o Projeto de Lei sobre este assunto, o qual 

pleiteia também a redução do gás de cozinha. Acrescentou que o Presidente retirou os 

impostos de produtos como o açúcar, a carne, o leite, o feijão e o café, pois é um gestor que 

se preocupa com a nação e não fica preso em um escritório, ao invés disso, vai para as ruas 

manter contato com o povo. Acrescentou que Feira de Santana está sendo contemplada por 

ele, pois concluiu a duplicação da BR 116 Norte ligando Feira de Santana a Serrinha, está 

concluindo a duplicação entre os municípios de Alagoinhas e Feira de Santana e começou a 

duplicação do anel de contorno que liga a Cidade Nova a Pousada da Feira. Afirmou que o 

PT fez várias promessas para a duplicação do anel e não cumpriu. Neste momento, 

concedeu aparte ao edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) que afirmou que o PROUNI, o 

Universidade para todos, o Minha Casa Minha Vida e o Água para todos, foram programas 

do PT que objetivaram tirar o pobre da situação de miséria e convidou o orador a se aliar ao 

PT. Retornando sua fala, o vereador Edvaldo Lima dos Santos recusou o convite, e pediu a 

Deus que as suas bênçãos estivessem com o Presidente e o povo brasileiro. Em Pela 

Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB), passou seu tempo para o orador à 

tribuna. Continuando sua fala, o edil Edvaldo Lima dos Santos afirmou que o Presidente é 

um grande estadista que trabalha incansavelmente pelo povo. Afirmou que ele foi para o 

Nordeste, local onde as pessoas tem muita dificuldade de acesso à água e levou água para 

este povo. Declarou que quando o Presidente vem à Bahia a multidão está em volta e grita 

seu nome, pois sabe o carinho que ele tem com todos. Finalizando seu discurso parabenizou 

o Presidente e afirmou que no dia 2 de outubro a população dará a maior votação nas urnas 

a seu favor. Em seguida, o edil Luiz Augusto de Jesus (UNIÃO BRASIL) congratulou os 

componentes da nova Mesa Diretiva eleita para o biênio 2023-2024 na sessão anterior, em 

especial, a parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB), futura Presidente desta Casa. Em 

seguida, comentou sobre a troca das lâmpadas no bairro Conceição. Em Pela Ordem, o 

edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) saudou o Sr. Aurelino, presente na galeria desta 

Casa. Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna destacou que, por 

diversas vezes, solicitou a troca das lâmpadas por meio de Indicações e frisou que os 

bairros Mangabeira, Caseb, Feira V e Santo Antônio dos Prazeres foram beneficiados 

anteriormente. Declarou que a Prefeitura Municipal iniciou a recuperação asfáltica da Rua 

Santo Inácio de Loyola, localizada no bairro Conceição, e registrou que outras vias do local 

também serão beneficiadas com a ação. Agradeceu ao Secretário Municipal de Serviços 

Públicos, Sr. Eliziário Ribeiro, bem como ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e ao 
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Sr. Ezequiel Trindade, Diretor do Departamento de Iluminação Pública, pela benfeitoria. 

Relatou que a administração pública municipal confirmou as atrações das festividades de 

São João nos distritos de Tiquaruçu e São José e mencionou alguns artistas que se 

apresentarão nos eventos. Disse que o Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Sr. 

Jairo Alfredo Carneiro Filho, se empenhou muito para realizar os festejos juninos e para 

agilizar os processos necessários após a apreciação do Projeto de Lei nº 045/2022, que 

versava sobre os recursos financeiros para realização das festividades juninas, e antecipou a 

realização dos eventos para contar com o apoio da Policia Militar e da Secretaria Municipal 

de Transporte e Trânsito (SMTT). Parabenizou o Prefeito Municipal e a Secretaria 

Municipal de Cultura, Esporte e Lazer pelo empenho em realizar as festividades e frisou 

que aquele concedeu autonomia para os secretários com o objetivo de agilizar os processos. 

