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Ata da 68ª 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 21 de 

junho de 2022. 

 

 Aos vinte e um 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 oitava 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, Marcos Antônio dos Santos Lima, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira 

Lima, Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. 

Amparada pelo Regimento Interno, a vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda 

Secretária desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que o edil Edvaldo 

Lima dos Santos assumisse a segunda Secretaria, ad hoc, e procedesse a 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 Lei n/nº 057/2022, de autoria do edil Flávio Arruda Morais, 

que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação mínima de 50% (cinquenta por cento) 

de artistas locais em manifestações culturais e/ou eventos artísticos, culturais, musicais, 

exposições, shows e similares organizados pela administração pública, e dá outras 

providências”. Parecer nº 086/2022, exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação – CCJR, opinando pelo deferimento da Subemenda nº 01/2022 à Emenda nº 

002/2022 ao Projeto de Lei nº 008/2022, de iniciativa dos parlamentares Jhonatas Lima 

Monteiro, Ivamberg dos Santos Lima e Pedro Cícero Marcenio Silva. Pareceres nºs 091 e 

092/2022, ambos exarados pela CCJR, opinando, respectivamente, pela rejeição ao Veto nº 

004/2022 ao Projeto de Lei nº 177/2021 e ao Veto nº 005/2022 ao Projeto de Lei nº 

087/2021, ambos de lavra do Poder Executivo. Indicação nº 957/2022, de autoria da 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Correspondência: Memorando nº 
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015/2022, datado do dia 15 de junho do ano em curso e assinado pelo parlamentar José da 

Costa Correia Filho, encaminhando atestado médico para justificar sua ausência nas 

Sessões Ordinárias que ocorreram nos dias 14 e 15 do referido mês>. Logo após, a ata da 

sessão anterior foi submetida à apreciação plenária e aprovada pela unanimidade dos edis 

presentes. Vale registrar que o edil Marcos Antonio dos Santos Lima reassumiu a vereança 

nesta data após a nomeação do vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes ao cargo 

de Secretário Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural, 

conforme Decreto Individual nº 283/2022, publicado no Diário Oficial do dia dezesseis de 

junho do ano em curso. No Horário das Lideranças Partidárias, o parlamentar José 

Carneiro Rocha (MDB), no tempo da Liderança do Governo e no tempo cedido pelo edil 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB), discursou sobre situação vivenciada pelo governo 

municipal ao externar que quando uma empresa se credencia para terceirizar serviços, a 

mesma deve observar a cláusula do contrato que versa sobre sua capacidade financeira, 

critério que parece ter passado despercebido pela empresa Imaps Saúde, a qual atrasa 

mensalmente os salários dos servidores da saúde de Feira de Santana, de modo que até a 

presente data não foi realizado o pagamento referente ao mês anterior. Mencionou que o 

Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo Britto, expôs que já repassou desde o dia três 

de junho os recursos para o pagamento dos funcionários. Disse que foi informado através 

das redes sociais que os funcionários da saúde estão realizando uma manifestação em frente 

à Secretaria de Saúde para cobrar uma posição à respeito da empresa terceirizada 

supracitada. Desse modo, sugeriu ao secretário de saúde municipal que rompa o contrato 

com a Imaps Saúde se a mesma continuar descumprindo as cláusulas contratuais. 

Antecipou que confia na sensatez, na autonomia e na coerência do Sr. Marcelo Britto e 

desejou resolução deste problema a fim de que os servidores da saúde passem os festejos 

juninos com o devido pagamento dos seus salários. Depois, externou que o Presidente da 

República, Jair Messias Bolsonaro, tem demonstrado preocupação com a política de preços 

dos combustíveis no Brasil, de modo que encaminhou um projeto neste sentido ao 

Congresso Nacional, o qual já foi aprovado, no entanto pessoas com interesses escusos têm 

atuado para que a lei seja protelada. Enunciou que não consegue entender o motivo pelo 

qual o governador Rui Costa e o senador Jacques Wagner são contrários à redução dos 

preços dos combustíveis na Bahia, apesar de observarem as dificuldades que os baianos tem 

enfrentado e de terem conhecimento que estes sabem que o Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) superam 27 %. Antecipou que recebeu informação de que 

o Deputado José Neto votou contrário no projeto. Em aparte, o edil Edvaldo Lima dos 

Santos frisou que o presidente do Brasil tem se preocupado em reduzir os preços dos 
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combustíveis, porém há uma parte dos governantes, principalmente petistas, que estão 

contrários ao pleito. Por fim, o orador à tribuna ressaltou que o povo baiano é inteligente e 

não acompanhará o senador e governador baiano que estão contra os interesses do povo. 

