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Ata da 70ª 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 28 de 

junho de 2022. 

 

 

Aos vinte e oito 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 septuagésima Sessão 

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

qual, à exceção do parlamentar Pedro Cícero Marcênio Silva, 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 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, Marcos Antônio dos Santos Lima, Petrônio Oliveira 

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

Amparada pelo Regimento Interno, a segunda Secretária, Eremita Mota de Araújo, declarou 

aberta a presente Sessão e solicitou que o vereador Edvaldo Lima dos Santos, assumisse a 

segunda secretaria, ad hoc, e procedesse a leitura da Ata da Sessão anterior. Posteriormente 

o comando da Mesa Diretiva foi transferido ao primeiro Vice-Presidente, Silvio de Oliveira 

Dias, o qual 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: < Decretos Legislativos nºs 019 e 020/2022 de iniciativa respectiva dos edis 

Marcos Antônio dos Santos Lima e Flávio Arruda Morais, os quais respectivamente: 

“Dispõe sobre a concessão da Comenda Maria Quitéria, à senhora Maria Clécia 

Vasconcelos de Morais Firmino Costa, e dá outras providências.” e “Dispõe sobre a 

concessão da Comenda Maria Quitéria ao Sr. Shanderson Thiago da Silva Aquino, e dá 

outras providências”. Parecer nº 95/2022 exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação opinando pela Rejeição do Veto nº 06/2022 de autoria do Poder Executivo ao 

Projeto de Lei nº 171/2021 de autoria dos edis Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima 

Monteiro e Pedro Cícero Marcênio Silva. Pareceres nºs 96 a 102 exarados pela Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação opinando pelo deferimento respectivamente: do Projeto 
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de Decreto Legislativo nº 18/2022 de iniciativa da Mesa Diretora e das Emendas nºs 02 de 

iniciativa do edil Edvaldo Lima dos Santos, 03, 04 e 05 de autoria do edil Jhonatas Lima 

Monteiro, 06 de iniciativa da vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e 07 de 

autoria do edil Edvaldo Lima dos Santos ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2022 de 

iniciativa do Poder Executivo. Requerimento nº 196/2022 de iniciativa do edil Pedro 

Cícero Marcênio Silva. Indicações nºs 961 a 965 de iniciativa dos edis Flávio Arruda 

Morais, Jurandy da Cruz Carvalho e Silvio de Oliveira Dias. Correspondências: OF. 

Executivo nº 55/2022 datado de 15 de junho do corrente ano, assinado pelo Sr. Jairo 

Alfredo Carneiro Filho, Diretor-Presidente Interino da Diretoria Executiva da Fundação 

Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares 

Costa – FUNTITEC, o qual encaminha para apreciação desta egrégia Casa da Cidadania a 

documentação relativa à Prestação de Contas da Fundação Cultural Municipal Egberto 

Tavares Costa, referente ao mês de maio/2022>. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo 

Lima dos Santos (MDB) informou à Mesa Diretiva que o tempo do MDB seria repassado 

para o edil Jose Carneiro Rocha. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi 

transferido ao Presidente desta Casa, Fernando Dantas Torres, o qual submeteu a ata da 

seção anterior à apreciação plenária e esta foi aprovada pela unanimidade dos edis 

presentes. Em seguida, no Horário destinado às Lideranças Partidárias o edil José da 

Costa Correia Filho (PATRIOTA) agradeceu a Deus por estar presente nesta sessão, 

assim como ao Coronel Godim, à Major Lilian, ao Capitão Morais e demais subordinados 

pelo policiamento ocorrido no bairro da Rua Nova durante as festas, inclusive àquelas 

organizadas pelo influenciador Menor Edson, entre outros. Tais festas objetivaram 

arrecadar alimentos para doação. Acrescentou que não houve violência, nem brigas, e que 

as festas incentivam os hormônios dos jovens e por isto estes não cometem crimes. 