Informou que a gestão pública municipal também fez uma programação especial para as 

festividades de São Pedro nos distritos de Feira de Santana. Externou que, enquanto 

parlamentar, foi um dos responsáveis por elaborar projetos de lei que visavam instituir 

alguns eventos no Calendário Oficial deste município. Expôs que, em outros municípios, as 

festividades juninas também foram antecipadas e frisou que a população feirense 

aproveitaria bastante os eventos e as atrações. Em aparte, o parlamentar Flávio Arruda 

Morais (PSB) destacou que era importante valorizar os artistas feirenses. Ao dar 

continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna registrou que, no dia anterior, 

esteve no bairro Queimadinha para visitar a associação “Saúde Ativa” e, na oportunidade, 

notou que a banda “Pé de Moleque” estava no local para animar a população. Enunciou 

que, neste dia, às dezenove horas, ocorrerá a Sessão Solene que concederá a Comenda 

Maria Quitéria e o Título de Cidadão Feirense ao Sr. Luiz Pedro Rodrigues Irujo, 

proprietário da Rádio Subaé. Ao finalizar seu discurso, solicitou que seus pares indicassem 

nomes de vigilantes para serem homenageados na Sessão Solene em comemoração ao Dia 

Nacional do Vigilante, que ocorrerá na próxima segunda-feira, às dezenove horas. 

Oportunamente, o edil Silvio de Oliveira Dias, no comando dos trabalhos, solicitou registro 

da presença dos senhores Manoelito de Humildes, Bira do Alecrim Miúdo e Sr. Aurelino, 

seu assessor, assim como congratulou o edil Jhonatas Lima Monteiro pelo seu aniversário. 

Em Pela Ordem, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes (UNIÃO BRASIL) 

afirmou que devido à surpresa de estar na vereança esta semana, não conseguiu remarcar 

alguns compromissos, inclusive hoje a reunião com o tema “ecossistema de renovação”, 

que trata também sobre inovação no campo, a fim de melhorar na produção agrícola, 

solicitou também que entrasse em pauta na reunião um evento sobre jogos digitais, tema 

pelo qual fez emenda impositiva nesta Casa, a fim de que esta cidade se torne um polo 
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tecnológico de games. Com isto pediu licença para participar do evento e afirmou que 

espera voltar a tempo para a Ordem do Dia. Oportunamente, o edil Silvio de Oliveira Dias 

afirmou que na Ordem do Dia será apreciada a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária). 

Posteriormente, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) com acréscimo de tempo 

cedido pelo Partido Verde na pessoa do vereador Valdemir da Silva Santos, afirmou estar 

triste com a situação da saúde pública de Feira de Santana tanto no âmbito municipal, 

quanto no estadual. Afirmou que o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) não funciona 

a não ser para os políticos ligados ao Governo do Estado. Revelou que passou pela 

Policlínica do bairro Tomba e havia seis pessoas a espera de regulação. Acrescentou que 

entre os pacientes estava um amigo, que enfartou e ainda não conseguiu vaga. Questionou 

por onde anda o médico Antônio Pitangueiras, diretor do HGCA. Disse que esteve no 

hospital e ao atender o celular o segurança se apressou em dizer que não poderiam ser 

realizadas filmagens no local. Disse que o HGCA pode ser bom para o médico Antônio 

Pitangueiras, mas é ruim para a população feirense. Solicitou que o Secretário Municipal de 

Saúde, médico Marcelo Britto e o Prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins 

da Silva Filho, acordem, pois, estão faltando papel toalha e papel higiênico nas unidades de 

saúde municipais. Assinalou que as pessoas estão morrendo em Feira de Santana porque 

não têm atendimento e também governante. Afirmou que está chegando ao cúmulo do 

absurdo, pois teve que solicitar que um conhecido fizesse uma cirurgia na cidade de Rui 

Barbosa. Interrogou por que o município de Rui Barbosa consegue realizar cirurgias e Feira 

de Santana não consegue. Citou que cirurgias também são realizadas em municípios como 

Riachão do Jacuípe, Gandu, Camaçari e, no entanto, em Feira de Santana não. Reclamou 

que o governo estadual constrói hospitais, faz propaganda, mas não atende as pessoas. 