Durante o pronunciamento anterior, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para o 

primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias. Em seguida, o vereador Pedro 

Cícero Marcenio Silva (CDN) teceu críticas ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho ao 

declarar que os profissionais que atuavam na área da saúde neste município sofriam porque, 

até o presente momento, não tinham recebido seus salários. Relatou que, comumente, o 

Chefe do Poder Executivo tentava atribuir suas responsabilidades a esta Casa e salientou 

que os profissionais mencionados precisavam de seus salários para assegurar o sustento de 

suas famílias. Comentou que o Prefeito Municipal negligenciava Feira de Santana e 

aproveitou a oportunidade para tecer críticas ao Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo 

Britto, ao destacar que, enquanto ambos possuíam plano de saúde, a população dependia 

dos atendimentos do sistema único de saúde (SUS). Frisou que, apesar de ser a segunda 

maior cidade da Bahia, Feira de Santana enfrentava inúmeros problemas por conta da 

gestão do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e ressaltou que esta Casa deveria apreciar 

os pedidos de impeachment. Registrou que pelo menos dezessete parlamentares destinariam 

voto favorável ao impeachment do Prefeito Municipal, pois este não se comprometia com 

as demandas da população. Em seguida, expôs que, no dia anterior, esteve no município de 

Antônio Cardoso e, na oportunidade, visitou uma família que perdeu o filho após um 

acidente de moto. Lamentou o fato de o Departamento de Polícia Técnica (DPT) ter levado 

cerca de cinco horas para retirar o corpo da vítima da pista e declarou que a situação se 

configurava em um absurdo ao tecer críticas ao Governador Rui Costa. Frisou que a 

população estava atenta e, no próximo pleito eleitoral, destinará votos àqueles que, 

verdadeiramente, atendiam às demandas sociais. Solidarizou-se com a família mencionada 

e destacou que o Governador Rui Costa deveria se atentar aos problemas do povo baiano. 

Externou que, no posto de saúde do bairro Viveiros, era possível agendar consultas 

médicas, no entanto, a administração pública municipal não disponibilizou computador e 

impressora, de modo que não havia otimização do processo. Ao concluir seu discurso, 

informou que, de acordo com o que pacientes lhe disseram, os funcionários do referido 

posto de saúde tinham que utilizar a impressora da escola do bairro para fazer as 

impressões dos documentos porque não possuíam os equipamentos necessários ao trabalho. 

Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) questionou qual tempo será 

somado ao do edil Josse Paulo Pereira Barbosa, pois o tempo do PSDB será destinado para 

si. Oportunamente, o edil Silvio de Oliveira Dias, no comando dos trabalhos, afirmou que o 
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tempo acrescentado ao vereador Josse Paulo Pereira Barbosa será o do PSB e não o do 

PSDB. Logo após, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), também no tempo do 

vereador Flávio Arruda Morais (PSB), convidou os vereadores para participarem, hoje à 

noite, da Sessão Solene em comemoração do Dia da Polícia Militar que é celebrado no dia 

24 de junho. Disse que hoje terá a honra de receber diversos comandantes das companhias, 

a exemplo do coronel Adalberto Piton, da Companhia de Policiamento da Região Leste 

(CPRL). Antecipou que convidou todos os deputados com representação em Feira de 

Santana para participarem do evento. Acrescentou que seria bom contar com a presença de 

todos, inclusive a do edil Edvaldo Lima dos Santos. Alertou que o parlamentar também 

concede honrarias e no dia em que ele estiver em uma solenidade que não comparecer 

nenhum vereador vai passar vergonha. Em seguida, relatou o descaso do prefeito municipal 

de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, para com a saúde, informando que, na 

última sexta-feira, a Polícia Federal esteve na sede do Imaps Saúde e fechou tudo. Lembrou 

que nem mesmo o relatório da CPI da Saúde foi entregue à justiça e já está surtindo efeito. 

Disse que o prefeito esteve no local e não conversou com ninguém demonstrando 

deselegância. Frisou que alguns funcionários da Secretaria Municipal de Saúde estão há 

quatro meses sem receber salários e os da Secretaria Municipal da Educação, há três meses. 

Lamentou que os pais de famílias que trabalharam ficarão sem receber os salários. 

Classificou o prefeito como caloteiro. Em aparte, o vereador Flávio Arruda de Morais 

argumentou que os atrasos não são decorrentes da falta de dinheiro e sim de má gestão. O 

tribuno atentou que desde o início do mandato, o vereador Flávio Arruda de Morais tem 

bancado do seu bolso, a limpeza de ruas e poda de árvores. Em aparte, o edil Edvaldo dos 

Santos Lima salientou que o prefeito, através de decreto, terceirizou a administração 

municipal ao passar poderes a um secretário. O tribuno observou que o prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho concede entrevistas alegando que a responsabilidade pelo 

pagamento é da empresa, no entanto, como a empresa vai pagar se a Prefeitura Municipal 

não repassa o dinheiro. Enunciou que os funcionários públicos não receberão os salários 

antes dos festejos juninos, de modo que não terão como comprar os produtos típicos da 

festa. Por fim, afirmou que o prefeito Colbert Martins da Silva Filho está sendo pior do que 

o ex-prefeito Clailton Mascarenhas e disse que apenas o vereador Luiz Augusto de Jesus 

defende o prefeito para não perder o cargo. Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda Morais 

