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Ata da 35ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 1ª Etapa, do 3º Período, 

da 18ª Legislatura, realizada no dia 22 de 

abril de 2019. 

 

 

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, 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 trigésima quinta Sessão 

Ordinária, referente à primeira Etapa, do terceiro Período, da décima oitava Legislatura, na 

qual à exceção dos parlamentares Edvaldo Lima dos Santos, Fabiano Nascimento de Souza, 

Gilmar Amorim de Oliveira, Luiz Ferreira Dias e José Menezes Santa Rosa, compareceram 

os vereadores Alberto Matos Nery, Aldney Bastos Marques, Antonio Carlos Passos Ataíde, 

Cadmiel Mascarenhas Pereira, Cintia Daltro Machado, Edvaldo Lima dos Santos, Eremita 

Mota de Araújo, Fabiano Nascimento de Souza, Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio, 

Gilmar Amorim de Oliveira, Isaias dos Santos, João 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, Robeci da Silva 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 ao segundo 

Secretário ad hoc, Antonio Carlos Passos Ataíde a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual 

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

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

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

nºs 46 a 49/2019, exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de 

Decreto Legislativo nº 10/2019, de autoria do edil Gilmar Amorim de Oliveira, opinando 

pela tramitação da matéria; ao Projeto de Lei nº 37/2019, de iniciativa do Poder Executivo 

Municipal de Feira de Santana, opinando pela tramitação da matéria; ao Projeto de Lei nº 

38/2019, de autoria do vereador Cadmiel Mascarenhas Pereira, opinando pela tramitação da 

matéria; ao Projeto de Lei nº 35/2019, de iniciativa do parlamentar Isaías dos Santos, 

opinando contrário à tramitação da matéria. Requerimentos nºs 87 e 88/2019, ambos de 

autoria do vereador José Carneiro Rocha. Indicações nºs 552 a 554/2019, todas de autoria 
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do vereador José Menezes Santa Rosa; 555/2019, de iniciativa do edil Isaías dos Santos; 

556 e 557/2019, ambas da lavra do parlamentar José Carneiro Rocha. Moções nºs 398 a 

403/2019 de autoria do parlamentar Roberto Tourinho>. No Horário das Lideranças, o 

edil Isaías dos Santos (PSC) parabenizou ao Clube Bahia de Feira pela garra, foco e 

determinação na partida do último domingo da Arena Fonte Nova e destacou que o time 

tem poucos anos que foi criado. Disse que o Fluminense de Feira tem mais tempo e 

solicitou que este seja levantado e reforçado para concorrer, pelo menos, ao terceiro lugar. 

Falou também que na próxima quinta-feira inicia a Micareta e que a Secretaria de Saúde já 

liberou as vacinas H1N1 e a meta é vacinar cento e vinte e oito mil pessoas. Falou que 

geralmente as pessoas que não participam da festa é que são contaminadas, porque estão 

com a imunidade baixa.  Informou aos feirenses que a vacina já está disponível e que 

crianças, adolescentes e idosos podem se vacinar. Aparte do vereador Marcos Lima. Em 

Pela Ordem o vereador Antonio Carlos Passos Ataíde (DEM) pede um minuto de 

silêncio em homenagem ao Senhor Dorival Caribé de Castro que faleceu na madrugada de 

sexta-feira. O edil Alberto Nery, 1º Vice-Presidente assume o comando da Mesa 

Diretiva. O vereador José Marques de Messias (DEM) agradeceu aos vereadores 

Antonio Carlos Passos Ataíde (DEM), Ronaldo Caribé (PSC) e Gerusa Sampaio (DEM) 

pelo tempo cedido. Agradeceu a Deus pela sua saúde e destacou que seu lema é “Fazer o 

bem sem olhar a quem”. Agradeceu aos seus amigos, família, toda sua equipe de trabalho e 

destacou que a cada dia estão crescendo. Falou que no último sábado aconteceu no Distrito 

de Humildes o “Esquenta Micareta” e que foi uma festa muito bonita e sem violência. 