Informou que há mais de quatro mil pacientes necessitando de regulação e não encontram 

vagas. Dirigindo-se ao vereador Silvio de Oliveira Dias, disse que não adiantava fazer a 

defesa da fila da regulação, pois só se consegue vaga se pedir a um vereador ou um 

deputado ligado ao Governo do Estado. Com isto, cobrou atuação do Ministério Público e 

da Justiça para que tomem providências. Afirmou que o governo estadual faz maquiagem 

na área da saúde. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi cedido à primeira 

Secretária, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, e o orador à tribuna concedeu aparte ao 

edil Silvio de Oliveira Dias, o qual concordou que há falta na saúde por parte do Estado, 

porém destacou feitos positivos durante a gestão do governador do Estado. Retornando seu 

discurso, o edil Jurandy da Cruz Carvalho solicitou intervenção do governo na questão. Em 

Pela Ordem, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) solicitou que fosse realizada uma 

chamada nominal devido à presença de poucos vereadores no plenário. Durante a chamada, 
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a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, no comando dos trabalhos, afirmou que 

o edil José da Costa Correia Filho está ausente por motivo de doença e constatou as 

ausências dos vereadores José da Costa Correia Filho, Edvaldo Lima dos Santos, Emerson 

Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo Fernando Dantas Torres, José Carneiro Rocha, 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Josse Paulo Pereira Barbosa, Ronaldo Almeida 

Caribé, Sílvio de Oliveira Dias, Valdemir da Silva Santos e José Marques de Messias. Em 

seguida, o vereador Petrônio Oliveira Lima (REPUBLICANOS) discorreu sobre o 

evento do qual participou hoje cedo, alusivo ao Dia Mundial de Conscientização da 

Violência Contra a Pessoa Idosa, promovido pelo Deputado José de Arimatéia, Presidente 

da Frente Parlamentar de Defesa da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa da Bahia. Em 

seu pronunciamento, além de ressaltar diversos aspectos que envolvem esta questão, como 

o fato de em muitos casos a violência ser praticada por pessoas da própria família e 

abranger, além do problema do mau trato físico, também a apropriação indébita de recursos 

financeiros, o vereador destacou a necessidade da criação de um Conselho do Idoso em 

Feira de Santana, a fim de que estes tenham uma instituição específica para defesa e 

garantia dos seus direitos. Neste momento, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira suspendeu a sessão por cinco minutos devido à ausência dos vereadores do plenário, 

em seguida reabriu a sessão e transferiu a palavra ao edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) 

que afirmou que o assunto que iria tratar versava sobre a entrevista dada pelo Prefeito, 

Colbert Martins da Silva Filho, na televisão afirmando que o atraso do São João seria culpa 

desta Casa. Discorreu que tudo agora é culpa da Câmara e explicou que o Prefeito, através 

de decreto, tem como suplementar o orçamento sem pedir autorização da Câmara, um 

montante que ele acredita ser de R$ 86 milhões. Oportunamente, a vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, no comando dos trabalhos, solicitou atenção dos edis ao 

pronunciamento por se tratar de um assunto de interesse geral. Retornando seu discurso, o 

orador à Tribuna esclareceu que há dois meses o Prefeito fez uma suplementação por 

decreto, que ele acredita ter sido de R$ 34 milhões de reais. E questionou porque ele não 

suplementou mais um milhão referente ao São João. Acrescentou que isto é incompetência 

administrativa do gestor e esclareceu que ele mandou este um milhão para aprovação da 

Câmara sem necessidade. Em aparte o edil José Carneiro Rocha afirmou que não 

compartilha desta ideia, e questionou porque a Câmara não aprovou este um milhão logo 

que foi solicitado. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa passou o tempo do 

seu discurso para o orador à tribuna, o qual discorreu que o projeto seguiu os trâmites 

normais e cedeu aparte ao edil Josse Paulo Pereira Barbosa que afirmou que o Perfeito não 

gosta de gente e que por isso colocou a festa fora da data. Logo após, em aparte, o edil 
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Flávio Arruda Morrais disse que o Prefeito está planejando a festa de qualquer jeito, pois 

não queria fazer o evento. Retornando seu discurso, o orador à tribuna deu dois exemplos 

de atos questionáveis do Prefeito achando que a Câmara iria reprovar, o primeiro, foi o 

aumento do funcionalismo, o qual mandou por Decreto sabendo que não era a forma 

correta, segundo, solicitou suplementar um milhão, sabendo que podia ter feito isto antes, 

ou seja, o que tem sido visto é que o Prefeito quer culpar a Câmara, mas está prejudicando 

o povo. Afirmou que esta suplementação que ele quis fazer foi para desfazer uma 

suplementação que o edil Silvio de Oliveira Dias fez na LOA, a qual retirou um milhão da 

cultura e colocou na segurança e agora ele reverteu. Oportunamente, a vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, afirmou que a cidade de Teolândia suplementou dois milhões 

de reais, com uma população muito menor e o Prefeito de Feira de Santana quer fazer a 

festa com um milhão. Em seguida, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho assumiu a 

