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Ata Solene para Instalação e Posse 

dos Vereadores, Prefeito e Vice-

Prefeito eleitos em 2020, para o 

mandato 2021/2024, em Feira de 

Santana, Estado da Bahia, realizada 

no dia 1º de janeiro de 2021. 

 

 

 

          Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 15h, 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 Sessão de Instalação e Posse 

dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos para a décima nona Legislatura, de 

acordo com o artigo 50 da Lei Orgânica do Município de Feira de Santana, combinado 

com o parágrafo 1º do artigo 4º da Resolução 393/2002 do Regimento Interno desta 

Casa, à qual compareceram todos os vereadores eleitos no último pleito eleitoral e 

diplomados no dia 16 de dezembro do ano de 2020, sendo eles: Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB), Eliziario Ribeiro da Silva (REPUBLICANOS), Emerson Costa dos 

Santos (DC), Eremita Mota de Araújo (PSDB), Fernando Dantas Torres (PSD), Flávio 

Arruda Morais (PSB), Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio (DEM), Ivamberg dos 

Santos Lima (PT), Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), José Carneiro Rocha (MDB), José 

da Costa Correia Filho (PATRIOTA), José Marques de Messias (DEM), Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC), Jurandy Da Cruz Carvalho (PL), Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira (MDB), Luiz Ferreira Dias (Pros), Pedro Américo de Santana Silva Lopes 

(DEM), Pedro Cicero Marcenio Silva (CIDADANIA), Ronaldo Almeida Caribé (MDB) 

Silvio de Oliveira Dias (PT) e Valdemir da Silva Santos (PV). Dando prosseguimento, a 

Mestre de Cerimônias convidou o Vereador José Carneiro Rocha para, na condição de 

mais recente membro da Mesa Diretiva desta Câmara, no cargo de Presidente, presidir 

os trabalhos desta Sessão, a qual o mesmo declarou aberta de acordo com o parágrafo 2º 

do artigo 4º da Resolução 393/2002. Logo após, o Presidente desta solenidade convidou 

o Vereador Valdemir da Silva Santos, para exercer a função de 1º Secretário “ad hoc” e 

em seguida solicitou à Mestre de Cerimônias que anunciasse as autoridades que fariam 

parte do Plenário e, logo após, da Mesa Diretiva, composta pelo Exmo. Prefeito Eleito 

de Feira de Santana, Sr. Colbert Martins da Silva Filho; pelo Vice-Prefeito eleito, Sr. 

Luiz Fernando de Fabinho Araújo Lima; pelo Exmo. Ex-Prefeito José Ronaldo de 

Carvalho; pelo Exmo. Dr. Carlos Alberto Moura Pinho, Procurador Geral do Município 

e pelo Exmo. Deputado Estadual, Sr. Carlos Geilson dos Santos Silva. Dando 

prosseguimento, foi ouvida a execução do Hino Nacional Brasileiro, após o que, de 

acordo com o parágrafo 1º do artigo 5º da Resolução 393/2002, o Presidente desta 
Sessão solicitou que os vereadores eleitos ficassem de pé para, na forma regimental, 

prestarem o seguinte juramento: “Prometo exercer com dignidade e dedicação o 

mandato popular que me foi confiado, observando as Constituições Federal, Estadual e 

a Lei Orgânica Municipal, bem como as leis nacionais e municipais, trabalhando para o 
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engrandecimento e o bem geral do povo”. Em seguida, solicitou ao Primeiro Secretário 

“ad hoc”, o Vereador eleito Valdemir da Silva Santos, que procedesse à leitura dos 

nomes dos Vereadores eleitos que, à medida em que entregavam seus Diplomas e 

Declarações de Bens, proferiam “assim prometo”, reafirmando assim seu juramento. 

Dando continuidade, em conformidade com o parágrafo 3º artigo 5º da Resolução 

393/2002, o Presidente desta Sessão, Vereador José Carneiro Rocha, declarou 

empossados os vereadores presentes que confirmaram o seu compromisso. 

Prosseguindo, na forma do artigo 83 da Lei Orgânica do Município de Feira de Santana 

e do Regimento Interno desta Casa Legislativa, o Presidente convidou o Dr. Colbert 

Martins da Silva Filho, Prefeito eleito de Feira de Santana, para prestar o juramento de 

posse de Prefeito e proceder à entrega do seu Diploma e Declaração de Bens, tendo o 

mesmo prometido manter, defender e cumprir as Constituições da República, do Estado 

e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, promover o bem geral do povo feirense 

e exercer seu cargo sob a inspiração do interesse público, da legalidade e da honra. Em 

seguida, da mesma forma, foi convidado o Sr. Luiz Fernando de Fabinho Araújo Lima, 

Vice-Prefeito eleito, para prestar o juramento de posse e entregar seu Diploma e 

Declaração de Bens, proferindo, em seguida, o seu juramento nos mesmos moldes do 

proferido pelo Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, tendo logo após ambos sido 

efetivamente empossados pelo Presidente desta Sessão, em nome da Câmara Municipal 

de Feira de Santana, de acordo com a Lei Orgânica Municipal e o  parágrafo 1º, do 

artigo 6º, da Resolução 393/2002, para o mandato de 1º de janeiro de 2021 a 31 de 

dezembro de 2024. Dando prosseguimento, o Presidente desta solenidade, vereador José 

Carneiro Rocha, convidou o Vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes, para 

saudar a todos em nome desta Casa Legislativa, oportunidade na qual, após 

cumprimentar os presentes, disse que, embora cada vereador pense de maneira 

diferente, todos os vereadores eleitos devem pensar em sintonia com o melhor para a 

cidade de Feira de Santana. Disse que são muitos os desafios a serem enfrentados, 

contudo a união de todos será necessária para que os objetivos possam ser alcançados. 