Discorreu que nesta tarde ocorrerá a festa black e que ele estará presente porque já está 

recuperado. Desta forma, solicitou que o policiamento permaneça para permitir que os 

eventos continuem acontecendo. Afirmou que nos dias primeiro, trinta e três também 

ocorrerão eventos, tudo em decorrência da base de segurança do bairro. Acrescentou que 

também no dia dois de julho ocorrerá um evento com a mesma paz que caracterizou o mês 

de junho. Finalizando seu discurso, agradeceu a Deus por tudo e por lhe dar forças para 

superar as desavenças nesta Casa. Posteriormente, o edil Emerson Costa dos Santos (DC) 

discorreu sobre atuação do Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo Britto, o qual, com 

anuência do prefeito municipal, Colbert Martins da Silva Filho, retirou uma gratificação 

dos agentes de endemias no valor de 40%, percentual já praticado há oito anos. Explicou 

que o cargo de agente de endemias tem direito à insalubridade e que durante vinte e quatro 
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anos foi pago 20% referente a esta gratificação. Disse que a empresa Optus foi contratada 

para elaborar um relatório, e opinou que são nas consultorias e nas auditorias que as verbas 

indevidas são empregadas. Questionou o porquê do sindicato não intervir nesta questão. 

Mencionou concordar que o percentual do benefício seja proporcional à função 

desempenhada, porém discordou do corte da gratificação sem aviso prévio, bem como da 

transferência para os cargos comissionados, pois isso, a seu ver, configura mesquinhez. Em 

aparte, o edil Ivamberg dos Santos Lima afirmou que foi divulgada a informação de que 

quem estava na administração não poderia receber insalubridade, porém, como o colega à 

tribuna informou que os agentes de endemias já tinham vinte e quatro anos recebendo essa 

gratificação, neste caso, a mesma deveria já estar incorporada ao salário. De volta à palavra, 

o edil Emerson Costa frisou que se houver algum erro deve ser feita uma auditoria para que 

seja concedido apenas o percentual devido a cada função e não fazer a retirada da 

gratificação de todos, sem aviso. Em aparte, o parlamentar Luiz Ferreira Dias lembrou que 

cinquenta e cinco agentes de endemias estão desempregados há quatro meses, mesmo após 

Emenda aprovada por esta Casa orientando o retorno destes aos postos de trabalho. Em 

seguida, o orador opinou que a maioria dos sindicatos está desacreditada por calar-se nos 

momentos que deve agir devido a razões políticas. Em aparte, o edil Edvaldo Lima dos 

Santos disse que a lei trabalhista determina que após dois anos de recebimento de 

gratificações, estas não podem ser retiradas, assim orientou que os agentes de endemias 

procurassem a justiça. Por fim, o orador à tribuna analisou que é preciso investigar o valor 

que a empresa Optus recebeu pela consultoria e opinou que a Secretaria de Saúde é a que 

mais realiza esse tipo de contratação, mesmo sem necessidade. Logo após, o vereador José 

Carneiro Rocha (MDB) disse que tem acompanhado entrevistas do vereador Geraldo 

Júnior do MDB, Presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, que não sei se falando 

em nome do MDB da Bahia, tem feito declarações bastante ofensivas e ameaçadoras aos 

vereadores do MDB de Feira de Santana, inclusive com a instauração de processo 

administrativo, contra aqueles que não apoiarem o candidato ao governo do Estado, 

Jerônimo Rodrigues, razão pela qual solicita à vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, Presidente do MDB local, que encaminhe pedido solicitando a sua desfiliação do 

partido, pois não teme ameaças e não votará em Jerônimo Rodrigues, e sim em ACM Neto. 

Na sequência, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) afirmou que seus candidatos são 

Jerônimo Rodrigues e Luiz Inácio Lula da Silva, mudando o tema do seu discurso disse que 

há três semanas visitou postos de saúde da cidade e constatou a falta de tudo. Acrescentou 

que percebeu a falta de medicação para várias doenças nestas unidades, assim como de 

antibióticos. Discorreu que também esta semana saiu uma reportagem de que estas 
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medicações que faltam nos postos estavam sendo vendidas em farmácias da cidade com 

lote exclusivo da Secretária de Saúde de Feira de Santana e que por isso não tem medicação 

para as pessoas que estão com infecção de garganta, respiratória e sinusite na rede pública, 

mas que a amoxicilina e o clavulanato de potássio estavam sendo vendidos em uma 

farmácia popular. Neste momento, concedeu aparte ao edil Edvaldo Lima dos Santos. 