Agradeceu aos vereadores desta Casa que estavam presentes, ao ex-prefeito José Ronaldo 

pela colaboração no evento, ao Prefeito Colbert Martins Filho, ao Deputado Federal José 

Nunes, a Guarda Municipal, na pessoa do Secretário Pablo Roberto, a SMTT, a Polícia 

Militar e ao folião que participou. Falou que o Distrito de Humildes é maior que muitos 

municípios e que deveria ter uma Micareta própria. Aparte: Marcos Lima parabenizou ao 

vereador pela realização do evento e destacou o São Pedro de Humildes que também é uma 

grande festa. Aparte: Ronaldo Caribé parabenizou o evento e reconheceu o trabalho do 

vereador José Marques Messias. O edil também parabenizou aos organizadores da 

Caminhada da Paz ocorrida no bairro Aviário e parabenizou aos moradores do Bom Viver 

pela festa ocorrida naquele bairro. Finalizou agradecendo toda sua equipe de trabalho. O 

Presidente em exercício, Alberto Nery, citou a presença dos diretores do Sindicato 

Senhores Antônio José e Tony. A vereadora Gerusa Sampaio (DEM) falou que ocorrerá 

uma reunião no Centro de Referência à Mulher, na presente data, às quatorze horas, onde 

estarão presentes técnicos da Secretária de Serviços Públicos capacitando às mulheres 
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como agir durante a Micareta. A vereadora citou também a Campanha “Não é Não” e 

solicitou que fosse trazida a tatuagem da Campanha para as mulheres utilizarem durante a 

festa. Falou que acompanha o que acontece no âmbito dos direitos das mulheres e que 

também reconhece e agradece o que está sendo feito. Informou que a abertura do evento 

será no dia vinte e cinco de abril no Camarote da Diversidade e serão coroados o rei e 

rainha da Micareta e o rei e rainha da Diversidade e reconheceu que isso é inclusão social. 

Parabenizou o Coronel Luziel, que concedeu uma entrevista ao programa Acorda Cidade, 

colocando à disposição a Polícia Militar para a Micareta. A edil ressaltou o trabalho 

desenvolvido pela corporação no ano passado na festa e finalizou solicitando que se 

trabalhe contra a violência, principalmente em relação às mulheres. O vereador João dos 

Santos (PPS) direcionou a fala para o vereador Isaías dos Santos dizendo que nunca viu o 

edil no estádio torcendo pelo Fluminense de Feira e que não acredita que este seja torcedor 

do referido time. Falou que o Clube precisa de uma boa administração e que o apoio da 

Prefeitura é pouco. Parabenizou o Bahia de Feira na partida do último domingo. Torceu que 

o time tenha um melhor desempenho no campeonato do próximo ano. Finalizou 

parabenizando o vereador José Marques de Messias pela festa realizada no Distrito de 

Humildes. O vereador Roberto Tourinho (PV) falou que na última quinta-feira foi 

convidado para visitar o Residencial Alto do Rosário e se deparou com uma situação 

inaceitável para um Município que tem orçamento superior a um bilhão de reais para o ano 

em curso. Informou que no local moram mil seiscentas e vinte e quatro famílias. Falou que 

a Prefeitura interditou a rua que dá acesso ao Residencial durante cinco meses para a obra 

de pavimentação e que pouco tempo depois esta ficou totalmente desintegrada. Ressaltou 

que a Prefeitura anunciou um pacote de obras e que deixou de fora muitos bairros e repetiu 

outros, anunciados anteriormente, que não saíram do papel. O vereador Alberto Nery 

passa o tempo para o edil Roberto Tourinho. Aparte: José Marques de Messias disse que 

também esteve no local e entrou em contato com o Secretário José Pinheiro imediatamente 

para solucionar o problema. O edil continuou falando que esta rua é o único acesso para o 

residencial. Ressaltou que os moradores do local são pessoas humildes e que a Prefeitura 

não está preocupada com eles, disse que esta agiria diferente se fosse nas obras para 

pessoas com alto poder aquisitivo. Falou também que existem muitas casas abandonadas e 

cobrou que a Secretária de Habitação e a Caixa Econômica Federal colocassem nestas 

residências as pessoas que não têm moradia. Falou também que muitos moradores do 

residencial Aviário Um estão devolvendo suas casas por causa da grande violência no local. 

