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Ata da 71ª 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 29 de 

junho de 2022. 

 

Aos vinte e nove 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 primeira 

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

Legislatura, na qual à exceção da vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, 

compareceram os parlamentares 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, 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. Amparado pelo Regimento Interno, o vereador Sílvio de Oliveira 

Dias, primeiro Vice-Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão às oito horas e 

quarenta e seis minutos e solicitou que o edil Ivamberg dos Santos Lima assumisse a 

segunda Secretaria, ad hoc, e procedesse à leitura da ata da Sessão anterior, a qual foi 

submetida à apreciação plenária e aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Em 

seguida, solicitou da segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, a leitura das 

matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: <Projeto de 

Lei nº 058/2022, de autoria do vereador Flávio Arruda Morais, que: “Dispõe sobre o direito 

das pessoas que mantêm união estável homoafetiva ou casamento à inscrição, como 

entidade familiar, nos programas de habitação popular e dá outras providências”. Parecer 

s/n, exarado pela Comissão Especial para análise de concessão de honraria, opinando pelo 

deferimento da concessão da Comenda Maria Quitéria ao Senador Jacques Wagner, de 

iniciativa do edil Ivamberg dos Santos Lima. Indicações nºs 965 a 976/2022, de lavra dos 

vereadores Sílvio de Oliveira Dias, Flavio Arruda Morais e Jhonatas Lima Monteiro>. No 

Horário das Lideranças Partidárias, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) 

teceu elogios ao Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o qual encaminhou um 

Projeto de Lei ao Congresso Nacional com o intuito de reduzir os impostos praticados nos 
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preços dos combustíveis no país, no entanto sofreu grande resistência dos políticos 

esquerdistas, inclusive do governador baiano, Rui Costa. Ressaltou que o Presidente da 

República não desistiu do seu intento e conseguiu junto ao chefe da Câmara Federal, Arthur 

Lira, a aprovação do projeto de redução dos impostos sobre os combustíveis na supracitada 

Câmara. O edil frisou que lhe chamou a atenção o fato de todos os senadores petistas 

votarem contrário ao pleito. Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda Morais (PSB) passou o 

tempo do seu partido ao orador que continuou criticando a postura de senadores e 

governadores petistas que se manifestaram contrariamente ao projeto do presidente apenas 

por perseguição política. Destacou que os governadores de vários estados já reduziram os 

impostos e, por consequência, o valor dos combustíveis, enquanto o governador Rui Costa 

junto com outros do Nordeste entraram na justiça contra essa questão. Em aparte, o 

parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho externou que a política adotada pelo governador 

baiano nas áreas da educação e dos combustíveis não favorece o povo. Também externou 

sua felicidade ao comprovar o início das obras de ampliação da Avenida Contorno sentido 

Sobradinho/Pousada da Feira como foi prometido pelo Presidente da República. De volta 

ao discurso, o edil Edvaldo Lima continuou tecendo elogios ao Presidente Jair Bolsonaro ao 

dizer que este é um grande estadista que possui garra e defende a família brasileira. 

Afirmou que é muito fácil para os políticos esquerdistas atacarem o presidente, como foi 

feito no dia anterior nesta Casa. Por fim, afirmou que a inflação bateu recorde em vários 

países, já no Brasil a inflação está baixando graças ao empenho do chefe da nação. Em Pela 

Ordem, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB) convidou seus pares para 

participarem, na próxima sexta-feira, às nove horas, da “motociata” que contará com a 

participação do Presidente Jair Messias Bolsonaro, a qual terá como ponto de partida o 

Aeroporto de Feira de Santana. Por fim, registrou que o Presidente da República visitará 

este município para assinar a ordem de serviço que dará início às obras do rodoanel, o qual 

interligará quatro rodovias. Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda Morais (PSB) destacou 

que os participantes da “motociata” deveriam se atentar às possíveis multas. 

Oportunamente, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, 

convidou o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) para participar da “Festa do 

Caboclo”, a qual ocorrerá no dia dois de julho, em comemoração à independência da Bahia. 