Retornando a sua fala, o orador à tribuna afirmou que é preciso fazer uma sindicância nesta 

farmácia para saber de onde estes medicamentos estão saindo. Afirmou que estas 

medicações são vendidas apenas com receita médica, sendo controladas, e que nas 

farmácias e na Secretaria de Saúde também são controladas através de sistema e que a 

entrada e saída destas medicações precisam ser registradas. Em seguida, concedeu aparte ao 

edil Luiz Ferreira Dias e retornou a sua fala reforçando a gravidade da situação. Neste 

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

de Araújo e em seguida, o edil Fernando Dantas Torres (PSD) inicialmente referiu-se de 

modo elogioso ao encontro que teve ontem com o candidato Jerônimo Rodrigues e um 

grupo de jovens de Feira de Santana e região, no Hotel Ibis, oportunidade na qual, de forma 

muito descontraída, os mesmos expuseram as necessidades e expectativas dos jovens em 

relação ao próximo governo na Bahia. Em seguida lamentou matéria publicada no Blog de 

Luiz Santos, segundo o qual, nesta Câmara, existem três vereadores gays incubados, o que 

este vereador considera um absurdo, vez que num município como o nosso, com tantos 

problemas efetivos e relevantes a serem debatidos e resolvidos, a orientação sexual de uma 

pessoa seja motivo de nota. Prosseguindo, disse que a seu ver a citada matéria, ao contrário 

do que gostaria o Sr. Luiz Santos, “puxa-saco” do prefeito, depõe a favor desta Casa, pois 

sem ter o que falar dos vereadores que compõem este mandato, resolveu atacar a orientação 

sexual dos vereadores, o que para ele deve constituir um problema, mas que para este 

vereador  não existe como tal, vez que apesar de não ser gay e nunca ter deixado de assumir 

o que quer que fosse, a exemplo do fato de no passado ter sido usuário de cocaína, tem 

muitos amigos gays e inclusive alguns assessores com quem já trabalhou e demonstraram 

grande competência. Finalizando, sugeriu que em razão da infelicidade da matéria 

publicada, o jornalista e radialista Luiz Santos se desculpe com esta Casa, bem como com 

todos os que fazem parte dos LGBTQIA+. Foi aparteado pelos edis Edvaldo Lima dos 

Santos, Josse Paulo Pereira Barbosa, Flávio Arruda Morais e Jhonatas Lima Monteiro. 

Posteriormente, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) também nos tempos dos 

vereadores Flávio Arruda Morais (PSB) e Eremita Mota de Araújo (PSDB), classificou 

como infeliz a fala do jornalista Luís Santos que acabou ofendendo a Câmara de 

Vereadores, apesar de ter tido a intenção apenas de fazer uma brincadeira, a seu ver, de 
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modo que opinou que este deveria fazer uma correção. Expressou sua alegria por ser 

homem. Disse que homossexuais já trabalharam em seu escritório e que ele não tem nada 

contra essa opção sexual, porém afirmou que segue uma religião que orienta que homem 

deve se relacionar com mulher e vice-versa. Rebateu fala do edil Jhonatas Lima Monteiro, 

o qual citou o sublime nome de Deus na questão discutida. Frisou a necessidade de o colega 

jornalista corrigir sua declaração. Depois, discorreu sobre o São João do distrito de Jaguara 

ao relatar que a festa foi um sucesso de público que contou com a presença dos artistas 

Paco do Acordeon, Delírios do Olhar e Os quatro Nordestinos. Elogiou o trabalho de 

transmissão da festa feito pelo Jornalista Elias Lúcio. Agradeceu o apoio do deputado 

federal Mário Negromonte Júnior, da deputada estadual Mirela Mâcedo, do ex-prefeito José 

Ronaldo de Carvalho, do governador Rui Costa e do senador Otto Alencar. Teceu 

comentários de gratidão à Polícia Militar (PM), especialmente ao Ten. Cel. Hildon Lobão, 

ao Capitão Edvandro e ao Ten. Idnei. Também congratulou o ex-secretário de Educação, 

Jerônimo Rodrigues. Fez um agradecimento especial ao povo do distrito citado, ao 

secretário de Meio Ambiente, Antônio Carlos Coelho, e ao superintendente João Vianey, 

pela competência. Em aparte, o vereador José da Costa Correia Filho destacou que o colega 

à tribuna deve elogiar o governador Rui Costa quando este iniciar a obra na estrada de 