Presidência da Mesa Diretiva, ad hoc. Posteriormente, o edil Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL) discorreu sobre a situação da Associação de Proteção aos Animais (APA-Feira de 

Santana), a qual enfrenta problemas financeiros, e comentou que outras instituições que 

zelam pela proteção e pelo bem-estar animal também sofrem por conta das inúmeras 

dificuldades que passam. Frisou que os animais possuíam direitos e necessitavam da devida 

atenção por parte do poder público ao expor que outros parlamentares, a exemplo do edil 

Flávio Arruda Morais (PSB), mencionaram a temática à tribuna. Ao citar a associação 

“Patinhas de Rua”, declarou que, comumente, instituições de proteção animal se 

pronunciavam nos meios de comunicação para conscientizar a população, no entanto, isto 

ocorria de modo emergencial, em decorrência de alguma necessidade no âmbito financeiro. 

Salientou que isto era insustentável, pois algumas instituições assumiam o papel do poder 

público municipal e frisou que a castração era alvo de atenção de instituições de proteção 

animal porque o Poder Executivo não tinha políticas públicas voltadas para as necessidades 

dos animais. Disse que as associações de proteção animal careciam de ajuda daqueles que 

poderiam fazer contribuições financeiras e externou que a Prefeitura Municipal fazia a 

retenção das emendas parlamentares que foram destinadas às associações de proteção 

animal. Externou que destinou emenda impositiva para a APA, entretanto, até o presente 

momento, a instituição não foi beneficiada. Em aparte, o vereador Flávio Arruda Morais 

(PSB) expôs que teve conhecimento de que os animais que se encontravam no Centro de 

Zoonoses não tinham o que comer por conta do descaso da administração pública 

municipal. Por fim, congratulou o orador à tribuna pelo pronunciamento. Ao concluir seu 

discurso, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) declarou que a gestão pública 

municipal não fazia o que lhe era cabível e atrapalhava aqueles que desejavam fazê-lo ao 
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negligenciar os animais. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi transferido ao 

Presidente desta Casa, Fernando Dantas Torres, o qual submeteu a ata da sessão anterior à 

apreciação plenária e esta foi aprovada por unanimidade dos edis presentes. Em seguida, o 

comando da Mesa Diretiva retornou para o edil Jurandy da Cruz Carvalho, ad hoc. No 

momento destinado ao Grande Expediente, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) 

parabenizou a Presidente eleita desta Casa Legislativa, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

pela votação ocorrida na sessão realizada ontem, neste parlamento. Em seguida, denunciou 

que os salários dos prestadores de serviços que atuam na Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) do bairro Mangabeira estão dois meses atrasados. Revelou que a empresa só estava 

responsável pela unidade até o dia 30 de junho, pois, perdeu o contrato com a Prefeitura 

Municipal. Disse que os trabalhadores estão passando fome e que repercutiu muito, ontem, 

o discurso do edil Fernando Dantas Torres, quando revelou que o ex-prefeito municipal de 

Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, chorou devido ao descaso do atual prefeito 

municipal, Colbert Martins da Silva Filho, com a população feirense. Listou que as ruas 

estão escuras e que no distrito de Jaguara, há 82 lâmpadas necessitando serem repostas. 

Lamentou que o Secretário Municipal de Serviços Públicos, Eliziario Ribeiro, tenha 

colocado uma pessoa que não supri as necessidades da população na diretoria de 

iluminação. Acrescentou que em todos os distritos há reclamação de falta de iluminação 

pública, em especial no distrito de Jaguara. Revelou que já solicitou que o serviço fosse 

realizado, mas diante da negativa, terá que pagar do seu bolso. Afirmou que as populações 

dos distritos de Tiquaruçu e Maria Quitéria estão revoltadas com a pequena estrutura 

dispensada para os festejos juninos, pois as atrações não têm peso para atrair o público. 