Finalizou dizendo que os residenciais do Minha Casa Minha Vida - MCMV estão 

abandonados. O vereador Marcos Antonio dos Santos Lima (PRP) direcionou a fala ao 
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edil Roberto Tourinho abordando sobre a importância da fiscalização das obras no 

Município. Destacou que os postos de saúde, mesmo sem capinação, estão funcionando e 

que o mato decorre das chuvas que vem caindo. Destacou em seguida que em alguns 

residenciais do programa MCMV têm unidades de saúde dentro deles e que, dessa forma, a 

Prefeitura tem se preocupado com essas pessoas. Destacou que o Prefeito Colbert Martins 

Filho tem feito o seu trabalho. Admitiu que existem deficiências também, mas que há 

trabalho. Informou que aos poucos os residenciais estão sendo equipados e que se depender 

do Prefeito serão construídos nas unidades do MCMV postos de saúde, escolas e creches. O 

edil destacou em seguida que na presente data, vinte e dois de abril, é comemorado o 

Descobrimento do Brasil e relembrou alguns acontecimentos da data histórica. Falou que o 

país é forte e independente. Em seguida, disse que foi apresentado o Projeto Peixe na Rede, 

realizado na Fazenda Amarela, no Distrito de Ipuaçu e que este foi apoiado pela Prefeitura. 

Citou também que foram pescados muitos peixes na “Lagoa do Geladinho” e distribuídos, 

pelo Governo Municipal, para entidades e famílias carentes. No Grande Expediente, o edil 

José Carneiro Rocha passou o tempo para o vereador Cadmiel Pereira que iniciou 

falando sobre sua participação no décimo sétimo encontro da União de Filhos de Ministros 

da Igreja Assembleia de Deus do Estado da Bahia - UFIMADEB, em Salvador, que ocorreu 

de quinta a sábado. Em seguida falou que Feira de Santana é maior que sete capitais 

brasileiras em população e, tendo um regime forte de processos administrativos, já deve 

agir com severidade com as empresas ou prestadoras de serviços que não atendam aquilo 

que estava definido no contrato durante o processo licitatório. Segundo o edil, as empresas 

que fazem obras na cidade e que não realizam estas com a qualidade definida nos contratos, 

devem ser multadas e as obras, sejam elas quais forem, tomadas a tempo. Citou a lei de 

Licitação e Contratos que diz que, uma empresa quando não atende aos princípios legais, 

aos contratos administrativos e não entregam a obra corretamente, o Município pode 

declarar esta como inidônea e que a empresa pode ficar impedida de realizar obras por um 

prazo de até cinco anos. Salientou que Feira de Santana é de grande porte e deve ser 

respeitada pelas empresas que realizam obras nesta cidade. Questionou quem são os fiscais 

de obras do Município e que estes devem ser punidos e cobrados. Reconheceu que houve 

licitações que gerou obras grandes e essenciais para a cidade. Finalizou dizendo que os 

moradores devem cobrar qualidade nas obras. O edil José Carneiro assume a Mesa 

Diretiva. O edil Alberto Nery se solidarizou ao vereador Roberto Tourinho em relação aos 

residenciais e informou que vai propor ao Secretário de Habitação e a Caixa Econômica 

Federal para fazer uma blitz nos residenciais para averiguar o número de casas 

desocupadas. Ressaltou que possuem casas vazias em alguns residenciais e estas devem ser 
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destinadas para quem não tem. Logo após, direcionou a fala ao vereador Marcos Lima 

dizendo que acredita que acha um pouco tarde para o Prefeito construir unidades de saúde e 

escolas próximas aos residenciais, mas que caso isso ocorra, parabenizará o Prefeito pela 

iniciativa, pois irá beneficiar muitas famílias. Citou que visitou o residencial Alto do 