Jaguara e não antes. De volta ao discurso, o orador disse que as obras estão sendo 

encaminhadas, porém a licitação não é rápida, ainda mais devido à inclusão do distrito de 

Bonfim de Feira. Salientou que o governador é sério e honesto, pronunciou que está 

pedindo votos para Jerônimo Rodrigues cumprindo a sua palavra. Por fim, disse que na 

semana seguinte falará de um político feirense que tem lhe confrontado. Logo após, o 

vereador Luiz Augusto de Jesus (UNIÃO BRASIL) com acréscimo de tempo da 

liderança do governo, afirmou que a caminho desta Casa ouviu o pré-candidato Jerônimo 

Rodrigues falar sobre a educação referente ao Governo Bolsonaro e afirmou que o referido 

pré-candidato esqueceu que na gestão de Lula e Dilma vários ministros ligados a eles foram 

presos por corrupção e desvio de recursos, por isso acredita que o mencionado senhor não 

pode falar a este respeito. Registrou que o governo Jerônimo deixou a educação em último 

lugar, pois a pior educação é o da Bahia, conforme mostrado pelo Ideb (Índíce de 

Desenvolvimento da Educação Básica). Mudando o tema do seu discurso, afirmou que mais 

uma vez Feira de Santana é esquecida por este governo, pois o mesmo não fez nenhuma 

proposta a respeito do aeroporto da cidade. Neste momento, leu uma reportagem que trata 

que a cidade de Guanambi agora passa a contar com o oferecimento de voos deixando para 

traz a cidade de Feira de Santana com uma quantidade maior de habitantes. Sobre isto, 

discorreu que esta Casa cobrou várias vezes sobre o aeroporto de Feira de Santana e que 
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este governo também não trata sobre o centro de convenções da cidade, mas que o de 

Itabuna foi entregue. Destacou que é por isto que as pesquisas apontam ACM Neto como 

eleito a governo do Estado. Informou que o Governo promete escolas, mas não cumpre e 

que o atual secretário não é bom. Ressaltou que alguns edis desta Casa falaram que o 

Prefeito tirou gratificações da saúde, mas ao realizar ligações, as pessoas para quem ligou 

disseram-lhe que não tiraram nada deles e que a informação é que onze pessoas que não 

estão mais na função, mas exercendo atividades administrativas tiveram suas gratificações 

retiradas. Neste momento, concedeu aparte ao edil Marcos Antônio dos Santos Lima. 

Retornando a sua fala, o orador afirmou que já está na sua pauta para tratar com ACM Neto 

o Centro de Convenções, o aeroporto e o asfaltamento de várias ruas na cidade. Em Pela 

Ordem, o edil Emerson Costa dos Santos (DC) questionou a fala do orador anterior 

afirmando que é o município quem alfabetiza e não o Estado. E com relação à gratificação 

mencionada ele se referiu a do administrativo, os quais a recebem há 24 anos e foi cortada 

sem avisar. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) solicitou elegância 

do edil José Marques de Messias, que interrompeu a fala do edil Emerson Costa dos Santos 

afirmando que não cabia em Pela Ordem. Em seguida, o edil Petrônio Oliveira Lima 

(REPUBLICANOS) discursou sobre a obra na estrada da Comunidade Linda Vista, no 

Sem-Terra, expondo que conversou com o prefeito municipal, com o Superintendente 

Vianey e equipe da Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA), com o 

engenheiro Neto e com o pessoal da DNA, de modo que ficou decidida a realização de um 

paliativo na área com a colocação de um fresado de asfalto que ainda não foi concluído 

devido às chuvas. Destacou que a SOMA tem feito diversos reparos na cidade e nos 

distritos. Lembrou que o período chuvoso aumenta o estrago nos asfaltos já danificados, 

assim é preciso esperar o momento de estiagem durante o dia para que os reparos sejam 

feitos. Citou algumas localidades que estão sendo contempladas com as intervenções da 

prefeitura e criticou colegas que apenas criticam a gestão municipal sem reconhecer os 

feitos. Em aparte, o edil Luiz Augusto de Jesus citou alguns trabalhos da prefeitura. Por 

fim, o orador mencionou que assim que assumiu a vereança solicitou ao prefeito a 

ampliação do Posto de Saúde do Conjunto Viveiros e acredita que assim que possível será 

realizada. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) disse que 

solicitou um aparte ao edil Petronio Oliviera Lima e não foi atendido. Em seguida, 

contestou a informação que o bairro Areal tenha recebido asfalto conforme pronunciou na 

tribuna. Afirmou que não tem nenhuma obra no bairro Tomba nos últimos três anos. Em 