Advertiu o Prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, e o 

Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Jairo Carneiro Filho, para que parem de 

responsabilizar a Câmara Municipal pela falta de organização da festa.  Em aparte, o 

vereador Luiz Augusto de Jesus discordou do tribuno e revelou que foram contratados 

Carlos Pita, José Araújo, João Almeida, Raiz do Nordeste, Roquinho do Forró e a banda Pé 

de Cerca. Retornando a sua fala, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa reclamou que não 

foram priorizadas as bandas feirenses. Adiantou que na próxima terça-feira vai apresentar 

Requerimento convocando o Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Jairo 

Carneiro Filho, para que ele explique os motivos das praças poliesportivas feirenses ainda 

estarem fechadas, pois, foram feitos investimentos que devem ser disponibilizados à 

população. Em seguida, citou que hoje é o Dia Mundial da Conscientização da Violência à 

Pessoa Idosa. Salientou que o Prefeito municipal não respeita os idosos, pois não respeita a 

Lei aprovada por esta Casa Legislativa reduzindo de 65 para 60 anos a gratuidade no 
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transporte coletivo urbano em cumprimento ao Estatuto do Idoso. Lembrou que ingressou 

com queixa crime contra o não cumprimento da lei que também beneficia os deficientes 

físicos e visuais. Adiantou que já chegaram duas ações solicitando o impeachment do 

Prefeito em decorrência da CPI da Saúde. Salientou que a resposta desta Casa já foi dada a 

ele, tendo em vista as duas derrotas na indicação do advogado Carlos Alberto Moura Pinho, 

para o cargo de Procurador Geral do Município. Parabenizou o edil Jurandy da Cruz 

Carvalho pela entrevista que concedeu hoje pela manhã ao programa Acorda Cidade, 

assinalando que está faltando articulação política e humildade ao governo municipal para 

dialogar com esta Casa Legislativa. Afirmou que o prefeito é o responsável pelo seu 

impeachment, pois há muitas pessoas competentes para intermediar este diálogo, a exemplo 

do ex-vereador Wilson Falcão. Posteriormente, a vereadora Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira (MDB) afirmou que nesta semana passou por muitas situações que marcaram 

a Câmara, assim como a sua vida política, pois se tornou Presidente do MDB de Feira de 

Santana a pedido do sr. Lúcio Vieira Lima e irá mostrar que está mudando o referido 

partido. Acrescentou que já está com o nome do Presidente do MDB Jovem e está em busca 

de uma mulher empoderada que irá agregar ao partido em Feira de Santana. Acrescentou 

que a senhora Leda Cigana seria um bom nome, pois é uma mulher empoderada e 

destemida, que não tem medo de desafios. Disse que está aberta a dialogar com outras 

mulheres a fim de escriturar um MDB diferente nesta cidade. Disse que são quatro 

vereadores do partido nesta Casa, ela, o edil Edvaldo Lima dos Santos, o vereador José 

Carneiro Rocha, e o edil Ronaldo Almeida Caribé. Afirmou que vieram perguntar a ela se o 

partido iria expulsar alguém ou não admitirá pessoas que queiram sair candidatos, mas ela 

afirmou que não tem este perfil, pois acredita em um movimento democrático, de 

agregação. Acrescentou que questionaram também se ela iria aceitar o irmão do Perfeito e 

esta reafirmou que sua política é de agregar. Afirmou que enquanto mulher ela deseja mais 

mulheres disputando cargos na política. Em aparte, a vereadora Eremita Mota de Araújo 

parabenizou a oradora e afirmou que acredita que esta realizará um bonito trabalho. 

Retornando a sua fala, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira afirmou que a 

vereadora Eremita Mota de Araújo é a Presidente do diretório do PSDB e do PSDB mulher 

e afirmou que sentará com ela para dividir experiências. Afirmou que não pode permitir se 

amedrontar pelos desafios, mas irá superá-los e executá-los com excelência. Discorreu que 

esta Câmara é diferente e está aqui para e pelo povo, pois observa uma péssima 

administração na cidade, que está suja e totalmente abandonada. Afirmou que é uma 

vergonha dizer que será um São João diferente como uma coisa boa, pois apenas percebe 

que não será bem realizado, tendo em vista a quantidade de distritos e o valor empregado. 
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Ressaltou a não realização do forró do comércio e do abandono da Praça do Fórum, e 

acrescentou que faz vergonha, pois são cobrados pelas pessoas e quando fazem indicações e 

requerimentos não são atendidos. Finalizando seu discurso, afirmou que não existe 

argumento plausível para defender o indefensável. Logo após, o edil Petrônio Oliveira 