(PSB) solicitou registro da presença na galeria desta Casa do seu suplente, o qual acredita 

que brevemente estará atuando nesta Casa, tendo em vista seu plano de vencer a eleição 

para deputado. Posteriormente, o vereador Luiz Augusto de Jesus (União Brasil) 

inicialmente protestou contra os frequentes problemas apresentados no serviço de som 
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desta Casa, especialmente durante os seus pronunciamentos. Prosseguindo, referiu-se às 

empresas que prestam serviços para a prefeitura ao dizer que, assim que ganham a licitação, 

por contrato, são obrigadas a efetuar o pagamentos dos seus servidores nos primeiros três 

meses, independente do repasse ser feito, ou não, sendo que, como disse anteriormente o 

edil José Carneiro Rocha, no dia três a Prefeitura encaminhou o dinheiro para a Imaps 

Saúde, que não procedeu ao repasse, mas segundo foi informado, o dinheiro entrou ontem 

na conta dos médicos e enfermeiros. Logo após, referindo-se à questão abordada sobre a 

outra empresa, que presta serviços na área da educação, disse ter sido necessária a 

realização de uma outra licitação, mas acredita que as questões legais envolvidas serão 

solucionadas até o próximo dia primeiro, quando acredita que todos os servidores da 

educação receberão os seus salários, bem como serão recontratados aqueles que foram 

demitidos. Durante sua fala, concedeu aparte ao edil José Carneiro Rocha (MDB). Durante 

o pronunciamento do orador à tribuna, o comando da Mesa Diretiva foi transferido ao 

Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres. Na sequência, o vereador 

Petrônio Oliveira Lima (REP), após saudar a todos e, em especial, a seu amigo Jair 

Cesarinho, presente na Galeria da Casa, registrou que no último sábado foi realizado o 

Forró dos Veteranos no conjunto Viveiros, com a presença dos artistas Márcio Leite, Felipe 

Muniz e Josef Rodrigues, promovido com o apoio de Jota, Galego, Risalva, Nenê, Drink’s 

e outros e com a presença da comunidade local. Depois, disse que recebeu uma ligação do 

prefeito Colbert Martins da Silva Filho lhe informando que fará o patrolamento e 

cascalhamento da comunidade Linda Vista, no Sem Terra, enquanto providencia o projeto 

de pavimentação e drenagem da mencionada área. O edil também chamou a atenção para a 

quantidade de ruas que estão com o calçamento danificado e destacou a necessidade de uma 

fiscalização maior quando as empresas prestadoras de serviços estiverem realizando a 

pavimentação com paralelos na cidade, pois elas trabalham com o traço de massa muito 

fraco, o que provoca deterioração em pouco tempo. Citou que próximo ao viaduto do bairro 

Tomba foi aberto um acesso, de forma irresponsável, no qual foi colocada uma camada 

finíssima de asfalto que já está estragada. Mencionou ainda que a área do Centro Industrial 

do Subaé (CIS) também está com a pavimentação danificada, assim solicitou que o governo 

do estado e a direção do CIS façam um serviço de qualidade na área supracitada. Logo 

após, o parlamentar Emerson Costa dos Santos (DC) comentou que os eventos juninos 

realizados nos distritos de São José e Tiquaruçu sofreram com a desorganização 

generalizada. Disse que, devido à data dos eventos, as pessoas não tinham dinheiro para 

comprar produtos, pois as festividades ocorreram no último dia dezoito, quando o Governo 

do Estado e a Prefeitura Municipal ainda não tinham realizado o pagamento dos salários 
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dos servidores públicos. Salientou que o evento estava previsto para terminar às quatro 

horas da manhã, no entanto, foi encerrado duas horas antes e, com isso, os comerciantes 

não conseguiram vender todos os seus produtos. Expôs que as festividades do município de 

Santana Bárbara tiveram mais destaque do que as de Feira de Santana e aproveitou a 

oportunidade para congratular a administração pública daquele local, bem como os 

organizadores do evento. Frisou que os comerciantes dos distritos de Feira de Santana 

sofreram um grande prejuízo e, na sequência, referiu-se ao pronunciamento feito pelo edil 

José Carneiro Rocha (MDB) na presente Sessão. Destacou que a Prefeitura Municipal foi 

responsável pelas contratações dos profissionais que atuavam na área da saúde, de modo 

que deveria assegurar o pagamento dos salários dos profissionais. Comentou, ainda, sobre a 

construção do Assaí Atacadista e a requalificação de algumas vias municipais ao declarar 

que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho deveria parar de tentar atribuir suas 

responsabilidades a terceiros. Ao finalizar seu discurso, expôs que, em diálogo com o 

vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT), pensou na possibilidade de a Comissão de 

Saúde, Assistência Social e Desporto desta Casa elaborar um Requerimento com o objetivo 

de convocar o Diretor Geral do Imaps para uma Comissão Geral, oportunidade na qual este 

poderá dirimir dúvidas sobre questões relativas ao pagamento dos salários dos servidores 

municipais. Em aparte, o vereador Flávio Arruda Morais (PSB) teceu críticas à 

administração pública municipal ao congratular o orador à tribuna por seu pronunciamento. 

Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi transferido à segunda Secretária, 

vereadora Eremita Mota de Araújo. Na sequência, o edil Fernando Dantas Torres (PSD) 

após saudar os presentes nas pessoas do radialista Pedro Justino e do assessor da secretária 

municipal da Mulher, Gerusa Sampaio, senhor Maurício, disse que o prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho perdeu a noção da política ao tentar novamente enviar o nome do 

procurador Geral do Município, advogado Carlos Alberto Moura Pinho, para ser apreciado 

por esta Casa Legislativa. Lembrou que o prefeito já foi parlamentar e sabe que há 

regimento a ser seguido. Frisou que os gestores públicos e privados também seguem 

regimentos, pois em empresas cada funcionário se reporta a um cargo hierárquico 

específico. Afirmou que o prefeito está cometendo crime e por isso cogita o afastamento 

deste. Argumentou que, por princípios, é contra os afastamentos e atentou que quando 

deputado federal votou contra o afastamento da presidente da República, Dilma Rousseff, 

vítima de um golpe comandado pelo deputado Eduardo Cunha, o qual classificou como um 

marginal que deveria permanecer preso. Comparou que, ao contrário do PMDB de Eduardo 

Cunha que comandava oito ministérios no governo Dilma Rousseff, o grupo dos 10 

vereadores independentes não contam com nenhuma secretaria municipal. Disse não 
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desejar nada e que não pretende participar de uma administração municipal pífia. Salientou 

que a Prefeitura Municipal dispõe de recursos e conta com um orçamento de mais de R$ 1 

bilhão, portanto não é admissível que servidores estejam com salários atrasados, nem que o 

gestor se negue a pagar o precatório do Fundef. Revelou que era contra o impeachment do 

prefeito Colbert Martins da Silva Filho, mas não é mais. Adiantou que vai analisar todos os 

pedidos de afastamento do prefeito que foram protocolados nesta Casa Legislativa. 

Analisou que a imprensa que não foi comprada não aguenta mais a administração 

municipal e os jornalistas que foram comprados estão mentindo para o alcaide dizendo que 

ele está bem, que é o melhor prefeito. Ponderou que não está falando do secretário 

municipal de Comunicação, jornalista Edson Feloni Borges. Revelou que já recebeu mais 

de dez pedidos de afastamento do prefeito e vai analisar os pleitos, pois a cidade não 

aguenta mais, pois está suja e mal iluminada. Relatou que a APLB-Sindicato está passando 

dificuldade, já que o município tem R$ 240 milhões de precatórios e vai receber mais R$ 

170 milhões e não resolve os problemas dos professores. Informou aos demais membros da 

Mesa Diretiva que vai iniciar a análise dos pedidos de afastamento do prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho. Acrescentou que vai iniciar conversas com o Vice-Prefeito, 

Fernando de Fabinho, pois este terá que fazer compromissos com APLB, com os 

vereadores, com os professores, com a Saúde, com o povo de Feira, com todos, pois a 

Câmara não vai trocar seis por meia dúzia. Disse que esta também é a opinião da futura 

Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo. Disse que a terceira tentativa de 

enviar o nome do advogado Carlos Alberto Moura Pinho, para o cargo de Procurador Geral 

do Município, é o fundo do poço para o prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Neste 

momento, o comando da Mesa Diretiva foi transferido ao Presidente desta Casa, Fernando 

Dantas Torres. Posteriormente, o parlamentar Silvio de Oliveira Dias (PT) disse que, no 

último domingo, o Deputado Estadual Robinson Almeida lançou sua pré-candidatura para 

recondução ao cargo. Ressaltou que o referido político se atentava aos problemas deste 

município e lutava, cotidianamente, para beneficiar o povo feirense. Comentou que a 

reunião ocorreu no espaço Ville Gourmet e contou com a presença de inúmeras pessoas que 

acreditavam e confiavam no trabalho do citado Deputado Estadual. Salientou que, 

juntamente com os parlamentares Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), Luiz Ferreira Dias 

(AVANTE) e Flávio Arruda Morais (PSB), os quais também lançaram suas pré-

candidaturas a Deputado Estadual, o Deputado Estadual Robinson Almeida, no próximo 

ano, atuará na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) para representar Feira de Santana. 

