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Ata da 53ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 2ª Etapa, do 4º Período, 

da 18ª Legislatura, realizada no dia 11 de 

agosto de 2020. 

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, 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 quinquagésima terceira Sessão Ordinária, 

referente à segunda Etapa, do quarto Período, da décima oitava Legislatura, na qual à 

exceção do parlamentar Fabiano Nascimento de Souza, compareceram os vereadores 

Alberto Matos Nery, Aldney Bastos Marques, Antonio Carlos Passos Ataíde, Cadmiel 

Mascarenhas Pereira, Edvaldo Lima dos Santos, Eliziario Ribeiro da Silva, Eremita Mota 

de Araújo, Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio, Gilmar Amorim de Oliveira, Isaias dos 

Santos, João dos Santos, Josafá Ramos dos Santos, José Carneiro Rocha, José Marques de 

Messias, José Menezes Santa Rosa, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Marcos 

Antonio dos Santos Lima, Roberto Luís da Silva Tourinho e Ronaldo Almeida Caribé. 

Amparado pelo Regimento Interno, o vereador José Carneiro Rocha, Presidente desta Casa, 

declarou aberta a presente Sessão e solicitou da vereadora Eremita Mota de Araújo, 

Segunda Secretária, a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi submetida à apreciação 

plenária e aprovada por unanimidade, dentre os vereadores presentes. Em seguida, solicitou 

do Primeiro Secretário, vereador Cadmiel Mascarenhas Pereira, a leitura das matérias 

previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: <Parecer s/n, exarado 

pela Comissão Especial para análise de concessão de honraria, opinando favoravelmente ao 

Projeto de Decreto Legislativo nº 017/2020, de autoria do vereador Josafá Ramos dos 

Santos. Requerimentos nºs 080 a 083/2020, de iniciativa dos edis Roberto Luís da Silva 

Tourinho, José Menezes Santa Rosa, Luiz Augusto de Jesus e Edvaldo Lima dos Santos. 

Indicações nºs 1062 a 1112/2020, de autoria dos parlamentares Cadmiel Mascarenhas 

Pereira, Edvaldo Lima dos Santos, José Menezes Santa Rosa, Josafá Ramos dos Santos, 

Isaías dos Santos, Eliziário Ribeiro da Silva, Luiz Augusto de Jesus, José Marques de 

Messias e José Carneiro Rocha. Moções nºs 759 a 781/2020, de iniciativa dos vereadores 

Aldney Bastos Marques, Roberto Luís da Silva Tourinho, Cadmiel Mascarenhas Pereira e 

Luiz Augusto de Jesus. Correspondência: Memorando nº 123/2020, proferindo Parecer 

Jurídico ao pedido de análise do Requerimento nº 057/2020, formulado pelo vereador 

Edvaldo Lima dos Santos>. Após a leitura das matérias, Em Pela Ordem, o edil Luiz 

Augusto de Jesus registrou a passagem do aniversário do radialista Valter Vieira e do seu 
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amigo “Seninha”, na presente data. No Horário destinado às Lideranças Partidárias, o 

parlamentar Luiz Augusto de Jesus (DEM) comentou que esteve na Secretaria de 

Serviços Públicos, a fim de buscar melhorias para diversas comunidades do município de 

Feira de Santana, principalmente melhorias relacionadas aos danos provocados pelas 

chuvas que têm caído no município, durante os últimos dias. Também, registrou que a 

Avenida Artêmia Pires receberá o recapeamento de asfalto quente e, muito em breve, toda a 

cidade de Feira de Santana estará sendo comtemplada com a recuperação das vias públicas 

que foram e estão sendo afetadas pelos buracos provocados pelas chuvas. Posteriormente, o 

edil Isaías dos Santos (MDB) parabenizou o prefeito Colbert Martins da Silva Filho, por 

ter dado início às obras de recuperação asfáltica da Avenida Artêmia Pires. Parabenizou os 

estudantes, pela passagem do Dia do Estudante e comentou que há, na Casa, um Projeto de 

Lei, de sua autoria, cujo Projeto visa levar melhorias para a população feirense. Por fim, 

pediu o apoio de seus pares para a aprovação do referido Projeto. Em seguida, a vereadora 

Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio (DEM), em tempo cedido pelo edil Cadmiel 

Mascarenhas Pereira, discorreu sobre a reabertura das academias no município de Feira de 

Santana, cuja reabertura contribuirá para a melhoria da qualidade de vida da população 

feirense, principalmente daqueles que dependem das atividades físicas para recuperarem-se 

de comorbidades e enfermidades diversas. Também, abordou sobre a necessidade de dar 

mais atenção para o esporte de ciclismo, cuja atividade esportiva tem grande impacto na 

vida de muitas pessoas. Por fim, parabenizou o prefeito Colbert Martins da Silva Filho 

pelas iniciativas voltadas para o incentivo às ciclovias no município, no sentido de atender 

à população feirense. Na sequência, o parlamentar Luiz Ferreira Dias (PROS) discorreu 

sobre a situação da população feirense diante do Sistema de Regulação, pois as pessoas 

estão sendo assoladas por doenças diversas, as quais requerem atendimentos que dependem 

do sistema mencionado. Disse que os pacientes que precisam do referido Sistema estão 

precisando de mais atenção, pois estão tendo muita dificuldade para conseguir uma vaga. 