Pela Ordem, o edil Petronio Oliveira Lima sugeriu que o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos ingresse na rua no final da avenida João Durval Carneiro em direção ao bairro Areal 
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e visualize in loco o asfalto aplicado pelo governo municipal. Logo após o vereador 

Jurandy da Cruz Carvalho (PL) disse que hoje no Programa Acorda Cidade, moradores 

do Distrito de Ipuaçu, protestaram contra o estado de abandono em que se encontra o 

Campo do Gado que lá foi construído, mas nunca foi inaugurado pelo governo do 

município, e afirmou que apesar de ser um vereador governista e privar da amizade do 

Prefeito Colbert Martins da Silva filho, não é suplente e não precisa apoiar os seus erros, 

vez que efetivamente o citado Campo está abandonado e este vereador reiteradas vezes 

reivindicou providências por parte das autoridades competentes, sem que nada tivesse sido 

feito, razão pela qual deixa o prefeito à vontade em relação à sua pessoa, que como cabo 

eleitoral do ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho teve muito mais vantagens e apoio do 

que está tendo do atual governo. Posteriormente o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) 

saudou a todos e afirmou que ontem esteve em uma reunião importante com o pré-

candidato Jerônimo Rodrigues e alguns jovens, no qual estes puderam dialogar com este 

com tranquilidade, situação que ele acredita que não acontece com um político que não 

gosta de gente. Afirmou que o pré-candidato veio da zona rural do interior do estado e 

vivenciou a pobreza e as dificuldades, estudou em escola pública e se tornou professor de 

faculdade pública. Acrescentou que isto faz toda a diferença, especialmente em 

contraposição ao ex-prefeito da capital que nunca passou dificuldade e por isso não 

valorizará a educação pública, nem o morador da zona rural, cuja necessidade é de energia 

e água. Acrescentou que o Sr. Jerônimo Rodrigues fez uma grande mudança na educação 

quando era secretário e que o “bolsa presença” manteve os estudantes na escola pública. 

Informou que atualmente tem ministro da educação sendo preso, e que isto não é uma 

novidade. Afirmou que esta é a imagem do Governo Federal e que é a imagem que o ex-

prefeito da capital segue e que alguns desta Casa também. Discorreu que a mudança virá 

com Lula como Presidente, a fim de que os pobres voltem a ter vez, Jerônimo Rodrigues na 

Bahia, José Neto como Deputado Federal e Robinson Almeida como Deputado Estadual. 

Em sua fala, acrescentou que existem edis nesta Casa que merecem ser eleitos para outros 

cargos, políticos como o edil Jhonatas Lima Monteiro, Luiz Ferreira dias e Flávio Arruda 

Morais, pessoas que estão próximas do povo. Logo após o edil Luiz Ferreira Dias 

(Avante), saudou a todos e falou que participou da festa de São João de várias cidades e 

que o Prefeito deixou a desejar no município de Feira de Santana com relação ao São João. 

Destacou que ainda não saiu as atrações do distrito de Bonfim de Feira e que o edil Flávio 

Arruda Morais não conseguiu tocar em nenhum distrito desta cidade. Afirmou que é preciso 

dar valor a cultura e aos artistas da terra. Neste momento, cedeu aparte ao edil Flávio 

Arruda Morais e ao retomar seu discurso afirmou que vem o dia dois de julho e que o maior 
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bairro da cidade, o bairro tomba, está fazendo “vaquinha” para fazer um evento. E que o 

Prefeito de Feira de Santana é um desgoverno. Em Pela Ordem o edil Flávio Arruda 

Morais (PSB) afirmou que o edil José Marques de Messias está triste porque até hoje não 

saiu a grade do São Pedro de Humildes. Logo após, o edil Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL) discorreu sobre a situação da Lagoa do Prato Raso, no bairro Queimadinha, ao 

externar que os moradores desta área, localizada próximo ao centro da cidade, convivem 

com o alagamento há vários anos e em razão disso seu mandato enviou a diversas 

secretarias um relatório sobre as condições de infraestrutura e saneamento básico de ruas do 

entorno deste local. Lembrou que já foi mencionada nesta Casa a previsão de uma 

intervenção do poder público municipal a partir do pedido de empréstimo que chegou neste 