Em Pela Ordem, o vereador José da Costa Correia Filho (PATRI) declarou que participará 

dos festejos referentes à independência da Bahia. Logo após, o edil Luiz Ferreira Dias 

(Avante) saudou a todos, em especial seu amigo Suca, e parabenizou o deputado federal 

José Neto por ter destinado uma Emenda no valor de um milhão para o Feiraguay, 

empreendimento do qual mais de três mil famílias dependem financeiramente. Acrescentou 
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que o Feiraguay é uma referência na cidade, na Bahia, e no Brasil. Informou que existe uma 

obra inacabada da Prefeitura no referido entreposto comercial ao lembrar que conseguiu um 

milhão em emendas através do Sr. José Chico e do ex-senador João Durval Carneiro, mas, 

infelizmente, precisou de mais R$ 180 mil do município e o Prefeito, Colbert Martins da 

Silva Filho, não designou o referido valor para finalizar a obra. Discorreu que o Presidente 

da Associação dos Vendedores Ambulantes de Feira de Santana (Avamfs) e o Sr. Sandro 

fez o pedido ao Deputado José Neto e este designou um milhão de reais para a conclusão da 

frente do Feiraguay, assim como do que ainda falta no empreendimento. Dirigindo-se ao 

Prefeito, afirmou que o Feiraguay o “abraçou” e ele não retribuiu o apoio. Em aparte, o edil 

Flávio Arruda Morais parabenizou o orador à tribuna, ressaltou a importância do 

empreendimento comercial e destacou que a situação já deveria ter sido resolvida. 

Retornando à sua fala, o edil Luiz Dias parabenizou o governo do estado e seus 

representantes pelo apoio e destacou algumas emendas conseguidas para revitalização de 

praças da cidade que ainda não foram aproveitadas para tal finalidade por falta de apoio do 

município. Assim, conclamou o prefeito municipal que aceite os valores das emendas para 

benefício da população. Oportunamente, o primeiro Vice-Presidente deste Legislativo 

congratulou o orador à tribuna por seu pronunciamento e registrou que o Deputado Federal 

José Neto destinou inúmeros recursos, através de emendas parlamentares, a este município 

a fim de propiciar melhorias à população, tais como a requalificação da feira localizada no 

bairro Tomba, a construção de praças e a pavimentação de ruas. Em seguida, o 

parlamentar Ivamberg dos Santos Lima (PT) destacou a queda do presidente Jair 

Messias Bolsonaro nas pesquisas eleitorais, as quais indicam o ex-presidente da República, 

Luiz Inácio Lula da Silva, com 47% das intenções de votos dos brasileiros, enquanto o 

atual Presidente tem apenas 26% da preferência dos eleitores. Prognosticou que o ex-

presidente vai ganhar as eleições no primeiro turno. Lembrou que ontem foi ventilado nesta 

tribuna que o futuro governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, acabou com a Educação 

neste estado, porém atentou que os edis falam do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) sem conhecimento de causa. Esclareceu que o índice considera as notas das 

matérias Língua Portuguesa e Matemática e a permanência dos alunos nas escolas. 

Informou que o ex-secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues, criou o Bolsa Presença, 

visando a permanência dos alunos que mais precisam nas escolas; a Monitoria, para que os 

estudantes que mais sabem repassem seus conhecimentos aos colegas; o Educar para 

Trabalhar, programa de educação voltado para o mercado de trabalho, a Escola em tempo 

integral, para que os alunos que estudam em um turno, tenham reforço escolar, atividades 

artísticas e pratiquem esportes no turno oposto; o Ciência na Escola, promoção de iniciação 
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científica nas escolas e o TV Educa Bahia, canal exclusivo para aulas remotas. Destacou o 

incremento na verba para a merenda escolar que passou a ser R$ 2,50. Interrogou qual a 

política educacional de permanência dos alunos nas escolas da rede municipal desenvolvida 

pela atual gestão municipal. Questionou como o aluno permanecerá na escola da rede 

municipal de ensino se não tem merenda escolar, se nas unidades escolares têm aulas em 

dias alternados, se não existe transporte escolar regular, se há turmas sem professores em 

algumas escolas e em outras o ano letivo ainda não começou. Dando continuidade, o 

vereador Pedro Cícero Marcênio Silva (CDN) protestou veementemente acerca de 

comentários difamatórios feitos pelo Jornalista Elias Lúcio em grupos de whatsapp, 

envolvendo o seu nome na matéria veiculada no dia 27 de junho no programa do jornalista 