Por fim, pediu ao Secretário de Saúde do Estado que dê mais atenção para essas pessoas 

que têm esperado na fila da Regulação durante meses. Logo em seguida, o edil José 

Menezes Santa Rosa (PSD) apelou ao Secretário de Serviços Públicos, para que sejam 

realizados serviços de encascalhamento e patrolamento nas estradas das comunidades rurais 

do município de Feira de Santana, pois, devido às chuvas, muitas regiões estão em 

péssimas condições e, em alguns trechos, a passagem de carros está totalmente interditada. 

Também, mencionou que algumas ruas do bairro Feira X estão sofrendo com os danos 

causados pelas chuvas e lembrou que, em breve, o referido bairro receberá melhorias, 

através das Emendas destinadas pelo Senador Otto Alencar. Depois, Em Pela Ordem, o 

edil Cadmiel Mascarenhas Pereira solicitou que constasse, em Ata, a honrosa presença do 



 

 

 

 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

   

421 

 

RD 202053 

Ata republicada por retificação na formatação 

Pastor Davi Feitosa, na galeria desta Casa. Em seguida, o edil Eliziario Ribeiro da Silva 

(REP) mencionou que três bairros do município de Feira de Santana serão beneficiados 

pelas Emendas destinadas pelo Deputado Márcio Marinho, o qual é parceiro do município 

de Feira de Santana e continuará trazendo melhorias para o município. Posteriormente, o 

parlamentar Roberto Luís da Silva Tourinho (PSB) parabenizou os advogados, pela 

passagem do Dia do Advogado e ponderou que, mesmo diante das dificuldades, tais 

profissionais têm buscado manter a ordem, através do exercício de suas atividades, as quais 

traduzem tamanho significado para a sociedade. Depois, mencionou que o Líder do 

Governo, vereador Marcos Antonio dos Santos Lima, foi infeliz em sua fala, quando o 

mesmo disse que os vereadores da base do Governo não estariam aprovando 

Requerimentos da oposição partidária, na Casa da Cidadania, deixando bastante claro que 

se trata de uma recomendação do prefeito Colbert Martins da Silva Filho, para que os 

vereadores de sua base governamental não aprovem Projetos de parlamentar que não fazem 

parte da base do Governo, mesmo que tais Projetos sejam de interesse da população 

feirense. Disse ainda que o prefeito Colbert Martins da Silva Filho não sabe o que é servir 

ao povo e pontuou que o prefeito mencionado legisla em benefício próprio, sem pensar na 

população feirense. Depois, o edil Marcos Antonio dos Santos Lima (DEM) arguiu que 

não apoiará Requerimentos a títulos de politicagem, com pautas repetidas, sem propostas e 

ideias fundamentais para o município de Feira de Santana. Depois, mencionou que a 

Deputada Dayane Pimentel prometeu a destinação de 1,5 milhão de reais em Emenda 

Parlamentar para atender às necessidades do bairro Rua Nova, na cidade de Feira de 

Santana, porém, recentemente, a deputada mencionada afirmou que não mais destinará a 

referida Emenda para tal bairro. Pontuou, todavia, que ele pediu ao prefeito Colbert Martins 

da Silva Filho que aumente os investimentos para o bairro mencionado, a fim de que o 

mesmo também receba melhorias que atendam às necessidades que lhe são inerentes. Nesse 

momento, o Segundo Vice-Presidente desta Casa, vereador Marcos Antonio dos Santos 

