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Ata da 1ª Sessão Especial da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana referente à 1ª Etapa, do      

1º Período, da 18ª Legislatura, 

realizada no dia 09 de março  de 

2017.                          

 

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 

nove horas, no Plenário da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, 

situada à Rua Visconde do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, 

realizou-se a primeira Sessão Especial referente à primeira Etapa, do 

primeiro Período, da décima oitava Legislatura, com o objetivo de outorgar 

o debater a crise na Previdência Municipal de Feira de Santana, de 

acordo com o Requerimento nº 014/2017 de autoria do Vereador Roberto 

Luís da Silva Tourinho, subscrito por diversos edis. A Mesa de Honra desta 

solenidade foi composta, além do primeiro Vice-Presidente desta Casa, 

vereador Ewerton Carneiro da Costa, pelos senhores doutor Cleudson 

Almeida, procurador Geral do Município; nesta Sessão representando o 

excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal; 

senhor João Marinho Gomes, secretário municipal de Administração; 

doutor Alcione Cedraz, presidente do Instituto de Previdência do 

Município e ex-Presidente desta Casa Legislativa; senhor Fernando Nunes 

de Oliveira, gerente Executivo do Instituto Nacional de Seguridade Social – 

INSS; senhor Edvaldo do Carmo Souza, consultor técnico da Previdência 

Municipal e senhor Edson de Oliveira Matos, diretor da Associação dos 

Servidores da Câmara Municipal de Feira de Santana.  Também presente a 

esta solenidade encontravam-se os Vereadores, Antonio Carlos Passos 

Ataíde, Cadmiel Mascarenhas Pereira, Edvaldo Lima dos Santos, Eremita 

Mota de Araújo, Ewerton Carneiro da Costa, Fabiano Nascimento de 

Souza, Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio, Gilmar Amorim de Oliveira, 

Isaias dos Santos, João dos Santos, José Carneiro Rocha, José Menezes 

Santa Rosa e Roberto Luís da Silva Tourinho. Prosseguindo foram 
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chamados a compor o Plenários autoridades e representados cujos nomes 

ficaram constados nos anais do Cerimonial desta Casa da Cidadania. Em 

seguida, o Presidente desta Sessão convidou o vereador Roberto 

Tourinho, autor do Requerimento que provocou esta Sessão para saudar os 

membros da Mesa e teceu comentários sobre a crise da Previdência 

Municipal e a dificuldade financeira para fechar as contas do não de 2017. 

Ficando um déficit da ordem de R$ 28 milhões. Enfatizou que diante de tal 

cenário urge discutir com a sociedade e encontrar saídas para sanar o 

déficit. Assinalou que o envio de Projeto de Lei Complementar não 

resolverá o problema, apenas mitigará os problemas. Alertou que o 

Legislativo está cumprindo o seu papel de debater saídas para os problemas 

e balizar o voto dos parlamentares. Em seguida, o Presidente franqueou a 

palavra para o senhor Alcione Cedraz disse que o problema da 

Previdência Municipal é grave e para esclarecimento mais pertinente 

repassaria a palavra para o senhor Edvaldo do Carmo Souza, consultor 

técnico da Previdência Municipal que traçou o quadro indicado as 

contribuições, as aplicações, os montantes das despesas, as aposentadorias. 

Defendeu o aumento das alíquotas para os segurados as quais classificou 

como irrisória diante do déficit. Defendeu a aplicação da atualização 

atuarial para permitir o equilíbrio financeiro da Previdência conforme 

legislação. Alertou que os recursos da Previdência já são insuficientes para 

honrar e a cada mês cerca de quatro por cento das aplicações são resgatadas 

para fechar as contas. Ressaltou que se a lei complementar for aprovada a 

alíquota passará de 11 para 13,5% no ano de 2019. Na sequência foi 

franqueada a palavra ao senhor Fernando Nunes de Oliveira este 

lembrou que a Seguridade Geral está deficitária e que o Congresso 

Nacional está debatendo saídas para o futuro da Previdência Social para as 

gerações futuras tenham assegurado o direito de aposentadoria. Em 

seguida, foi concedida a palavra ao senhor Edson Oliveira Matos 

agradeceu ao vereador Roberto Tourinho pelo convite para esta Sessão 

Especial. Lembrou que desde a gênesis da Previdência a situação já era 

critica. Pois, a maioria dos servidores já tinha cerca de vinte anos sem 

contribuir com o Instituto e foram aposentados. Assinalou que as reformas 
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sempre foram paliativas e nenhuma das ações. Atentou que em 1993 nesta 

