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Ata da 65ª 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 09 de 

setembro de 2020. 

 

Aos nove dias do mês de setembro 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 sexagésima quinta Sessão Ordinária, 

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

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, Fabiano Nascimento de Souza, 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. Neste momento assumiu o comando da Mesa Diretiva o Segundo 

Vice- Presidente, vereador Marcos Antônio dos Santos Lima. Em Pela Ordem o vereador 

Cadmiel Mascarenhas Pereira (DEM) esclareceu que referente à discussão na sessão 

anterior se havia feito ou não a sua inscrição para pronunciamento, o edil afirmou que fez 

sim a solicitação para inscrição, tendo a confirmação disponível no vídeo da sessão 

anterior. Em Pela Ordem, o vereador Isaias dos Santos (MDB) deu razão ao vereador 

Cadmiel Mascarenhas Pereira. Logo em seguida, o Segundo Vice-Presidente, Marcos 

Antônio dos Santos Lima solicitou que o Primeiro Secretário, vereador Cadmiel 

Mascarenhas Pereira, prosseguisse com a leitura das matérias previamente constantes para 

o Expediente do dia, que vão a seguir: < Projeto de Lei Complementar n/nº 003/2020, de 

autoria do Poder Executivo Municipal, que “Altera a Estrutura Organizacional do 

Executivo Municipal de Feira de Santana, no âmbito da Superintendência de Operações e 

Manutenção – SOMA, da Procuradoria Geral do Município e da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano”. Projetos de Lei n/nºs 093 e 094/2020, ambos de iniciativa do 
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Poder Executivo Municipal, que, respectivamente, “Dispõe sobre o repasse de recursos 

públicos municipais para Organização da Sociedade Civil, através de Parceria, para fins de 

inexigibilidade de chamamento público, e dá outras providências” e “Dispõe sobre o 

repasse de recursos públicos municipais para as Organizações da Sociedade Civil, através 

de Termo de Colaboração e Termo de Fomento, para execução orçamentária no exercício 

de 2019, e dá outras providências”. Requerimentos nºs 133 a 136/2020, de lavra dos 

parlamentares Ronaldo Almeida Caribé, Roberto Luís da Silva Tourinho e José Carneiro 

Rocha. Indicações nºs 1478 a 1481/2020 e nºs 1490 a 1514/2020, de autoria dos vereadores 

Antônio Carlos Passos Ataíde, José Marques de Messias, Edvaldo Lima dos Santos, Isaías 

dos Santos, Ronaldo Almeida Caribé, Luiz Augusto de Jesus, Fabiano Nascimento de 

Souza, Cadmiel Mascarenhas Pereira e José Carneiro Rocha. Moções nºs 1039 a 

1045/2020, de autoria dos edis Luiz Augusto de Jesus e Cadmiel Mascarenhas Pereira >. 

Após a leitura do expediente, o Segundo Vice-Presidente, Marcos Antônio dos Santos 

Lima, submeteu a ata da sessão anterior para apreciação plenária, a qual foi aprovada pela 

unanimidade dos vereadores presentes. No Horário destinado às Lideranças Partidárias, 

o vereador José Menezes Santa Rosa (PSD) agradeceu a Deus pela proteção e afirmou 

que um poste caiu no conjunto Viveiros, e a Coelba fez um serviço no local de forma que 

se passar um caminhão baú a fiação poderá ser arrancada. Referente a isso disse que já foi 

aprovado um requerimento, mas até agora não recebeu nenhuma resposta. Informou que 

essa situação pode colocar em risco a vida dos transeuntes. Posteriormente, assumiu a 

palavra o vereador Gilmar Amorim de Oliveira (MDB), que agradeceu ao prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho pela intervenção na Rua Vira Copos no bairro George 

Américo, além disso, afirmou que a Rua Bertolina Carneiro já está praticamente 

recuperada. Informou que a Rua Aeroclube também tem a garantia do prefeito que será 

reformada e agradeceu também pelos trabalhos realizados em bairros como Parque Ipê, Asa 