Luiz Santos, acerca da orientação sexual de vereadores desta Casa. Ao longo do seu 

pronunciamento, relatou as providências adotadas para responsabilizar o citado jornalista, 

inclusive junto à Rádio Subaé AM, que considera uma das mais conceituadas rádios de 

Feira de Santana, e que certamente não compactua com esse tipo de procedimento. Reiterou 

o seu respeito por toda a categoria de radialistas, na pessoa do seu Presidente, Sr. Valter 

Vieira. Finalizando, disse que o Sr. Elias Lúcio responderá na justiça pelo que fez, pois 

difamação é crime, e solicitou ao presidente desta Casa, Vereador Fernando Dantas Torres, 

uma Moção de Repúdio ao citado jornalista. Posteriormente, a vereadora Eremita Mota 

de Araújo (PSDB) se solidarizou com o edil Pedro Cícero Marcênio Silva, o qual, a seu 

ver, possui boas referências. Depois, solicitou ao Poder Público a retirada dos animais que 

estão adentrando os condomínios Minha Casa Minha Vida e também os jardins da cidade. 

Questionou se o Centro de Zoonozes ainda funciona no município e disse que no governo 

anterior já contactou esse centro que prontamente fez o trabalho de retirada. Enunciou que 

recentemente ocorreu um acidente grave com animais na Avenida Ayrton Sena e advertiu 

que nesses casos quando a vítima não falece, fica com sequelas. Lembrou ainda que os 

animais fazem as necessidades fisiológicas em locais impróprios provocando mau cheiro e 

muito incômodo à população. Em aparte, o edil Flávio Arruda Morais externou que Feira 

de Santana apesar de ser uma grande metrópole, continua vivendo como nos tempos 

arcaicos. Expressou que deveria existir maior fiscalização para que os animais não ficassem 

soltos nas ruas aumentando risco de acidentes. Ressaltou ainda que as carroças deveriam 

ser substituídas por instrumentos motorizados como já acontece em grandes cidades. 

Findando seu discurso, a oradora apelou que as mídias divulguem essa situação a fim de 

que o Centro de Zoonozes se manifeste para adotar as devidas providências. Neste 

momento, a segunda Secretária desta Casa, parlamentar Eremita Mota de Araújo, assumiu o 

comando da Mesa Diretiva. Logo após, o parlamentar Petrônio Oliveira Lima (REP) 
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repercutiu o discurso do colega Edvaldo Lima dos Santos, ao opinar que acredita que a 

forma de regulamentação dos preços dos combustíveis não é favorável ao consumidor e que 

é preciso baixar o ICMS, mas também regular o preço da forma correta para que se possa 

ter um combustível efetivamente acessível. Acrescentou que todas as vezes que sobe o 

combustível internacionalmente, sobe aqui no Brasil como se estivéssemos comprando o 

combustível de fora do país. Destacou que no Brasil há muito combustível, de forma que 

conseguimos exportá-lo e questionou o fato de muitos países comercializarem o referido 

produto com valor mais baixo. Depois, disse que como o colega anteriormente citou o 

nome de alguns políticos que não concordaram com o projeto de redução dos impostos 

sobre os combustíveis, ele citará o nome de todos os deputados baianos que votaram 

contrário, sendo eles: Lídice da Mata (PSB), Otto Alencar (PSD), Paulo Magalhães (PSD), 

Sérgio Brito (PSD), Valmir Assunção ( PT), José Neto (PT), Artur Maia (DEM) e João 