Legislativo, o qual é vago e sem detalhamento dos projetos, assim, opinou que é 

fundamental que sejam apresentados projetos detalhados das áreas que serão contempladas 

a fim de que haja avanços no diálogo sobre os recursos. Depois, enunciou que estão 

pautados para a Ordem do Dia da presente data dois Projetos de Lei que versam sobre 

reajuste e recomposição salarial dos servidores públicos de Feira de Santana, projetos 

importantes que resultam de um erro do chefe do poder executivo municipal que 

anteriormente tinha estabelecido um aumento para os servidores municipais através de 

decreto, no mês de abril, o que incorre em uma ilegalidade e por isso o mesmo teve que se 

corrigir. Assim, expôs que, após estudos, seu mandato elaborou emendas aos projetos, pois 

analisou que cinco por cento de aumento para recomposição salarial do serviço público é 

um absurdo, visto que sequer dá conta da inflação acumulada nos últimos doze meses. 

Salientou também que no projeto que trata sobre o reajuste salarial dos profissionais da 

educação, o piso nacional não está sendo cumprido, assim, seu mandato também preparou 

emendas para corrigir esse erro grosseiro e convidou seus pares a assiná-las, se estes 

concordam que para que haja política pública decente em Feira de Santana é fundamental 

que os profissionais sejam valorizados. Em seguida, o edil Edvaldo Lima dos Santos 

(MDB) discorreu que está em suas mãos a Emenda que colocou ao projeto do governo, 

LDO, a qual transfere recursos à saúde, a fim de construir o Hospital de Emergência de 

Feira de Santana, e que a referida emenda para 2022 destina 14 milhões para a construção 

deste. Destacou que esta foi aprovada, inclusive no orçamento do governo e que o 

executivo se sentiu ameaçado e judicializou o ato. Afirmou que o Prefeito terá que construir 

o hospital e que como vereador ele ainda tem alguns anos de mandato e fará emendas, uma 

para cada ano e Feira de Santana terá sim o seu Hospital de Emergência. Afirmou que o 

Prefeito está com os dias contados como gestor nesta cidade, pois o vice-prefeito, que se 

tornará prefeito terá que construir o hospital. Afirmou que as duas emendas somam R$ 24 
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milhões e questionou se estes valores somados a outros darão para construir o hospital. Em 

Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) solicitou suspensão da sessão por 

alguns minutos para a realização de uma reunião entre oposição e aliados, a fim de tratar 

sobre as emendas de reajuste e recomposição salarial do funcionalismo público de Feira de 

Santana. Em seguida, a primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, procedeu à leitura dos Pareceres nºs: 103/2022 exarado pela Comissão de 

Constituição Justiça e Redação (CCJR) favorável à tramitação da Emenda nº 01/2022, 

subscrita por diversos vereadores ao Projeto de Lei Ordinária nº 043/2022, de iniciativa do 

Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração 

da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2023; 104/2022 exarado pela CCJR 

favorável à tramitação da Emenda nº 02/2022, de autoria dos vereadores Ivamberg Lima 

dos Santos, Silvio de Oliveira Dias e Jhonatas Lima Monteiro ao Projeto de Lei Ordinária 

nº 043/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal; 105 e 106/2022 exarados pela 

CCJR favorável à tramitação das Emendas nºs 03 e 04/2022, ambas de autoria da vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira ao Projeto de Lei Ordinária nº 043/2022, de iniciativa 

do Poder Executivo Municipal. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) 

corrigiu que seriam R$ 28 milhões e não R$ 24 milhões, o valor pronunciado em seu 

discurso. Na sequência, a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, submeteu 

a apreciação do Plenário, o pedido do parlamentar Jhonatas Lima Monteiro que solicitou a 

suspensão da presente Sessão por dez minutos, cujo pleito foi aprovado pela unanimidade 

dos edis presentes. Reaberta a sessão, às onze horas e trinta e quatro minutos, o Presidente, 

vereador Fernando Dantas Torres, procedeu uma chamada nominal na qual  ficou 

constatada a presença de todos os parlamentares, a exceção do edil Pedro Cicero Marcenio 