Branca, Sobradinho e Campo Limpo. Em seguida, a vereadora Eremita Mota de Araújo 

(PSDB), discorreu sobre a grande vitória do PSDB ao ter realizado uma convenção com 

tanto sucesso, na qual foram escolhidos 22 homens e 10 mulheres. Disse que nenhuma 

mulher está pelo preenchimento de cotas e que todos estão comprometidos e empenhados 

para a eleição. Posteriormente, o edil Eliziário Ribeiro da Silva (REP) afirmou que 

amanhã será um dia muito importante para os republicanos, pois será realizada a convenção 

que oficializará a candidatura ao cargo de prefeito do Sr. José de Arimatéia. Afirmou que o 

partido republicado é representado por dois deputados federais, Sr. Márcio Marinho e João 

Roma, tendo o Sr. Jurailton Santos, como deputado estadual em Salvador.  Afirmou que o 

partido Republicano é grande e que entrará para a disputa de maneira honrada e feliz. 
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Convidou todos para acompanhar a convenção através das redes sociais do deputado José 

de Arimatéia e informou que a imprensa está convidada para ir à Gelateria Italiana, local no 

qual estarão presentes os pré-candidatos e alguns deputados. Posteriormente, assumiu a 

palavra o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM), que afirmou que houve uma live de 

um pré-candidato a prefeito do município, o qual não conhecia nada de Feira de Santana, e 

atualmente usa de forma demagoga palavras para desmerecer os vereadores da cidade, 

usando a mídia para ser bem visto e se promover. Afirmou que foi com o apoio do ex-

prefeito José Ronaldo de Carvalho que ele se elegeu e que este vem agora desmerecer a 

imagem dos vereadores. Indagou sobre quais obras e serviços o referido pré-candidato 

prestou para o município de Feira de Santana. Posteriormente, o edil Roberto Luís da 

Silva Tourinho (PSB) afirmou que o Sr. Ângelo Almeida é pré-candidato a vice-prefeito 

da cidade de Feira de Santana. Registrou a presença do policial rodoviário federal Vagner 

Gomes, que é pré-candidato a vereador pelo PSB. Neste momento, o comando da Mesa 

Diretiva foi assumido pelo Primeiro Vice-Presidente, Alberto Matos Nery. Dando 

continuidade a sua fala o edil Roberto Luís da Silva Tourinho (PSB) afirmou que os 

guardas municipais de Feira de Santana receberam apenas um real de aumento no vale-

refeição. Também discorreu que o colete de proteção dos guardas precisam ser renovados, 

pois boa parte tem validade até a data de amanhã, e que a prefeitura ainda não fez a 

licitação para comprar esses materiais, demonstrando a incompetência desse governo, 

deixando os funcionários em situação de risco. Em sua fala foi aparteado pelo edil Josafá 

Ramos dos Santos (PATRIOTAS). Em retorno a sua fala afirmou que a guarda tem 

importante papel nas rondas escolares e na proteção do patrimônio. Em Pela Ordem, o 

vereador Isaías dos Santos (MDB) afirmou que seu tempo deveria ser passado para o 

vereador Cadmiel Mascarenhas Pereira (DEM). Em Pela Ordem o edil Cadmiel 

Mascarenhas Pereira afirmou que seu tempo deveria ser passado para o vereador Luiz 

Ferreira Dias (PROS). Em seguida, o vereador Marcos Antônio dos Santos Lima 

(PATRIOTAS) afirmou que conversou com o superintendente da SEPREV (Secretaria de 

Prevenção à Violência e Promoção dos Direitos Humanos), dirigida pelo Major Moacir, e 

este afirmou que já chegou na Secretaria o processo de licitação dos coletes para os guardas 

municipais e que em breve estarão com coletes novos. Disse que o governo municipal do 

prefeito Colbert Martins da Silva Filho, criou uma Superintendência de Operações e 

Manutenção no município, conhecido como SOMA, recebendo suas atividades da 

Secretaria de Obras. Disse que em breve esta Casa da Cidadania receberá da Secretaria de 

Obras um plano de cargos, que representa a mudança dos funcionários e não a criação de 

novos cargos. Afirmou que os recursos da Secretaria de Obras foram destinados para essa 
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nova Superintendência (SOMA), ficando a Secretaria de Obras com uma parte mais 

administrativa. Neste momento o representante da Mesa Diretiva, Alberto Matos Nery, 

questionou se essa mudança de nomenclatura não seria arriscada devido à proximidade de 

conclusão do prazo do mandato. Tendo respondido o vereador Marcos Antônio dos Santos 