Carlos Bacelar (PL), destacando que os demais votaram a favor. Comentou que com o 

combustível caro, mesmo quem não tem veículo paga pelo aumento, devido ao fato do setor 

rodoviário fazer a maioria dos transportes dos produtos. Assim, opinou ser necessário que o 

Presidente opte por uma forma mais justa de regulação do preço e não coloque a culpa nos 

governadores. Lembrou que cada vez que um dirigente da Petrobrás é retirado gera tumulto 

na bolsa de valores, causando insegurança no mercado e inflacionando o preço do 

combustível. Em aparte, o edil Edvaldo Lima dos Santos afirmou que há mais de dois anos 

o Presidente luta para reduzir o preço dos combustíveis sem o apoio do congresso, nem dos 

governadores, nem dos prefeitos e ressaltou que somente com o apoio do Sr. Artur Lira ele 

conseguiu a redução. Retornando sua fala, o orador reforçou seu discurso. Neste momento, 

em aparte o edil Flávio Arruda Morais opinou que é preciso mudar a política de preços, 

pois enquanto o Brasil regular o produto pelo preço do dólar o valor será sempre alto. Em 

seguida, em aparte o edil Marcos Antônio dos Santos Lima disse que o imposto federal 

sobre o combustível está zerado. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos 

(PV) congratulou o Governador Rui Costa ao destacar que este, durante uma entrevista na 

Rádio Subaé, no programa do radialista Dilton Coutinho, autorizou a realização de diversas 

obras. Registrou que, no entanto, até o presente momento, estas não foram iniciadas. Dando 

prosseguimento, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) reportou-se à comemoração do  

Dia do Pescador, destacando a importância da atividade econômica na vida dos brasileiros, 

na Bahia e em Feira de Santana. Revelou que há aproximadamente cinco mil pescadores 

atuando no lago Pedra do Cavalo. Salientou que estes pescam camarão e criam peixes em 

cativeiro, principalmente os espécimes tilápia e pirarucu. Saudou e parabenizou os 

pescadores das comunidades pesqueiras Amarela, Venda Velha, Formosa, Santa Luzia, 
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Mergulho, Bom Jardim, Fazenda Mamaria, Ponte do Rio Jacuípe, Três Riachos, Laje e 

Jaguara. Destacou a importância dos pescadores para suprir de alimentos a população e por 

conseguinte contribuir com a redução da fome no mundo. Invocou os trechos e narrativas 

da Bíblia que citam os pescadores, seja como atividade econômica ou como metáforas. 

Indicou que mais de 70% da população brasileira consume o pescado. Na sequência o 

parlamentar Sílvio de Oliveira Dias (Liderança da Oposição) afirmou que o Brasil vive 

um momento triste e complicado da sua história em razão da circulação de fake news. 

Ponderou que na cidade de Feira de Santana também ocorre a divulgação de falsas notícias 

nas mídias sociais, talvez porque o grupo político que atualmente comanda o município seja 

seguidor do governo federal e por isso seja adepto das mesmas práticas. Externou que na 

semana anterior novamente foi vítima dessas mensagens ao relatar que recebeu a 

informação de que um deputado petista do Amazonas de nome Sílvio Dias solicitou que os 

policiais andassem desarmados. Destacou que inicialmente não se atentou às mensagens 

por entender que estas se referiam a algum homônimo seu, porém devido à quantidade de 

vezes que as recebeu, resolveu fazer uma consulta e comprovou que não existe deputado 

com este nome no Amazonas, de modo que se tratava de uma montagem utilizando a 

entrevista feita com um deputado Major da PM do então PRB em 2011. Assim, opinou que 

a circulação dessa fake news em Feira de Santana deve ter tido como objetivo causar-lhe 

algum tipo de constrangimento pelo fato dele também ser policial. Comunicou que recebeu 

uma ligação do Verifique Estadão do estado de São Paulo solicitando informações sobre a 

mensagem em circulação ao que ele logo confirmou que era falsa. Além disso, o edil disse 

que descobriu que, em outro estado, ele estava em um perfil falso do Instagram que é 

compartilhado por policiais. Assim, informou que tomou as providências necessárias junto 