Expôs que este município enfrentava inúmeros problemas, sobretudo na área da saúde, por 

conta da gestão pública municipal. Relatou que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, 
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contrariando as decisões desta Casa, tentava, através de processo judicial, manter a 

recondução do Dr. Carlos Alberto Moura Pinho para o cargo de Procurador Geral do 

Município. Salientou que esta Casa, a Associação dos Professores Licenciados do Brasil 

(APLB) e a população da zona rural eram acionadas pelo Poder Judiciário quando quem 

deveria receber notificação judicial para cumprirem seus papéis eram as cooperativas que 

prestam serviço à Prefeitura Municipal e as empresas responsáveis pelo transporte público 

coletivo nesta cidade. Congratulou a população da zona rural, em especial os habitantes do 

distrito Maria Quitéria, ao frisar que estes lutaram pela realização das festividades juninas 

no local. Ressaltou que, apesar de o evento não ter sido como todos esperavam, o Secretário 

Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Sr. Jairo Alfredo Carneiro Filho, conseguiu 

propiciar uma festa adequada à população. Externou que, no entanto, a população feirense 

merecia maior dedicação do Prefeito Municipal às festividades juninas, pois estas 

beneficiavam os artistas e a população da zona rural. Por fim, salientou que todos podiam 

contar com seu apoio. Em Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha (MDB) solicitou que o 

Presidente desta Casa, Fernando Dantas Torres, perguntasse ao edil José Marques de 

Messias se o Secretário do Governo do Estado, José Nunes, pediu voto para o candidato 

Jerônimo Rodrigues na reunião que ocorreu domingo, a qual também contou com a 

presença dos futuros deputados Binho Galinha e Gabriel Nunes. Oportunamente, o edil 

Fernando Dantas Torres considerou a pergunta muito maldosa. Em Pela Ordem, o 

vereador José Marques de Messias (UNIÃO BRASIL) agradeceu à sua família e às 

lideranças que estiveram presentes no evento. Afirmou que está muito feliz, e que ninguém 

ganha só. Disse que foi uma reunião muito bonita, com mais de duas mil pessoas, não 

estando presente nem o ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho, nem o Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho, como questionado pelo edil Fernando Dantas Torres durante seu 

pronunciamento. Agradeceu ao Deputado José Nunes pelo seu discurso e desafiou o edil 

José Carneiro Rocha a responder qual foi o deputado federal que mais colocou emenda para 

o distrito de Humildes, pois os outros que obtiveram votos nesta localidade sumiram. 

Discorreu que o deputado José Nunes falou bem do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, 

não pediu voto para o cargo de governador, mas pediu um abraço para Gabriel Nunes e 

Binho Galinha, pois quem é unido faz assim. Acrescentou que fez uma reunião bonita e 

parabenizou o distrito de Humildes, o deputado José Nunes, Gabriel Nunes e Binho 

Galinha. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa afirmou que foi uma 

pergunta capciosa e não deveria ter sido passada para o edil José Marques de Messias. 

Dando continuidade, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) discorreu sobre a situação 

da comunidade Casa Nova no distrito de Maria Quitéria ao afirmar que as estradas estão 
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intransitáveis e que as pessoas convivem com a lama, ficando impossibilitadas de ir e vir, o 

que configura um desrespeito a um direito básico. Frisou que este problema também é 

vivenciado por praticamente toda a zona rural de Feira de Santana. Disse que já fez 

denúncias e elaborou indicações a respeito desta situação, no entanto, nada foi feito por 

parte do poder público demonstrando assim que é um opção da prefeitura deixar tudo como 

está. Depois, repercutiu o discurso do colega Fernando Dantas Torres acrescentando que o 

prefeito Colbert Martins da Silva Filho demonstra desconhecer regras básicas de 

administração e que tem feito isto judicializando várias questões que passam por esta 

Câmara Municipal, como é legalmente determinado. Lembrou que pela terceira vez o 

prefeito tem tentando impor o nome do advogado Carlos Alberto Moura Pinho para o cargo 

de Procurador Geral do Município, pois nesse caso não se configura mais recondução e sim 

imposição. Demonstrou preocupação com a característica vingativa do gestor municipal 

não apenas para com os edis deste Parlamento, mas com o povo feirense, visto que o chefe 

do Poder Executivo judicializou as emendas impositivas que os mandatos apresentaram em 

benefício de entidades sociais, das unidades de saúde, das escolas municipais, bem como 

para calçamento e manutenção de várias ruas e outras melhorias. Destacou que a mídia não 

tem dado a devida atenção a isto. Lembrou que o orçamento foi aprovado em março e a 

maior parte dos mandatos apresentou emendas conforme a lei, as quais prevê recursos para 

os postos de saúde, escolas, ruas, para a construção do Hospital Municipal e para entidades 

como APA e APAE, no entanto todas estão judicializadas pelo prefeito municipal o que 

demonstra uma vingança a entidades que fazem um trabalho que deveria ser da prefeitura. 