Lima, assumiu os trabalhos da Mesa Diretiva. No Grande Expediente, o parlamentar 

José Carneiro Rocha (MDB) pronunciou-se acerca do discurso proferido pelo edil 

Roberto Luís da Silva Tourinho e pontuou que a população brasileira está chateada com a 

postura da maioria dos políticos brasileiros, de modo que chegam a generalizar a reputação 

de todos os políticos do país. Em aparte, o parlamentar Antonio Carlos Passos Ataíde fez 

uso da palavra. Retomando seu discurso, o edil José Carneiro Rocha mencionou que muitos 

candidatos fazem promessas, durante o período eleitoral, porém, na realidade, os mesmos 

não têm autonomia para executá-las. Depois, o parlamentar João dos Santos (PSD) 

discorreu sobre as melhorias que diversas ruas do bairro Caseb receberão, em breve, com o 

recebimento das obras asfálticas, cujas ruas estão na pauta para receberem tais melhorias há 
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cerca de dois anos. Por fim, pontuou que estará sempre reivindicando melhorias para as 

comunidades do município de Feira de Santana, contando sempre com o apoio do Prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho. Continuando, o edil Antonio Carlos Passos Ataíde 

(DEM) falou que nos últimos quinze dias ele esteve visitando algumas comunidades no 

município de Feira de Santana e ouviu as reclamações de muitos moradores, acerca dos 

danos causados pelas chuvas que têm caído no município. Destacou que, no período 

eleitoral, muitos candidatos a vereador avançam contra os vereadores da Casa, com 

discursos que visam denegrir a imagem dos mesmos, utilizando-se de situações e 

problemas que não competem aos vereadores, demostrando que eles mesmos não sabem, 

sequer, quais são as atribuições dos vereadores. Em aparte, fez uso da palavra o 

parlamentar José Marques de Messias. De posse da palavra, o edil à tribuna mencionou as 

ações do prefeito Colbert Martins da Silva Filho, diante do período pandêmico, através das 

quais o prefeito mencionado fechou o comércio e evitou a morte de muitos cidadãos 

feirenses, dando exemplo de como governar diante de momentos de dificuldade e 

demonstrando sua competência como perfeito e médico. Em aparte, o vereador Isaías dos 

Santos usou a palavra. Por fim, o parlamentar Antonio Carlos Passos Ataíde parabenizou o 

prefeito Colbert Martins e destacou que o prefeito administra com consciência, 

competência e responsabilidade. Nesse momento, o Primeiro Vice-Presidente desta Casa, 

vereador Alberto Matos Nery assumiu os trabalhos da Mesa Diretiva e, oportunamente, 

parabenizou todos os advogados, pela passagem do Dia do Advogado, na pessoa do 

vereador Roberto Luís da Silva Tourinho, da Sra. Ilma Serafim e de seu filho Thierry. 

Depois, o edil José Marques de Messias (DEM) destacou que o prefeito Colbert Martins 

da Silva Filho está trabalhando muito pelo município de Feira de Santana, mesmo diante da 

pandemia da COVID-19 e acentuou que conhece o sofrimento da população da zona rural, 

diante desse período chuvoso. Pontuou que, apesar dos danos às estradas, as chuvas são 

bênçãos e frisou que os vereadores não têm culpa, mas no momento certo as estradas serão 

patroladas e restauradas. Por fim, lembrou da live que ocorrerá com a presença do prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho, onde será firmando Convênio com a Embasa, em mais uma 

iniciativa do prefeito em prol da população feirense. Logo em seguida, em tempo cedido 

pelo edil José Marques de Messias, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) 

mencionou que a cidade de Feira de Santana tem muitas ruas que estão totalmente 

danificadas, sem condição alguma para o tráfego e pontuou que o prefeito Colbert Martins 

precisa tomar uma providência acerca dessa situação. Depois, voltou a falar sobre a 

reabertura dos templos evangélicos no município de Feira de Santana, em razão da 

necessidade do fortalecimento espiritual das pessoas, principalmente diante de uma 

pandemia. Em seguida, o parlamentar Marcos Antonio dos Santos Lima (DEM) 
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pontuou que ficou bastante entristecido com a mudança de postura da Deputada Dayane 

Pimentel, acerca das Emendas que a referida deputada destinaria bairro atender às 

necessidades do bairro Rua Nova. Disse que o Governo Municipal colocará uma Emenda 

para atender às necessidades do bairro mencionado e de outros tantos que estão precisando 

de uma atenção maior nesse período chuvoso e pandêmico. Por fim, destacou que o prefeito 

está trabalhando pelo município de Feira de Santana e continuará fazendo todo o possível 

para a melhoria do município de Feira de Santana e da população feirense. Em Pela 

Ordem, o parlamentar Isaías dos Santos parabenizou todos os advogados, pela passagem 

do Dia do Advogado, na pessoa dos Srs. Ronaldo Mendes, Marcelo Júnior, Ícaro Xavier e 

Guga Leal, Procurador Geral de Câmara Municipal de Feira de Santana. Em Pela Ordem, 

o vereador José Menezes Santa Rosa parabenizou todos os advogados, na pessoa de sua 

filha, Sra. Cristiane de Almeida Santa Rosa. Na Ordem do Dia, foram apreciadas as 

seguintes proposições: <Em primeira discussão, os Projetos Lei nºs: 053/2020, de autoria 

do edil Isaías dos Santos, com Parecer contrário da CCJR, cujo Projeto teve Emenda 

apresentada pelo edil José Menezes Santa Rosa e, consequentemente, foi adiado de pauta; 