à justiça e aconselhou as pessoas que são vítimas de notícias falsas a procederm da mesma 

forma, pois é preciso que os autores sejam descobertos e responsabilizados, bem como a 

rede social em que foi circulada a falsa notícia. Depois, o vereador Luiz Augusto de Jesus 

(UB e Liderança do Governo) afirmou que nos dias primeiro e dois de julho acontecerá o 

São Pedro dos Distritos de Jaíba, Humildes e Bonfim de Feira. Disse que um secretário, o 

qual não mencionou o nome, informou que a partir do dia primeiro o distrito de Jaíba 

receberá as lâmpadas de LED. Registrou que, na última pesquisa, ACM Neto figura com 

67% dos votos e, desse modo, será eleito no primeiro turno na Bahia, pois este é o gestor 

que o baiano quer. Enunciou que é o momento de colocar um governador que melhore a 

educação, pois o candidato opositor, Jerônimo Rodrigues, foi um fracasso à frente desta 

pasta no Estado. Afirmou que sexta-feira o candidato Jair Messias Bolsonaro estará em 

Feira de Santana em uma “motociata” e será uma oportunidade para analisar se ele tem 
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público no município. Depois, destacou que um rapaz denominado “gringo” está 

“detonando” os vereadores nos grupos de whatsapp, o que, a seu ver, demonstra falta de 

caráter. Afirmou que o referido rapaz usa uma Associação do bairro Sim para fazer política, 

e, como todos sabem este tirou os candidatos do partido PMDB e do Democratas e levou 

para outro partido em Feira, e diz que faz política a favor deles, mas na verdade atua contra. 

Acrescentou que este rapaz apoia um deputado que foi do PT de modo que solicitou que ele 

cuidasse deste candidato e esquecesse José Nunes, Gabriel Nunes e os edis desta Casa, pois 

cada vereador apoia quem quer, desde que demonstre compromisso com a cidade, como é o 

caso do deputado José Nunes. Em aparte, o edil Valdemir da Silva Santos disse esperar que 

os políticos da cidade mudassem o discurso fracassado porque, assim como os candidatos a 

vereador sabem que devem trabalham pela cidade e não por um bairro específico, os 

candidatos a deputado devem trabalhar por todo o estado e não por uma cidade específica. 

Assim, advertiu àqueles que fazem “política suja” que se eles adotarem o viés de criticarem 

os candidatos da cidade, como estão fazendo, ele  começará a combater os políticos 

preguiçosos da cidade que só aparecem na época de eleição, além disso enviará vídeos para 

outras cidades mostrando que estes candidatos discordam de trabalho de deputado em outra 

cidade que não seja Feira de Santana. Em aparte, o edil Marcos Antônio dos Santos Lima 

opinou que o rapaz citado deseja fazer intriga nas redes sociais para prejudicar o candidato 

ao governo do Estado, ACM Neto e fortalecer a oposição. Destacou que sempre teve 

candidatos de outros municípios em Feira de Santana e que isto nunca vai deixar de existir, 

pois esta é uma cidade aberta. Retornando a sua fala, o orador afirmou que este cidadão tem 

cargo na cidade de Feira de Santana, assim como sua família e que ele deveria respeitar os 

edis desta Casa e não ficar em grupos tentando jogar o povo contra eles. Em sua fala, o 

orador destacou que o deputado José Nunes foi quem mais colocou recursos para a cidade e 

que todos sabem que o referido deputado já era do PSB há duas eleições. Por fim, ressaltou 

que os deputados votados em Feira devem ter compromisso com a cidade e colocar 

recursos, como faz o deputado José Nunes, que neste momento está em Brasília buscando 

mais verbas para o município. Neste momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o vereador Silvio 

de Oliveira Dias (PT) mencionou dados relativos às pesquisas de intenção de voto dos 

últimos pleitos eleitorais para o Governo do Estado da Bahia ao frisar que, atualmente, o 

candidato ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, estava com 67% enquanto o candidato 

Jerônimo Rodrigues estava com 6% das intenções de voto. Relatou que, em 2006, os Srs. 