Lima (PATRIOTAS) que os recursos do SOMA já foram alocados, e que são os mesmos da 

Secretaria de Obras, não ocorrendo aumento de despesa, e que se estes não forem utilizados 

o prefeito poderá sim responder por isso. Posteriormente, o edil Luiz Ferreira Dias 

(PROS) afirmou que os camelôs estão preocupados com relação ao shopping popular, que 

não está pronto ainda, tendo os referidos camelôs que se mudar para o local até o dia 15 

deste mês. Disse que o prefeito tem abaixado o valor dos aluguéis, mas que o camelô ainda 

precisa de ajuda. Ressaltou que tem um projeto seu tramitando nesta Casa referente a uma 

parceria entre o camelô e a prefeitura, solicitando urgência na votação deste projeto. 

Afirmou que é preciso ter uma visão mais direcionada para esta classe. No Grande 

Expediente, o vereador Cadmiel Mascarenhas Pereira (DEM), discorreu que dentre as 

funções do assistente social existem uma série de atribuições que se relacionam diretamente 

com as políticas públicas, por sua proximidade com a população. Afirmou que onde há 

indicações de políticas públicas há um profissional da assistência social, por isso defende 

essa categoria. Ressaltou que durante o período da pandemia, momento de adversidade, há 

uma grande necessidade da presença deste profissional. Além disso, as pessoas idosas, 

crianças e famílias também precisam de assistência. Ressaltou que no hospital, não compete 

ao assistente social informar que o ente querido de alguém faleceu, pois existe um 

profissional que cumpre este papel, além disso, complementou que não compete ao 

assistente social encontrar ambulância para fazer regulação de pacientes em hospital. Dessa 

forma, solicitou que se respeitem as atividades reais dos assistentes sociais. Posteriormente 

o vereador Gilmar Amorim de Oliveira (MDB), parabenizou sua amiga Joselita cuja 

filha, Laís Alves dos Santos, está se graduando em psicologia na data de hoje. Em seguida, 

passou o restante do seu tempo para o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) que leu 

uma nota pertencente a um blog de Feira de Santana que diz “Geilson considera espúria a 

relação de vereador indicado para serviço temporário na prefeitura”. Com relação a isto 

discorreu que o radialista Carlos Geilson chamou de espúria a relação dos cooperados com 

os vereadores de Feira de Santana. Ressaltou que o referido parlamentar teve apoio de 

vários vereadores, e que este se elegeu porque teve apoio de José Ronaldo de Carvalho e de 

várias pessoas da zona rural. Informou que o Sr. Carlos Geilson realizou várias indicações 

de pessoas ligadas a ele na rádio e que neste momento critica o ato. Informou que o Sr. 

Carlos Geilson está se aliando com pessoas que não estão satisfeitas com o Governo, 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

523 

 

RD 202065 

estando completamente desinformado a cerca das emendas impositivas dos vereadores 

desta Casa e que caso ganhe a eleição precisará do apoio dos vereadores em seu mandato. 

Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi assumido pelo Primeiro Secretário, 

vereador Cadmiel Mascarenhas Pereira. Em seguida, o edil Marcos Antônio dos Santos 

Lima (PATRIOTAS) assumiu a palavra afirmando que tem realizado visitas no bairro da 

Rua Nova e que está fazendo solicitações de limpeza e trocas de lâmpadas para o local. 

Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi assumido pelo Primeiro Vice-Presidente, 

vereador Alberto Matos Nery. Continuando sua fala o vereador Marcos Antônio dos Santos 

Lima (PATRIOTAS) afirmou que as policlínicas serão administradas por uma empresa que 

estará dentro das unidades acompanhando as atividades, e reforçou que a disponibilização 

dos equipamentos também será realizada por esta empresa, o que objetiva melhorar o 

atendimento nestas unidades de saúde através do efetivo acompanhamento. Em sua fala foi 

aparteado pelo vereador Eliziário Ribeiro da Silva (REP), Luiz Augusto de Jesus (DEM), 