Casa havia 66 servidores e hoje restam apenas 33 fator que provoca sérios 

danos as contas da Previdência. Pois, a ausência de concurso público faz 

com que os servidores terceirizados paguem o Regime Geral sem destino 

para o Instituto local. Lembrou que desde 2006 estudos da própria 

Previdência defendia o concurso público como maneira de sanar. 

Rememorou que a última reforma não respeitou o prazo nonagesimal, pois 

a Previdência perdeu o prazo e ainda cobrou dos servidores 

retroativamente. Observou que o próprio Instituto não realiza concurso 

público e tem servidores cedidos pela Prefeitura Municipal. Argumentou 

que os servidores estão preocupados com o futuro do Instituto, mas é 

necessário buscar alternativas viáveis e democráticas. Advertiu que o limite 

federal de contribuição é de 11% e os servidores municipais terão que 

pagar 13,5% o que configura inconstitucionalidade. O Presidente 

parabenizou o vereador Cadmiel Pereira pela passagem de data natalícia. 

Logo após, o vereador Cadmiel Pereira ressaltou que a pessoa mais 

preocupada com a situação da Previdência Municipal é o prefeito 

municipal José Ronaldo de Carvalho. Louvou a iniciativa do vereador 

Roberto Tourinho e a maneira ponderada com que o servidor Edson Matos 

expos as suas preocupações. Assinalou que é muito diferente de outas 

categorias que reivindicam com baderna e sem propor saídas. O Presidente 

lembrou que os sindicatos relacionados aos servidores municipais foram 

convidados e não compareceram a esta Sessão. Em seguida, o vereador 

Edvaldo Lima afirmou que a situação da Previdência Municipal e 

Nacional é preocupante. Ressaltou que a Previdência Nacional está em 

crise devido a irresponsabilidade dos seus gestores e agora querem que os 

trabalhadores paguem pelos erros. Disse que o rombo da Previdência 

Municipal poderia ser sanado com a contribuição dos trabalhadores que são 

terceirizados via cooperativas. Ou seja, concurso público. Assinalou a 

elevação das alíquotas é inconstitucional. O secretário de Administração, 

João Marinho Gomes, em resposta aos questionamentos disse que o 

prefeito está preocupado com a Previdência Municipal. Mas, argumentou 

que os trabalhadores terceirizados não contribuem para a Previdência 
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Local, mas também não se aposentam pelo Instituto Municipal. Lembrou 

que os agentes comunitários de saúde passaram do regime geral para a 

Previdência Municipal. Observou que a Prefeitura realizou concurso para 

preenchimento de cargos na Previdência. Lembrou que o Município sofre 

pressões de órgãos federais para contratar servidores até mesmo de 

programas federais transitórios. Frisou que no setor de Saúde, as pessoas 

limitam o atendimento em alguns casos em apenas vinte e seis senhas. 

Interrogou. Onde está escrito que o atendimento é limitados a vinte e seis? 

Disse que algumas categorias desejam apenas a aposentadoria sem dar a 

sua contrapartida a sociedade que lhe paga o salário e a aposentadoria. 

Criticou a criação do Instituto de Previdência e lamentou que agora os 

servidores não podem retornar ano Regime Geral. Em seguida, a 

vereadora Eremita Mota lamentou que as preocupações com a 

Previdência esteja ocorrendo quando tornou-se crítica. Lembrou que para 

se criar uma Previdência sem um lastro e permanece apenas com as 

contribuições dos servidores e patronal. Interrogou quais as 

regulamentações, os lastros, o que são as receitas liquidas para a 

Previdência, quais as compensações financeiras do INSS para com o 

instituto Local. Lembrou que o então vereador Carlos Madeira advertiu no 

momento da criação do Instituto de Previdência que a iniciativa seria 

fadada ao fracasso. Disse que as cooperativas estão de parabéns, pois 

descontam dos trabalhadores para o Regime Geral garantindo direitos. 