Paulo Souto e Jacques Wagner, ex-governadores do Estado da Bahia, tiveram, 

respectivamente, 57% e 10% das intenções de voto; em 2010, o primeiro teve 42% e o 
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segundo 28% das intenções de voto; em 2014, o ex-governador Paulo Souto teve 44% e, à 

época, o candidato Rui Costa, atual Governador da Bahia, obteve 15% das intenções de 

voto; em 2017, o candidato ACM Neto ficou com 49% das intenções de voto, no entanto, 

desistiu, de modo que o Governador Rui Costa foi eleito. Por fim, destacou que, 

comumente, as pesquisas apresentavam equívocos. Prosseguindo, o edil Jhonatas Lima 

Monteiro (PSOL) classificou como obsceno o ato político da “motociata” que o presidente 

da República, Jair Messias Bolsonaro, realizará em Feira de Santana na próxima sexta-

feira, pois será um desperdício de combustível em um cenário de fome. Afirmou que a 

carestia é decorrente da política econômica do governo. Citou a conflagração das 

constantes trocas de presidente da Petrobrás e de enfrentamento com os governadores. 

Questionou os tribunos que defenderam o presidente Bolsonaro e mencionou a carestia dos 

combustíveis, dentre eles, o gás de cozinha, a gasolina e o diesel, pois os constantes 

aumentos são decorrentes da política de paridade da estatal em alinhamento com os preços 

internacionais que beneficia os investidores estrangeiros em detrimento da vida da 

população brasileira. Salientou que o atual governo tem maioria no Congresso Nacional e 

poderia ter modificado a política de paridade que foi instituída no governo do ex-presidente 

Michel Temer, mas prefere fazer “espuma” para enganar os “bestas”. Frisou que quando o 

governo tiver a disposição de enfrentar verdadeiramente a política de preços terá a atenção, 

caso contrário continuará na “fake news”. Depois, denunciou que diversos profissionais da 

área de educação estão reclamando que o governo municipal está descontando uma semana 

dos dias trabalhados, ou seja, um quarto dos salários. Assinalou que tal política só pode ser 

entendida como perseguição política do prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert 

Martins da Silva Filho. Atentou que teve o cuidado de checar com outras categorias se 

houve algum corte salarial, fato que não ocorreu em outros segmentos. Interrogou aos 

vereadores governistas e em especial ao Líder do Governo nesta Casa, edil Luiz Augusto de 

Jesus, se havia alguma justificativa plausível para que o governo municipal tenha realizado 

os cortes salariais contra os docentes. Afirmou que a categoria já passa por um grande 

assédio moral e agora estão atacando vorazmente os salários. Adiantou que tal 

procedimento mais uma vez vai cair na Justiça. Em aparte, o parlamentar Marcos Antonio 

dos Santos Lima (UB) esclareceu que o governo municipal antecipou o pagamento salarial 

para os professores poderem realizar as compras do período junino, por isso o salário foi 

parcelado e não tem paralelo com o caso dos professores que estão ministrado 20 horas a 

mais e recebem como horas extras. O tribuno Jhonatas Lima Monteiro argumentou que 

estava falando de cortes salarias e do pagamento a menos e não de um parcelamento. 

Adiantou que procurou informação de profissionais que fazem auditoria na Prefeitura 
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Municipal de Feira de Santana, pois a redução salarial não ocorreu em nenhum outro 

segmento dos servidores públicos municipais. Questionou porque os professores têm esse 

tratamento e outros segmentos não, pois no meio de um período festivo em que as pessoas 

convivem com alegria, os docentes enfrentam a injustiça e o terror de redução salarial. No 

Grande Expediente, o parlamentar Ivamberg dos Santos Lima (PT), em resposta ao 

colega Luiz Augusto de Jesus, destacou que várias atividades foram desenvolvidas na área 

da educação quando o Sr. Jerônimo Rodrigues atuou nesta secretaria, a exemplo de uma 

força-tarefa realizada com o intuito de analisar os dados do IDEB a fim de adotar 

providências para melhorá-lo. Disse que o IDEB de Feira de Santana também contribue 

para a baixa do IDEB da Bahia. Alertou ao colega que não aceitará desqualificação do 

candidato a governador Jerônimo Rodrigues apenas por questões políticas, pois conhece 

sua capacidade, visto que já trabalhou com o mesmo em um núcleo, representando o Portal 

do Sertão, e atestou seu empenho para que os índices educacionais fossem melhorados. 