Cadmiel Mascarenhas Pereira (DEM) e Gilmar Amorim de Oliveira (MDB). Em 

continuidade afirmou que estava trabalhando em prol da escrituração das habitações do 

bairro da Rua Nova e que achou um pouco estranha a fala da Senhora Cintia Machado, 

secretária de habitação, que disse não poder entregar este ano as escrituras, e que mediante 

essa situação continuará cobrando. Afirmou que Feira de Santana é uma cidade muito 

atrasada em relação às escrituras de casas. Posteriormente, passou seu tempo para o 

vereador João dos Santos (PSD), que discorreu que cobra bastante, mas que também é 

capaz de agradecer. Afirmou que a população do bairro Caseb tem recebido atenção, pois, 

depois de 38 anos, após o trecho da Avenida João Durval Carneiro o referido bairro está 

recebendo camada de asfalto, isso devido à competência do prefeito Colbert Martins da 

Silva e do superintendente Pinheiro. Em sua fala foi aparteado pelo edil Eliziário Ribeiro da 

Silva (REP). Em continuidade afirmou que os trabalhos nas ruas Santos, Japão, Paraguai, 

Irã, China, e Visconde do Mauá são apenas os primeiros passos do referido vereador. Em 

seguida o edil Roberto Luís da Silva Tourinho (PSB) afirmou que foi procurado em seu 

gabinete por alguns servidores desta casa que trouxeram um relato sobre o último concurso 

que a Câmera fez. Tendo oportunidade de estudar esta questão, afirmou que em 2019 a 

Câmara chamou os aprovados do concurso de 2018, estando previsto cinco vagas para o 

cargo de redator de debate, tendo a Câmara chamado quatro servidores, dentre eles Sintia 

Ferreira Leite, Manoel Oliveira de Jesus e Dayana Jones Nascimento. Afirmou que a 

servidora Sintia, redatora de debates, foi aprovada em outro concurso, e com a saída da 

referida servidora a Câmara chamou no ano de 2020 a servidora Raquel de Jesus Lima 

Barros, retornando a ter quatro redatores de debate. Desta forma, há uma cobrança de que o 
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quinto redator de debates possa ser chamado. Afirmou que o presidente da Câmara nesta 

tribuna justificou a impossibilidade de chamamento com base na Lei Complementar 

173/2020 que criou a impossibilidade de novas nomeações até 31 de dezembro de 2021. 

Contudo, discorreu que o presidente desta Casa talvez não tivesse sido devidamente 

orientado de que a Lei 101 de 04 de maio de 2000 em seu artigo 8º diz “A União, os 

Estados, o DF e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia 

ficam proibidos até 31 de dezembro”, porém no inciso IV diz “admitir ou contratar pessoal 

a qualquer título ressalvado as repartições, cargo de chefia, de direção, de assessoramento 

que não acarretem aumento de despesa às reposições recorrentes de vacância de cargos 

efetivos ou vitalícios os quais poderão ser realizados”, desta forma, afirmou que a Câmara 

de vereadores tem essa prerrogativa, até porque segundo ele a lei eleitoral de nº 9.504/97 

que veda a nomeação de servidores públicos nos três meses anteriores à eleição, no caso de 

vacância, traz uma ressalva para a nomeação de aprovados em concursos públicos que já 

tenham sido homologados, como é o caso deste concurso. Afirmou que a prova disto é que 

no dia 03 de agosto a Câmara chamou a servidora Ana Clara Mascarenhas Araújo e no dia 

20 o servidor Flávio Natalício Barbosa de Souza. Em sua fala foi aparteado pelo edil José 

Carneiro Rocha (MDB) que afirmou que ninguém mais do que ele gostaria de convocar 

todos os concursados, disse que fez a chamada e que na hora da contratação esbarrou na lei 

eleitoral que afirmou segundo os procuradores da Câmara Municipal que a contratação não 

poderia ser feita, solicitando que todos os concursados entrassem na justiça para que 

houvesse amparo legal, e caso fosse determinado dariam posse. Explicou que o fato de os 

dois terem sido convocados se deve a vacância dos cargos, tendo sido este o caso. Em 

retorno a sua fala, o edil Roberto Luís da Silva Tourinho (PSB) solicitou que o presidente 

se atentasse à lei 9.504/ 97 e afirmou que conversará com o doutor Guga e o diretor da 

Câmara, repetindo o artigo 73º, inciso V, ressaltando a ressalva deste quesito que possibilita 

a nomeação em concurso homologado antes do início do referido pleito, alertando para a 

possibilidade de contratação em caso de vacância, como foi o caso. Afirmou que se todas as 

informações estiverem adequadas, conforme a lei, o quinto colocado deveria ser chamado. 