Conclamou o povo a investigar que emenda em benefício da população foi executada pelo 

governo municipal e desafiou o prefeito a mostrar a lista das emendas que estão sendo 

efetuadas. Salientou que a disputa não é entre a prefeitura e a Câmara Municipal, mas sim 

de um prefeito que utiliza o povo como “bucha de canhão”. Por fim, externou que a 

discussão sobre o afastamento do prefeito Colbert Martins da Silva Filho é mais do que 

tardia e é uma medida que a Casa tem que tomar em benefício da maioria dos feirenses, 

pois, em várias situações, em razão da falta de argumentos, o prefeito utiliza a força. Em 

seguida, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB), no tempo cedido pela vereadora 

Eremita Mota de Araújo (PSDB) congratulou os Deputados Estaduais Samuel Júnior e 

Capitão Aldo ao destacar que, além destes, outros quatro parlamentares, dos sessenta e três 

deputados da ALBA, votaram contra a Lei nº 22.845/2018, que tratava sobre as medidas de 

enfrentamento às práticas de discriminação em razão da orientação sexual. Teceu críticas a 

algumas leis elaboradas pelos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia e frisou que, 

felizmente, muitas eram rejeitadas pelos parlamentares. Salientou que a referida lei era um 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

628 

 
RD 202268 

atentado contra os cristãos, a família, a democracia, a liberdade de expressão e a sociedade 

baiana. Expôs que cada pessoa era responsável por decidir o que fazer com a própria vida e 

externou que os cristãos deste país continuariam seguindo os preceitos bíblicos. Externou 

que a Bíblia ensinava a amar e respeitar o próximo, no entanto, o pecado deveria ser 

abominado. Ao concluir seu pronunciamento, referiu-se ao edil Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL) ao frisar que continuaria defendendo a sua ideologia e, sobretudo, a palavra de 

Deus. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi transferido à segunda Secretária, 

vereadora Eremita Mota de Araújo. No Grande Expediente, o parlamentar Fernando 

Dantas Torres disse respeitar todas as religiões, mas fará a defesa dos evangélicos. 

Afirmou ter amigos candomblecistas e umbandistas, mas definiu-se como um evangélico 

moderno. Relatou que, domingo, assistindo ao Fantástico da Rede Globo de Televisão, viu 

que o programa jornalístico cometeu uma injustiça com o deputado federal Pastor Sargento 

Isidorio, pois conhece o trabalho desenvolvido por este e conhece pessoas que saíram do 

vício tenebroso graças à fundação dirigida pelo supracitado deputado. Observou que o 

Sargento Isidorio brinca com as pessoas e que por diversas vezes já esteve na Fundação Dr. 

Jesus, inclusive para levar amigos para se internar e que o espaço é aberto e fica quem quer. 

Mais uma vez classificou a matéria exibida no Fantástico como uma injustiça da Rede 

Globo de Televisão, pois, não houve nada de errado, a única coisa que ocorreu foi a 

afirmação de que a Fundação recebeu R$ 80 milhões em sete anos que daria R$ 1 milhão 

por mês, sendo que o local abriga três mil pessoas. Observou que se for comparado ao custo 

de um presídio, o Sargento Isidorio merece um prêmio, pois cada detento custa entre R$ 4 e 

5 mil mensais. Parabenizou o governador Rui Costa por investir na recuperação de 

drogados e criticou o presidente Jair Bolsonaro, que provavelmente está por traz da 

maquinação. Em aparte, o vereador Valdemir da Silva Santos criticou a Rede Globo por se 

especializar em promover o que não é bom. O orador argumentou que o trabalho do 

Sargento Isidoro faz com que o Estado economize em presídios, na Saúde e evita óbitos. 

Afirmou que o certo para a Globo seria investir em presídios. Disse que se não tivesse 

firmado compromisso com o deputado federal Otto Alencar Filho passaria a fazer 

campanha para o Pastor Sargento Isidorio. Revelou que já encaminhou pessoas para a 

Fundação Dr. Jesus que saíram curadas e passaram a trabalhar. Em aparte, o vereador Pedro 

Cícero Marcenio Silva disse que, a seu ver, o responsável pela denúncia é o pré-candidato 

ao governo da Bahia, ACM Neto. Em aparte, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa disse que a 

Globo passa o diabo dialogando na novela Pantanal. Em aparte, o parlamentar Edvaldo 

Lima dos Santos enfatizou o trabalho social do Sargento Isidorio. Finalizando, o orador 

parabenizou o governador Rui Costa por ter repassado os R$ 80 milhões à Fundação Dr. 
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Jesus e ao Sargento Isidoro por ter utilizado dignamente a verba. Em aparte, o vereador 