Lembrou a todos que o estado recebe alunos do município e muitas vezes precisa 

interromper os conteúdos  para retomar os de anos anteriores que estão em defasagem. Por 

fim, disse que acredita em uma educação em rede, independente do ente federativo a que o 

nível pertença, assim opinou que é preciso melhorar a educação da base que pertence ao 

município para que haja melhoria no todo. Neste momento, o Presidente desta Casa 

realizou chamada nominal, oportunidade na qual constatou-se a ausência  dos seguintes 

parlamentares no Plenário: Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Jurandy 

da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Josse Paulo Pereira Barbosa e 

Pedro Cícero Marcenio Silva. Vale registrar que, oportunamente, o Presidente informou 

que a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira não estava presente por questões 

de saúde. Em seguida, os vereadores Jurandy da Cruz Carvalho, Edvaldo Lima dos Santos, 

Josse Paulo Pereira Barbosa e Emerson Costa dos Santos retornaram ao Plenário. Na 

sequência, o Presidente Fernando Dantas Torres comentou que esta Casa recorreu à liminar 

que cassou a decisão que rejeitava a recondução do Procurador Geral do Município, Dr. 

Carlos Alberto Moura Pinho, ao cargo e conseguiu derrubá-la no Tribunal de Justiça da 

Bahia (TJ-BA). Informou que o mandato do referido procurador encerrará amanhã, dia 

trinta de junho do ano em curso, de modo que os parlamentares aguardarão que a Prefeitura 

Municipal encaminhe um novo ofício, com a indicação de um nome para ocupar o cargo 

mencionado, para apreciação. Afirmou que, em seu entendimento, a administração pública 

municipal aguardava a decisão do TJ-BA, proferida pelo Desembargador Nilson Castelo 

Branco, para tomar as devidas providências. Destacou que Feira de Santana não poderia 

ficar sem um Procurador Geral e expôs que aguardará a indicação de um novo nome para o 
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referido cargo a fim de que os parlamentares possam fazer a apreciação. Em Pela Ordem, 

o edil Luiz Ferreira Dias (AVANTE) congratulou o Presidente e a Procuradoria desta 

Câmara ao mencionar o Dr. André Novaes. Em seguida, o Presidente congratulou os 

Procuradores desta Casa pelo trabalho prestado e, logo após, consultou os parlamentares 

quanto à possibilidade de transferir a pauta da Ordem do Dia da presente Sessão para 

amanhã a fim de dialogar com os procuradores desta Casa sobre as matérias, o que foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Reiterou que os vereadores aguardarão o Ofício 

referente à indicação de um nome para o cargo de Procurador Geral do Município. Em Pela 

Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) solicitou que seus pares fossem 

consultados quanto à possibilidade de suprimir o Horário das Lideranças Partidárias e o 

Grande Expediente da próxima Sessão Ordinária a fim de apreciar as matérias pautadas 

para a Ordem do Dia no início da manhã. Vale registrar que, após consulta, a proposta foi 

aprovada por unanimidade dos parlamentares presentes. Ainda no Grande Expediente, o 

vereador Marcos Antonio dos Santos Lima (UB) afirmou que esteve no Distrito de 

Tiquaruçu com a sua amiga Alda, oportunidade na qual ouviu algumas reivindicações sobre 

o transporte regular de passageiros no local, de modo que as pessoas estão sendo 

prejudicadas na sua locomoção, por isso ele encaminhou um ofício ao Secretário Saulo 