Posteriormente, a vereadora Aldney Bastos Marques (DEM) disse que em seus últimos 

dias passou por situações difíceis por causa do Covid-19. Disse que acredita em Deus e que 

por conta do seu legado na área da sáude foi agraciada com apoio de diversas pessoas.  

Afirmou que doeu muito ver um filho acamado, com muita dor, mas que passou por isso 

com ajuda de Deus.  Ressaltou que tem amor e legado para dizer que durante seu trabalho 

ajudou muita gente, agradecendo à todos e parabenizando ao prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho pelo trabalho nos hospitais. Na Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes 
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proposições: < Em segunda discussão, Projetos de Lei Ordinária nºs 072/2020 de 

autoria da vereadora Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio, aprovado por unanimidade dos 

presentes; 076/2020, de autoria da vereadora Aldney Bastos Marques, no qual fez uso da 

palavra o vereador Cadmiel Mascarenhas Pereira, aprovado por unanimidade dos presentes. 

Em Pela Ordem o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) solicitou que constasse em ata o 

aniversário do Sr. Paulo Aquino, e do Sr. Expedito Eloy, ambos secretários do município 

de Feira de Santana que fazem aniversário na presente data. Em primeira discussão, 

Projeto de Lei Ordinária nºs 064/2020, de autoria do edil Cadmiel Mascarenhas Pereira, 

com parecer da Comissão de Constituição Justiça e Redação (CCJR), adiado por uma 

sessão a pedido do edil Antônio Carlos Passos Ataíde para dirimir dúvidas. Em Pela 

Ordem o vereador Cadmiel Mascarenhas Pereira solicitou que o legislativo juntasse as leis 

que poderiam contribuir para o projeto, conforme solicitação do edil Antônio Carlos Passos 

Ataíde; 085/2020, de autoria do edil Edvaldo Lima dos Santos, com parecer da CCJR, foi 

retirado de pauta a pedido do autor. Em votação única, e em bloco, com destaque para o 

Requerimento 127, os Requerimentos 124, 125, 126, 127 de autoria do edil José Carneiro 

Rocha e 129, 130, 131, 132 de autoria do vereador Luiz Augusto de Jesus, aprovados por 

unanimidade dos vereadores presentes. Durante a votação, com destaque para o 

Requerimento 127 fizeram uso da palavra os vereadores José Carneiro Rocha, Isaías dos 

Santos, Roberto Luís da Silva Tourinho e Edvaldo Lima dos Santos. Em Pela Ordem, o 

vereador Gilmar Amorim de Oliveira solicitou um minuto de silêncio pelo passamento da 

Sra. Francisca das Virgens de Jesus. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi 

assumido pelo Primeiro Secretário, Cadmiel Mascarenhas Pereira. Em continuidade 

assumiram a palavra os edis Alberto Matos Nery, e Eliziário Ribeiro da Silva. Neste 

momento, o comando da Mesa Diretiva foi assumido pelo Primeiro Vice-Presidente, 

Alberto Matos Nery. Assumiu a palavra o vereador Cadmiel Mascarenhas Pereira. Em 

Explicações Pessoais, fizeram uso da palavra os vereadores Roberto Luís da Silva 

Tourinho e Cadmiel Mascarenhas Pereira. Posteriormente o Vice-Presidente desta Casa, 

Alberto Matos Nery solicitou um minuto de silêncio pelo passamento da Sra. Francisca das 

Virgens de Jesus >. Nada mais havendo por tratar, o Primeiro Vice-Presidente desta Casa, 

Alberto Matos Nery, declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e trinta e dois 

minutos, sendo convocada outra para a próxima segunda-feira, dia 14 de setembro do ano 

em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: < Requerimentos nºs 128, de autoria do 

edil José Carneiro Rocha; 133 da lavra do edil Ronaldo Almeida Caribé; 134 e 135 do edil 

Roberto Luís da Silva Tourinho e 136/2020 de autoria do vereador José Carneiro Rocha >. 
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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. 
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