Por fim, frisou que o município de Feira de Santana ainda tem muito a crescer e, nesse 

sentido, todos precisam estar juntos, com o espirito de coletividade, sonhando 

momentos melhores para o município de Feira de Santana. Concluída a saudação, o 

Presidente José Carneiro Rocha, franqueou a palavra ao Exmo. Prefeito Municipal de 

Feira de Santana, Dr. Colbert Martins da Silva Filho, que, após cumprimentar os 

presentes, disse que a democracia é uma livre expressão do pensamento e frisou que as 

Eleições Municipais do município de Feira de Santana foram transparentes. Pontuou 

que continuará junto com o Ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho e destacou que juntos 

podem fazer muito mais pela cidade de Feira de Santana. Depois, lembrou das perdas 

causadas pela COVID-19 e solicitou um minuto de silêncio, em respeito às vítimas e 

aos familiares das mesmas. Também, externou seu anseio em renovar os votos de 

parceria, no sentido de buscar o crescimento e o desenvolvimento para o município de 

Feira de Santana. Relatou que está fazendo tudo o que é necessário para a melhoria da 

infraestrutura da cidade de Feira de Santana, através da execução de diversas obras, em 

várias áreas. Outrossim, o prefeito eleito Colbert Martins da Silva Filho pontuou as 

dificuldades encontradas para a retomada das aulas, em razão do período pandêmico e 
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salientou que o município tem buscado estar dentro de todas as condições necessárias 

para tal retomada. Por fim, destacou que está assumindo seu primeiro mandato, na 

condição de prefeito eleito, buscando fazer o melhor para o município, com a 

perspectiva de integração entre a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal, com 

respeito, bastante trabalho e transparência. Findado o pronunciamento, o Presidente 

desta solenidade declarou suspensa a presente Sessão, durante 20 (vinte) minutos. 

Reaberta a Sessão, deu-se início à eleição da nova Mesa Diretiva, para o biênio 

2021/2022, de acordo com o artigo 6º do Regimento Interno, parágrafo 3º, artigo 9º e 

artigo 10, seus incisos e parágrafo único, com a entrega da chapa apresentada pelo 

vereador Fernando Dantas Torres, assim composta, respectivamente: pelos vereadores 

Fernando Dantas Torres – Presidente; Silvio de Oliveira Dias - 1° Vice-Presidente; 

Josse Paulo Pereira Barbosa - 2° Vice-Presidente; José Marques de Messias - 3° Vice-

Presidente; Luciane Aparecida Silva Brito Vieira – 1ª Secretária; Eremita Mota de 

Araújo – 2ª Secretária e Flávio Arruda Morais - 3° Secretário. Em seguida, o Presidente 

deu início à votação, realizada com chamada nominal, na qual os vereadores optaram 

por SIM, NÃO ou ABSTENÇÃO, no Painel Eletrônico da Casa e, logo após o registro 

de todos os votos, o Presidente em exercício indicou a vitória da chapa única 

apresentada pelo Vereador Fernando Dantas Torres, com o escore de 20 (vinte) votos 

favoráveis e 01 (hum) abstenção do vereador Jhonatas Lima Monteiro. Logo em 

seguida, o Presidente deu início à eleição para o Cargo de Corregedor desta Casa, na 

qual concorreram os parlamentares José da Costa Correia Filho e Luiz Ferreira Dias, 

tendo sido eleito o candidato Luiz Ferreira Dias, com 14 votos dos vereadores presentes, 

contra 05 votos dados ao outro candidato e 01 (hum) abstenção do vereador Ronaldo 

Almeida Caribé. Neste momento, o Presidente desta solenidade, Vereador José Carneiro 

Rocha, convidou os membros da nova Mesa Diretiva a ocuparem seus lugares, de 

acordo com o artigo 12 do Regimento Interno desta Casa e declarou-os empossados. 

Logo após, na condição de Presidente em exercício, na forma regimental, convidou os 

novos membros da Mesa Diretiva desta Casa, para ocuparem seus lugares e passou a 

Presidência desta Sessão para o Presidente eleito, vereador Fernando Dantas Torres, o 

qual oportunamente disse que a eleição para o cargo de Presidente desta Casa foi 

bastante concorrida e pautada no diálogo. Frisou que, inicialmente, teve o apoio de 

diversos vereadores e pontuou a importância do apoio do Deputado Federal Zé Neto. 

Disse que, a partir do entendimento com o Ex-Presidente desta casa, vereador José 

Carneiro Rocha, foi possível perceber que a existência de apenas uma chapa para a 

eleição supracitada seria o melhor para a Casa da Cidadania. Disse que foi votado pela 

maioria e destacou que entende que a abstenção do edil Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL) não significa que o mesmo votou contra ele, mas trata-se de uma decisão que 

faz parte do processo. Por fim, agradeceu ao prefeito Colbert Martins da Silva Filho, o 

qual se manteve neutro durante o pleito e salientou que vai honrar o cargo de Presidente 

desta casa e que pretende fazer o melhor para a Casa e para o município de Feira de 

Santana, através de um trabalho de parceria. Logo em seguida, após o pronunciamento 

do Presidente eleito, foi ouvida a execução do Hino à Feira de Santana, após o quê, nada 

mais havendo, a presente Sessão foi encerrada e outra convocada para o próximo dia 1° 

de fevereiro, à hora regimental. Para constar, eu, Manoel Oliveira de Jesus, Redator de 
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Debates desta Casa, lavrei esta Ata que segue assinada pelos presentes, na forma 

regimental. 

 

 