Disse que não entra no mérito da contribuição dos cooperados. Em 

resposta, o senhor Edvaldo do Carmo Souza esclareceu que o Instituto de 

Previdência está recebendo as contrapartidas do INSS e concordou que 

deve-se buscar novas fontes de arrecadação e o momento para ser discutido 

seria durante a tramitação do Projeto de Lei Complementar. Ao vereador 

Edvaldo Lima esclareceu que o instituto só pode recolher contribuição se o 

servidor for concursado. Já o senhor João Marinho disse que preocupa 

muito a delapidação das aplicações, pois um dia acabarão. Revelou que o 

professor Germano Barreto sempre dizia que não faltaria dinheiro para os 

aposentados. Porém, acredita que o aposentado federal, pois o governo 

controla o Banco Central para emitir dinheiro. Lembrou que se o Município 
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ficar irregular deixa de receber até as contribuições regulares. Lembrou que 

em 2013 foi necessário ingressar na Justiça para receber contribuições 

federais. Elogiou a atual gestão do INSS por liberar os recursos da 

compensação. Pois, antes apareciam empresas querendo intermediar o 

pagamento e cobrando percentuais. O senhor Fernando Nunes de 

Oliveira respondeu os questionamentos sobre a contribuição dos 

cooperados e das compensações financeiras. O vereador José Menezes 

Santa Rosa lamentou a criação do Instituto sem as devidas ponderações e a 

cobrança de alíquotas elevadas para os trabalhadores. O secretário João 

Marinho Gomes argumento que não está sendo transferido para os 

servidores o déficit da Previdência. Quanto a  contratação de servidores 

advertiu que também incorrerá em despesas para a Prefeitura. O 

procurador Geral do Município defendeu a constitucionalidade do 

Projeto de Lei Complementar, pois a Constituição Federal estabelece que 

os institutos não podem cobrar alíquotas menores que as cobradas dos 

servidores públicos federais. O vereador José Carneiro lembrou que a 

alíquota patronal já ultrapassa vinte e quatro por cento. Reconheceu que os 

servidores pagarão mais, porém de maneira que não fará falta a sua 

sobrevivência. Disse que o prejudica os servidores, em geral, é o 

achatamento salarial. O assessor Marcos Pires disse que os municípios se 

eximiam de pagar a Previdência e por sua vez o governo federal forçou a 

criação dos institutos municipais e estaduais para se livrar dos servidores 

públicos. Interrogou qual foi o valor total para o pagamento das 

compensações ao INSS. O senhor Edvaldo do Carmo Souza disse que o 

instituto recebe uma média por servidores aposentados cujos processos são 

chancelados pelo Tribunal de Contas dos Municípios. O vereador Roberto 

Tourinho esclareceu que a Sessão Solene foi amplamente divulgada e que 

tanto o Sindicato dos Servidores quando a zonal Sertaneja da APLB-

Sindicato são vitais para a discussão. Interrogou qual o real débito do 

Instituto e quais as implicações que o Município poderá sofrer caso fique 

inadimplente. Em seguida questionou quais tipos de fontes alternativas 

poderiam ser criadas para equilibrar as contas do Instituto de Previdência. 

À professora Marlede Oliveira disse que a mesma chegou atrasada e que 
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poderia está compondo a Mesa. A vereadora Eremita Mota disse que não 

há vereadores contra a discussão. Mas, também há erros como colocar o 

LOAS na conta da Previdência. Mas, ao vereador José Carneiro ressaltou 

que não há disputas políticas. Por fim, os membros da Mesa esclareceram 

os questionamentos do vereador Roberto Tourinho assim como o secretário 

da Fazenda, Expedito Eloy. Logo após, nada mais havendo, o Presidente 

agradeceu a presença de todos, sobretudo das autoridades presentes e 

representadas e encerrou a presente Sessão, às doze horas e oito minutos. 

Para constar eu, José Joaquim de Oliveira Neto, Técnico Legislativo a 

disposição do Setor de Redação e Atas desta Câmara, lavrei a presente, que 

segue assinada. 

 