Lima (REPUBLICANOS) registrou a presença do Sr. Pedro Justino na galeria desta Casa 

e, em seguida, comentou sobre a importância de conscientizar a população acerca da 

campanha contra a violência aos idosos, tema abordado por si durante o Horário das 

Lideranças Partidárias. Discorreu sobre a necessidade de fomentar a discussão neste 

município para viabilizar a criação do Conselho Municipal do Idoso e implantar a 

Delegacia do Idoso. Mencionou o Deputado Estadual José de Arimateia, o qual fazia parte 

da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa na Assembleia 

Legislativa da Bahia – ALBA e lutava, pautado no Estatuto do Idoso, para viabilizar a 

implantação da referida delegacia neste município, a qual, em sua opinião, reduzirá os 

índices relativos aos crimes cometidos contra as pessoas idosas e responsabilizará, 

devidamente, os culpados. Disse que, muitas vezes, a violência contra os idosos ocorria nos 

lares destes, assim como alguns sofriam com a denominada “violência financeira”, na qual 

parentes se apropriavam dos cartões de benefício dos idosos para realizar empréstimos. 

Destacou que, com isso, os idosos enfrentavam dificuldades, pois tinham que contar com o 

apoio e a solidariedade de vizinhos e/ou conhecidos quando possuíam salário e podiam 

manter suas necessidades básicas. Expôs, ainda, que os idosos costumavam fazer uso de 

diversos medicamentos e, por conta dos empréstimos indevidos, muitos destes não 

conseguiam comprá-los. Destacou que algumas instituições financeiras, para obter lucros, 

concediam empréstimos sem averiguar, de fato, se os idosos tinham consciência do que 

ocorria. Comentou, ainda, sobre a necessidade de pensar em uma forma de responsabilizar 

estas instituições e salientou que, se houvesse uma delegacia do idoso em Feira de Santana, 

seria possível fiscalizar as ações e conceder o devido apoio àqueles que, por anos, 

contribuíram com a sociedade. Em aparte, o edil Luiz Augusto de Jesus (UB) congratulou o 

orador à tribuna por seu pronunciamento e lamentou a violência cometida contra os idosos. 

Referiu-se à parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) ao destacar que esta 

concedeu voto favorável à Emenda que retirava os recursos destinados à cultura neste 

município. Discorreu, brevemente, sobre o Projeto de Lei nº 045/2022 e salientou que o 

Prefeito Municipal fez diversos investimentos nas festividades juninas deste ano. Também 

em aparte, o vereador José Marques de Messias (UB) declarou que a população deveria se 

atentar ao fato de a Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA) ter sido 

prejudicada com a retirada de quinze milhões de reais que, anteriormente, eram destinados 
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à pasta e frisou que, com isso, diversas localidades foram prejudicadas. Ressaltou que, 

enquanto representante do distrito de Humildes, se atentava às demandas dos habitantes do 

local. Solicitou que o Superintendente da SOMA, Sr. João Vianey, encaminhasse uma 

proposição a esta Casa a fim de assegurar a restituição do referido valor para propiciar 

benfeitorias à população. Ao prosseguir com seu pronunciamento, o orador à tribuna 

declarou que alguns parlamentares tentavam prejudicar a administração pública municipal 

ao retirar verbas das secretarias sem o devido conhecimento técnico, através de emendas, e 

destacou que seus pares poderiam elaborá-las com o objetivo de fazer o remanejamento de 

verbas de modo coerente. Mencionou, ainda, a Associação de Apoio às Pessoas com 

Câncer em Feira de Santana (AAPC), a qual solicitava contribuição da população para 

auxiliar aqueles que careciam de apoio. Ao finalizar seu pronunciamento, retomou seu 

assunto inicial ao destacar que os idosos não eram devidamente assistidos pelo poder 

público e salientou que era necessário viabilizar políticas públicas e ações para conceder 

assistência a esta categoria. Vale registrar, que os parlamentares que não estavam presentes 

no plenário quando foi realizada a chamada nominal retornaram logo em seguida, à exceção 

do vereador José da Costa Correia Filho e do parlamentar Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes, sendo que o último solicitou retirada do plenário anteriormente. Em Pela Ordem, o 

vereador José Marques de Messias solicitou que a Casa Legislativa convoque os secretários 