Jhonatas Lima Monteiro disse que as comunidades terapêuticas tem relevância, porém 

quando há relatos de violência deve ocorrer investigação e, se não tiver fundamento, 

responsabiliza-se que denunciou. Em aparte, o vereador Ronaldo Almeida Caribé destacou 

a relevância do trabalho desenvolvido pelo Sargento Isidorio, entretanto rechaçou a suspeita 

do edil Pedro Cícero Marcenio de que a denúncia foi orquestrada pelo ex-prefeito de 

Salvador, ACM Neto. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para o 

Presidente desta Casa, Fernando Dantas Torres. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de 

Jesus (UNIÃO BRASIL) afirmou que gostaria que fosse constado na ata a fala do edil 

Pedro Cícero Marcênio Silva quando ele afirma que tudo o que está acontecendo com o 

Pastor Isidório é culpa de ACM Neto. Oportunamente, o edil Fernando Dantas Torres, no 

comando dos trabalhos, afirmou que não precisa pedir, pois já consta na ata. Em Pela 

Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos novamente congratulou o edil Fernando Dantas 

Torres e parabenizou o Presidente Jair Messias Bolsonaro por ter criado uma secretaria para 

ajudar as entidades que trabalham com dependentes químicos, acrescentando que o 

Governo Federal tem ajudado as pessoas a ficarem livres das drogas. Em Pela Ordem, o 

edil Pedro Cícero Marcênio Silva solicitou que constasse na ata sua fala referente à ACM 

Neto, e dirigindo-se ao edil Luiz Augusto de Jesus, discorreu que ele pode pegar o vídeo e 

encaminhar para ACM Neto e que este pode processá-lo, pois ele já foi até o Instituto e o 

conhece bem. Acrescentou que se um dia o Instituto fechar muitas famílias ficarão sem 

atendimento, inclusive pessoas que moram no bairro Viveiros, que ele encontrou lá. 

Finalizando sua fala, discorreu que a “rede lixo” pertence à ACM Neto e que ele não tem 

medo de falar a verdade, pois foi eleito para isto. Dando início a Ordem o Dia, o edil 

Fernando Dantas Torres solicitou que constasse a presença, nas galerias desta Casa, do seu 

amigo e da vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, senhor Sony Guedes, do 

Parque Ipê, Feira VI, Cidade Nova, um artista. Em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima 

Monteiro solicitou suspensão da sessão por alguns minutos para que os edis alinhassem 

suas ideias referentes às matérias que tramitarão na Ordem do Dia, pois são temas muito 

importantes, como a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), a Secretaria de Mulheres e o 

conselho do FUNDEB. Retornando a sessão, o edil Fernando Dantas Torres, no comando 

dos trabalhos, realizou uma chamada nominal, oportunidade na qual se constatou a ausência 

dos vereadores José da Costa Correia Filho, Emerson Costa dos Santos, Flávio Arruda 

Morais e Josse Paulo Pereira Barbosa. Vale a pena registrar que os edis retornaram ao 

plenário, à exceção do vereador José da Costa Correia Filho. Em seguida, procedeu-se à 

análise da Elaboração Legislativa Especial, de acordo com o Artigo 368 e seus 
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parágrafos, do Regimento Interno desta Casa, em prioridade e em primeira discussão, 

a continuação da discussão do Projeto de Lei nº 043/2022 de iniciativa do Poder 

Executivo, o qual foi adiado de pauta para o dia seguinte, conforme solicitação, em Pela 

Ordem, do edil José Carneiro Rocha e aprovação unânime dos edis presentes. Em 

primeira discussão, e em urgência, o Projeto de Lei Complementar nº 001/2022, de 

iniciativa do Poder Executivo com Emenda nº 01/2022, de iniciativa da vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, com Parecer da CCJR, o qual recebeu duas emendas do edil 

Edvaldo Lima dos Santos, uma emenda da vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira 

e três emendas do vereador Jhonatas Lima Monteiro e, dessa forma, foi encaminhado às 

comissões para apreciação. Em Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha solicitou cópia de 

todas as emendas apresentadas, o que foi autorizado pelo Presidente desta Casa. Em Pela 

Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do 

Sr. Antônio Gomes dos Santos Ferreira, morador de Tiquaruçu, vítima de acidente 

automobilístico, e congratulou o Sr. Edmilson de Jesus Ferreira, o Milso do Quilometro 7 

pelo seu aniversário. Oportunamente, o edil Fernando Dantas Torres, no comando dos 

trabalhos, solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento dos Sr. Milton Jorge, conhecido 

como Milton Gaúcho, e João padeiro, o qual faleceu esta noite, vítima de infarto. Também 

solicitou registro da presença do Sr. Romildo Campodônio, em nome desta Casa 

Legislativa. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus afirmou que o Projeto da 

Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres está em caráter de urgência e solicitou 

que as comissões também dessem o parecer em caráter de urgência. Oportunamente, o edil 

Fernando Dantas Torres afirmou que ele não pode deixar de receber as emendas ao Projeto 

e de encaminhá-las para as comissões analisarem, acrescentando que estas estão cientes dos 

prazos para apreciação que acredita ser de cinco dias. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo 