058/2020, da lavra do parlamentar Roberto Luís da Silva Tourinho, com Parecer da 

CCJR, sugerindo retificações, cujo Projeto foi adiado de pauta por 03 Sessões, a pedido 

da vereadora Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio. Em discussão única e em bloco, os 

Projetos de Decreto Legislativo nºs 012 e 014/2020, ambos de autoria do edil Cadmiel 

Mascarenhas Pereira, com Pareceres da Comissão Especial, cujos Pareceres foram 

aprovados por unanimidade dentre os vereadores presentes e os referidos Projetos, também, 

foram aprovados por unanimidade dentre os vereadores presentes. Em declaração de voto, 

fez uso da palavra o edil Cadmiel Mascarenhas Pereira. Nesse momento, o Presidente desta 

Casa, vereador José Carneiro Rocha, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Dando 

continuidade aos trabalhos desta Casa, o Presidente colocou em apreciação, em votação 

única, os Requerimentos nºs: 057/2020, de iniciativa do vereador Edvaldo Lima dos 

Santos, cujo Requerimento foi arquivado pelo Presidente desta Casa, vereador José 

Carneiro Rocha, o qual arguiu que a matéria em destaque estava prejudicada; 073/2020, de 

autoria do vereador Roberto Luís da Silva Tourinho, cujo Requerimento foi rejeitado pela 

maioria dos vereadores presentes, com votos favoráveis dos parlamentares Roberto Luís da 

Silva Tourinho, Josafá Ramos dos Santos, Luiz Ferreira Dias, Alberto Matos Nery e 

Edvaldo Lima dos Santos. Em votação, fizeram uso da palavra os vereadores Roberto Luís 

da Silva Tourinho, Marcos Antonio dos Santos Lima, Edvaldo Lima dos Santos e Alberto 

Matos Nery; 074/2020, de autoria do vereador Roberto Luís da Silva Tourinho, cujo 

Requerimento foi rejeitado pela maioria dos vereadores presentes, com votos favoráveis 

dos parlamentares Roberto Luís da Silva Tourinho e Alberto Matos Nery e abstenções dos 
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vereadores Edvaldo Lima dos Santos e Josafá Ramos dos Santos. Em votação, fizeram uso 

da palavra os parlamentares Roberto Luís da Silva Tourinho, Marcos Antonio dos Santos 

Lima, Edvaldo Lima dos Santos e Alberto Matos Nery; 075 e 076/2020, votados em bloco, 

a pedido do autor da matéria, vereador José Menezes Santa Rosa, cujos Requerimentos 

foram aprovados por unanimidade, dentre os vereadores presentes>. Em explicações 

pessoais, fizeram uso da palavra os vereadores Cadmiel Mascarenhas Pereira, José 

Menezes Santa Rosa, Edvaldo Lima dos Santos, José Marques de Messias, Roberto Luís da 

Silva Tourinho e Marcos Antonio dos Santos Lima. Durante as explicações pessoais, o 

Segundo Vice-Presidente desta Casa, vereador Marcos Antonio dos Santos Lima, assumiu 

os trabalhos da Mesa Diretiva, em seguida passou para o Primeiro Secretário desta Casa, 

vereador Cadmiel Mascarenhas Pereira e, logo depois, reassumiu o comando da mesma. 

Nada mais havendo por tratar, o Segundo Vice-Presidente declarou encerrada a presente 

Sessão, às doze horas e dezesseis minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia doze de 

agosto do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <Em primeira discussão, 

os Projetos de Lei nºs 044 e 054/2020, de autoria, respectivamente, dos parlamentares 

Marcos Antonio dos Santos Lima e Isaías dos Santos. Em discussão única, o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 017/2020, de iniciativa do edil Josafá Ramos dos Santos. Em 

discussão única, os Requerimentos nºs 077/2020, de autoria do vereador Josafá Ramos dos 

Santos; 078, 079 e 082/2020, todos da lavra do parlamentar Luiz Augusto de Jesus; 

080/2020, de autoria do edil Roberto Luís da Silva Tourinho; 081/2020, de iniciativa do 

vereador José Menezes Santa Rosa e 083/2020, de autoria do vereador Edvaldo Lima dos 

Santos>. Para constar, eu, Manoel Oliveira de Jesus, Redator de Debates desta Casa, lavrei 

a presente Ata que segue à apreciação plenária, na forma regimental.       

 