Silva. Em seguida, solicitou que a primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira procedesse à leitura do Parecer nº 107/2022 exarado pela Comissão de 

Constituição Justiça e Redação (CCJR) favorável à tramitação da Emenda nº 05/2022 de 

autoria da vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira ao Projeto de Lei Ordinária nº 

043/2022 de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2023; 

Pareceres nºs 108 a 114/2022 exarados pela CCJR favoráveis à tramitação das Emendas nºs 

06 a 012/2022, todas de autoria do vereador Sílvio de Oliviera Dias ao Projeto de Lei 

Ordinária nº 043/2022 de iniciativa do Poder Executivo Municipal; Parecer nº 115/2022 

exarado pela CCJR favorável à tramitação da Emenda nº 013/2022, da lavra do vereador 

Ivamberg dos Santos Lima ao Projeto de Lei Ordinária nº 043/2022, de iniciativa do Poder 

Executivo Municipal; Parecer nº 116/2022 exarado pela CCJR favorável à tramitação da 
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Emenda nº 014/2022, de autoria do edil Edvaldo Lima dos Santos ao Projeto de Lei 

Ordinária nº 043/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal; Pareceres nºs 117 a 

125/2022 exarados pela CCJR favoráveis à tramitação das Emendas nºs 015 a 023/2022, 

todas de autoria do parlamentar Jhonatas Lima Monteiro ao Projeto de Lei Ordinária nº 

043/2022 de iniciativa do Poder Executivo Municipal; Pareceres nºs 126 a 128/2022 

exarados pela CCJR favoráveis à tramitação das Emendas nºs 24 a 026/2022, todas de 

autoria do edil Fernando Dantas Torres ao Projeto de Lei Ordinária nº 043/2022 de 

iniciativa do Poder Executivo Municipal; Parecer nº 129/2022 exarado pela CCJR 

favorável à tramitação da Emenda nº 027/2022 de autoria da vereadora Eremita Mota de 

Araújo ao Projeto de Lei Ordinária nº 043/2022, de iniciativa do Poder Executivo 

Municipal. Dando início a Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições < Em 

Prioridade e em Primeira Discussão, os Pareceres nºs 103 a 129/2022 exarados pela 

CCJR favoráveis à tramitação das Emendas nºs 01 a 027/2022, ao Projeto de Lei Ordinária 

nº 043/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2023, os quais 

foram aprovados pela maioria dos vereadores presentes com votos contrários dos edis José 

da Costa Correia Filho, José Carneiro Rocha, Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Augusto de 

Jesus, Marcos Antônio dos Santos Lima, Petrônio Oliveira Lima e José Marques de 

Messias. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para o segundo Vice-

Presidente, vereador Josse Paulo Pereira Barbosa. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo 

Lima dos Santos solicitou que o Plenário fosse consultado sobre a possibilidade de votação 

em bloco das Emendas ao Projeto de Lei Ordinária nº 043/2022, de iniciativa do Poder 

Executivo Municipal, cuja solicitação após ser submetida à apreciação do Plenário foi 

aprovada de maneira unânime pelos parlamentares presentes. Em Pela Ordem, os 

vereadores José da Costa Correia Filho e Luiz Augusto de Jesus adiantaram que a bancada 

governista votaria contra as Emendas ao Projeto de Lei Ordinária nº 043/2022. Sendo 

assim, em prioridade e em primeira discussão as Emendas nºs 01/2022, subscrita por 

diversos autores; 02/2022, de autoria dos edis Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima 

Monteiro e Silvio de Oliveira Dias; 03 a 05/2022, todas de iniciativa da parlamentar 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira; 06 a 012/2022, todas da lavra do vereador Silvio de 

Oliveira Dias; 013/2022, de autoria do parlamentar Ivamberg dos Santos Lima; 014/2022, 

de iniciativa do edil Edvaldo Lima dos Santos; 015 a 023/2022, todas de autoria do 

vereador Jhonatas Lima Monteiro; 024 a 026/2022, todas de inciativa do parlamentar 

Fernando Dantas Torres e 027/2022, da lavra da vereadora Eremita de Araújo, ao Projeto 

de Lei Ordinária nº 043/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe 
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sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária, referente ao 

exercício de 2023, foram apreciadas em bloco e aprovados pela maioria dos vereadores 

presentes com votos contrários dos edis José da Costa Correia Filho, José Carneiro Rocha, 

Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Augusto de Jesus, Marcos Antônio dos Santos Lima, 

Petrônio Oliveira Lima e José Marques de Messias. Em seguida, o comando da Mesa 

Diretiva retornou para o Presidente desta Casa Legislativa, vereador Fernando Dantas 

Torres. Prosseguindo, em prioridade e em primeira discussão o Projeto de Lei Ordinária nº 

043/2022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária, referente ao exercício de 2023, foi 

aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Em Discussão Única, os Vetos 

integrais nºs 004 e 005/2022 de autoria do Poder Executivo, respectivamente aos Projetos 

de Lei Ordinária n/nºs 177/2021 de autoria dos edis Jhonatas Lima Monteiro, Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes e Eremita Mota de Araújo e 087/2021 de iniciativa da 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira foram adiados de pauta por uma Sessão 

pela solicitação respectiva das vereadoras Eremita Mota Araújo e Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira com aprovação unânime dos edis presentes. Logo após, em Primeira 

Discussão, foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, o parecer exarado pela 

CCJR favorável à tramitação do Projeto de Lei Ordinária n/nº 048/2022, de autoria do 

Poder Executivo Municipal, que: “Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos dos 

servidores públicos municipais, e dá outras providências”. A referida matéria recebeu 

emenda apresentada pelo vereador Jhonatas Lima Monteiro, subscrito por diversos 

parlamentares e consequentemente baixou às comissões. Antes, porém, cabe registrar que 

em discussão usaram a palavra os edis Jhonatas Lima Monteiro, Luiz Augusto de Jesus, 

que concedeu aparte ao vereador Fernando Dantas Torres, Edvaldo Lima dos Santos, 

Ivamberg dos Santos Lima, Silvio de Oliveira Dias e José Carneiro Rocha que foi 

aparteado pelo parlamentar Fernando Dantas Torres. Em Pela Ordem, o vereador Luiz 

Ferreira Dias apresentou Requerimento, por escrito, invocando o Artigo 172 do Regimento 

Interno e solicitou a prorrogação da presente Sessão por uma hora. O pleito foi questionado 

pelo edil Luiz Augusto de Jesus, entretanto foi dirimido pelo Presidente, vereador Fernando 

Dantas Torres, que fez a leitura do Artigo 173 do Regimento Interno. Em Pela Ordem, o 

vereador Jhonatas Lima Monteiro adiantou que apresentaria emendas aos Projetos de Lei 

Ordinária n/nº 048 e 049/2022, ambas de inciativa do Poder Executivo Municipal.  Em Pela 

Ordem, o vereador Ivamberg dos Santos Lima ponderou que diferente do governo 

municipal, o governo estadual concede anualmente progressões na carrega de professor 

assim como outros benefícios e atentou que há três anos que o governo municipal não 
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concede mudança de referência aos professores. Continuando, em Primeira Discussão, foi 

aprovado de maneira unânime pelos parlamentares presentes, o parecer exarado pela CCJR 

favorável à tramitação do Projeto de Lei Ordinária n/nº 049/2022, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, que: “Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos professores, 

especialistas em educação e secretários escolares da Rede Municipal de Ensino do 

Município de Feira de Santana, e dá outras providências”. Em seguida, o referido projeto 

recebeu emenda apresentada pelo vereador Jhonatas Lima Monteiro, subscrito por diversos 

parlamentares e consequentemente baixou às comissões. Em Pela Ordem, o vereador 

Edvaldo Lima dos Santos adiantou que os membros da CCJR envidarão esforços para que 

os pareceres às Emendas apresentadas aos Projetos de Lei Ordinária n/nº 048 e 049/2022 

sejam apresentados até quinta-feira. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus, 

com o ensejo do edil Silvio de Oliveira Dias, solicitou que ao término desta Sessão fosse 

observado um minuto de silêncio em respeito ao passamento do maçom Mucio Maciel, cujo 

pleito foi prontamente atendido pelo Presidente desta Casa Legislativa, vereador Fernando 

Dantas Torres>. Nada mais havendo por tratar, o Presidente desta casa, Fernando Dantas 

Torres, declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e trinta e sete minutos, sendo 

convocada outra para amanhã, dia vinte e nove de junho do ano em curso, à hora 

regimental, com a seguinte pauta: < 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.       

 

 

 

 