Lima dos Santos questionou a urgência do Governo no projeto, tendo em vista que ele já 

nomeou a Secretária há anos e só agora encaminhou o projeto, desejando que eles apreciem 

rapidamente. Finalizando sua fala, discursou que eles votarão com propriedade, lendo o 

projeto na íntegra. Em seguida, em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 

008/2022 de iniciativa do Poder Executivo com Pareceres da CCJR, CFOF, e CEC, com 

Emendas 01, 02 e 03/2022, todas de iniciativa da CEC e com Parecer da CCJR e 

Subemenda 01/2022 à Emenda 02/2022, com Parecer da CCJR. Em votação, os Pareceres 

ao Projeto nº 008/2022 foram aprovados por unanimidade dos vereadores presentes, bem 

como as Emendas nº 01, 02 e 03/2022 e a Subemenda nº 01/2022 à Emenda nº 02/2022, 

com seus respectivos Pareceres. Posteriormente,  o Projeto de Lei Ordinária nº 008/2022 

também foi aprovado por unanimidade dos edis presentes, com 19 votos favoráveis. Em 
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votação, fizeram uso da palavra os edis Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima 

Monteiro e José Carneiro Rocha. Vale destacar que o edil Fernando Dantas Torres afirmou 

que se não estivesse no comando dos trabalhos votaria favorável ao projeto. Em Pela 

Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro opinou que a Subemenda deveria ser apreciada 

antes das Emendas, com o que o edil Fernando Dantas Torres concordou. Em Pela Ordem, 

o edil Edvaldo Lima dos Santos afirmou que os índios e quilombolas são brasileiros e não 

precisam de discriminação, pois são todos iguais. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de 

Jesus referindo-se a fala do edil José Marques de Messias disse que se este for chamado 

para ser Secretário quem assume em seu lugar é a vereadora Neinha. Em Pela Ordem, o 

edil José Marques de Messias afirmou que o edil não entendeu seu pronunciamento e 

explicou que caso o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes retorne para esta Casa, a 

vaga dele estaria disponível para o edil Marcos Antônio dos Santos Lima, que é um 

excelente profissional. Oportunamente, o edil Fernando Dantas Torres afirmou que o edil 

José Marques de Messias está defendendo Marcos Antônio dos Santos Lima, e não o edil 

Luiz Augusto de Jesus e a ex-vereadora Neinha. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Ferreira 

Dias parabenizou o edil Marcos Antônio dos Santos Lima, que segundo ele é um excelente 

profissional. Em votação única, os Requerimentos nºs 189/2022, de autoria da vereadora 

Eremita Mota de Araújo, 190 e 193/2022, de iniciativa do vereador Flávio Arruda Morais, 

191/2022, de lavra do edil Jhonatas Lima Monteiro e 192/2022, de autoria do vereador Luiz 

Augusto de Jesus foram votados em bloco, a pedido do edil Fernando Dantas Torres e com 

anuência de todos os edis presentes, e foram aprovados pela unanimidade dos 

parlamentares presentes. Em seguida, foi procedido um minuto de silêncio pelo falecimento 

dos Srs. Milton Jorge, João padeiro, Antônio Gomes dos Santos Ferreira e Luiz Reis dos 

Santos, morador do Genipapo II, este último solicitado pelo edil Silvio de Oliveira Dias, em 

Pela Ordem. Posteriormente, o edil Fernando Dantas Torres informou que está em processo 

de licitação a reforma dos gabinetes, o espaço ao lado do plenário, a construção do 

cafezinho e a reforma da fachada dos gabinetes. Disse que o processo é um pouco 

demorado, mas pretende finalizar até o dia 31 de dezembro do corrente ano, para entregar a 

Câmara bonita para a próxima Presidente, salientou que a obra custará em torno de três a 

quatro milhões de reais provenientes da economia deste ano. Em Pela Ordem, o edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa solicitou que o Presidente desta Casa faça um Requerimento para ser 

aprovado, a fim de que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho diga como gastou os dois 

milhões devolvidos pela Câmara. Em seguida, solicitou que todos participassem da sessão 

solene que ocorrerá esta noite em homenagem à polícia militar>. Nada mais havendo por 

tratar, o Presidente Fernando Dantas Torres declarou encerrada a presente Sessão, às doze 
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horas e sete minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia vinte e dois de junho do ano 

em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <Elaboração Legislativa Especial, de 

acordo com o Artigo 368 e seus parágrafos, do Regimento Interno desta Casa. Em 

prioridade e em primeira discussão, a continuação da discussão do Projeto de Lei nº 

043/2022, de iniciativa do Poder Executivo>. Para constar, eu, Jeany Santos de Carvalho 

Azevêdo, Redatora de Debates, lavrei a presente Ata que segue à apreciação plenária, na 

forma regimental.       

 