João Vianey e Carlos Brito para se pronunciarem sobre os prejuízos causados com a 

retirada de parte da verba da Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA). Em 

Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus (UNIÃO BRASIL) afirmou que discorda do 

vereador Petrônio Oliveira Lima, pois eles sabiam o que estavam fazendo sim, pois se o 

recurso não ficasse na SOMA iria travar o Governo e este não iria para lugar algum, 

travando as obras para que estas não ocorressem. Neste momento, o comando da Mesa 

Diretiva foi transferido à segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, que 

solicitou que os edis entrassem no plenário para dar início a Ordem do Dia. Em Pela 

Ordem, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus solicitou chamada nominal, momento em que 

a vereadora Eremita Mota de Araújo, no comando dos trabalhos, suspendeu a sessão por 

cinco minutos. Em seguida, reaberta a sessão. a vereadora Eremita Mota de Araújo, no 

comando dos trabalhos, afirmou que está formando comissão composta pelos edis Petrônio 

Oliveira Lima, Ivamberg dos Santos Lima e Valdemir da Silva Santos, para dar parecer aos 

Projetos de Decreto Legislativo nºs 13,14,15, 16 e 17 de autoria respectiva dos edis Jurandy 

da Cruz Carvalho, Ivamberg dos Santos Lima, Marcos Antônio do Santos Lima, Fernando 

Dantas Torres e Flávio Arruda Morais. Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as 

seguintes proposições: < Elaboração Legislativa Especial, de acordo com o Artigo 368 e 
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seus parágrafos do Regimento Interno desta Casa. Em primeira discussão, o Projeto de 

Lei nº 043/2022 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – de iniciativa do Poder 

Executivo, com Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF). Em votação, os Pareceres foram 

aprovados pela unanimidade dos edis presentes. Em Pela Ordem, o parlamentar Jhonatas 

Lima Monteiro solicitou suspensão da sessão por cinco minutos a fim de que dúvidas sobre 

o rito de discussão deste projeto fossem dirimidas com o Legislativo da Casa. Em seguida, 

com anuência plenária, a sessão foi suspensa por alguns minutos. Reaberta a sessão, às 

doze horas e dois minutos, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, realizou 

chamada nominal, momento no qual se constatou a ausência dos seguintes parlamentares: 

José da Costa Correia Filho, Edvaldo Lima dos Santos, Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes, Josse Paulo Pereira Barbosa e Ronaldo Almeida Caribé. Logo após, deu-se início à 

primeira discussão do Projeto de Lei nº 043/2022 e, na sequência, franqueou-se a palavra 

aos parlamentares Jhonatas Lima Monteiro e Ivamberg dos Santos Lima. Em Pela Ordem, 

o edil Jhonatas Lima Monteiro informou que, após deliberação dos parlamentares, ficou 

acordado que a presente discussão teria continuidade na próxima Sessão Ordinária e, 

durante este período, os vereadores que assim desejassem poderiam elaborar emendas para 

apresentá-las na próxima terça-feira. Explicou que, após a apresentação das emendas, estas 

seguiriam às comissões para elaboração dos Pareceres com o objetivo de concluir a 

apreciação da citada matéria ainda neste mês, seguindo com a devida obrigatoriedade legal 

para que a Prefeitura Municipal não possa alegar que os prazos não foram cumpridos. 

Salientou também que os parlamentares estavam atentos e que esta Casa cumpriria com seu 

papel ao discutir o orçamento de Feira de Santana. Oportunamente, o Presidente convidou 

os parlamentares para, na próxima segunda-feira, às nove horas, participarem de uma 

audiência no Ministério Público com o Promotor Aldo Rodrigues para tratar sobre o 

Fundef/Fundeb >. Nada mais havendo por tratar, o Presidente desta Casa, Fernando Dantas 

Torres, declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e vinte e dois minutos, sendo 

convocada outra para terça-feira, dia vinte e um de junho do ano em curso, à hora 

regimental, com a seguinte pauta: < Em Prioridade, Em Primeira Discussão, Projeto de Lei 

nº 043/2022 de iniciativa do Poder Executivo e o que ocorrer>. Para constar, eu, Raquel de 

Jesus Lima Barros, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata que segue à 

apreciação plenária, na forma regimental.       

 