Figueiredo para tentar resolver esta situação. Registrou também que a população do 

supracitado distrito e de outros tem sofrido com a falta de circulação da ronda da polícia 

militar e, apesar de saber que a gasolina cara tem causado impedimento, destacou que a 

segurança pública é importante em todos os lugares devido aos altos índices de roubos e de 

homicídios. Mencionou que após cobranças suas, o cascalhamento e patrolamento no 

distrito de Maria Quitéria estão sendo feitos. Depois, afirmou que está encaminhando um 

Ofício ao Governo Municipal solicitando que antecipe a revitalização da praça de 

alimentação da Avenida Getúlio Vargas, devido à sua importância, já que a referida praça 

já está inclusa no projeto Centro. Salientou que algumas benfeitorias foram feitas na BR 

116, a qual teve um trecho totalmente duplicado, e agora está tendo o outro lado da pista 

recuperado. Externou que o governo federal autorizará a duplicação do anel de contorno, o 

que já era uma reivindicação das pessoas que circulam no local. Detalhou que esteve em 

Brasília cobrando do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DENIT) 

esta duplicação, assim como diversos políticos já o fizeram e somente agora serão 

atendidos. Lembrou também que o Aeroporto é outro tema importante ao salientar que o 

governo do estado ainda não conseguiu colocá-lo em funcionamento pleno, tendo 

funcionado em certo período com voos superlotados, assim comentou que esta será sua 

principal reivindicação ao futuro governador do estado, ACM Neto. Em aparte, o edil 
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Edvaldo Lima dos Santos destacou a luta dos edis para trazer benefícios à cidade, porém o 

governo municipal paralisou há dois anos suas ações e não há possibilidade de melhorias. 

Retornando a sua fala, o orador destacou a importância do aeroporto e informou que está 

falando do governo do estado. Desta forma, o edil Edvaldo Lima dos Santos retificou seu 

aparte e afirmou que outras cidades da Bahia têm aeroporto e Feira está aquém destas. Em 

Pela Ordem, o vereador Silvio de Oliveira Dias (PT) registrou que o motorista de 

aplicativo, Sr. Jefferson Santana, cuja família esteve nesta Casa para discorrer sobre o fato 

de este ter sido preso de forma irregular, foi solto no dia vinte e um de junho após decisão 

do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Salientou, ainda, que o Sindicato dos Condutores 

Autônomos Cadastrados em Aplicativos colaborou com apoio jurídico e participação 

incisiva na decisão. Neste momento, a segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita 

Mota de Araújo, fez a leitura dos Pareceres nºs 130, 131 e 132/2022, todos exarados pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR, opinando pelo deferimento das 

respectivas proposições: Emenda nº 01/2022 ao Projeto de Lei nº 048/2022, de lavra do edil 

Jhonatas Lima Monteiro; Emenda nº 02/2022 ao Projeto de Lei nº 048/2022, de autoria de 

diversos edis, e Emenda nº 01/2022 ao Projeto de Lei nº 049/2022, de iniciativa do edil 

Jhonatas Lima Monteiro. Pareceres nºs 100, 101 e 102/2022, todos exarados pela Comissão 

de Finanças, Orçamento e Fiscalização – CFOF, opinando pelo indeferimento das seguintes 

proposições: Emenda nº 01/2022 ao Projeto de Lei nº 048/2022, de lavra do edil Jhonatas 

Lima Monteiro; Emenda nº 02/2022 ao Projeto de Lei nº 048/2022, de autoria de diversos 

edis, e Emenda nº 01/2022 ao Projeto de Lei nº 049/2022, de lavra do parlamentar Jhonatas 

Lima Monteiro. Por fim, o Presidente lembrou aos parlamentares que a Ordem do Dia da 

próxima Sessão Ordinária teria início após a leitura do Expediente>. Nada mais havendo 

por tratar, o Presidente Fernando Dantas Torres declarou encerrada a presente Sessão, às 

dez horas e trinta e três minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia trinta de junho do 

ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <As matérias previamente pautadas 

para a presente data que foram transferidas para o dia seguinte e o que mais ocorrer>. Para 

constar, eu, Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates, lavrei a presente Ata 

que segue à apreciação plenária, na forma regimental.       

 