Rosário e verificou que muitos moradores foram impedidos de utilizar o transporte público 

e estes não têm condições de pagar o valor da passagem. Em seguida, falou que ficou 

satisfeito com a explicação do Secretário Municipal Antonio Carlos Borges Júnior ao 

visitar a obra do Shopping Popular. Segundo o edil, o Secretário informou que o material 

que será utilizado nos banheiros desta obra é seguro e finalizou pedindo a conclusão da 

obra. Tratou em seguida que a Micareta tem perdido a força e brilho a cada ano que passa. 

Salientou que nos anos oitenta o evento ocorria nos clubes da cidade e que recebia muitos 

turistas e a participação da sociedade de Feira e região. Falou que atualmente o evento está 

restrito à Feira de Santana. Propôs a mudança do local da festa e acrescentou dizendo que 

este é um evento muito importante no calendário da cidade. Falou ainda que a Micareta está 

perdendo sua origem.  Por fim, tratou sobre a Reforma da Previdência e que é preciso 

discutir sobre o tema. Falou que irá prejudicar, ainda mais, as pessoas mais carentes, 

principalmente o homem do campo. O vereador Roberto Tourinho falou que participou, 

na última quarta-feira, de uma audiência pública com o diretor do Procon e moradores dos 

Residenciais Aviário Um, Aviário Dois e do Alto do Papagaio no qual tratou sobre o alto 

valor  na conta de água. Falou que a Embasa, para não deixar de receber o valor dos metros 

cúbicos utilizados pelos clientes inadimplentes, está distribuindo o valor nas contas dos que 

pagam corretamente. Destacou que a TV Subaé fez uma grande matéria sobre o assunto. 

Agradeceu ao Procon pela atuação rápida no caso. Disse que a Embasa alegou que a 

cobrança está sendo feita com base no que diz em uma Resolução da Agência Reguladora 

de Saneamento Básico do Estado da Bahia (AGERSA). O edil informou que o Procon está 

fiscalizando o caso e irá averiguar se essa cobrança é constitucional. Disse ainda que uma 

conta com o valor maior que trezentos reais nesses residenciais é inadmissível. Em seguida, 

o vereador falou que a Associação dos Professores Licenciados do Brasil - APLB tem um 

convênio com a Prefeitura no qual esta faz um desconto na folha de pagamento daqueles 

professores que autorizam o desconto sindical e o valor é consignado para a APLB. O edil 

informou que tomou conhecimento, mas que não quer acreditar, que o Prefeito Colbert 

Martins Filho, insatisfeito com as críticas da APLB, disse que estava disposto a suspender a 

consignação que é autorizada pelos professores para a APLB. Salientou que caso essa 

informação seja verdadeira, que o Prefeito está despreparado para exercer o seu mandato e 

conviver com opiniões adversas. Falou que o sindicato defende os interesses da sua 
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categoria. Destacou a trajetória do Prefeito Colbert Martins Filho e diz que não quer 

acreditar no que está ocorrendo. Finalizou dizendo que lamenta profundamente a situação. 

Aparte do vereador Alberto Nery. O vereador Marcos Lima respondeu ao edil Cadmiel 

Pereira informando que os fiscais de obras do Município são concursados e não podem ser 

contratados. Em seguida direcionou a fala ao edil Alberto Nery que a Caixa Econômica 

Federal também deve ser responsabilizada pelos inadimplentes, pessoas que não foram 

morar ou alguém que esteja alugando as casas do programa MCMV. Destacou que a 

Prefeitura não tem o poder para tomar a casa e dar para outra pessoa e que esse processo é 

feito pela Caixa. Falou que o Secretário Municipal Eliziário Ribeiro fez uma visita a todos 

os empreendimentos e fez uma lista com todas as casas que estão fechadas e esta foi 

enviada para a Caixa. Aparte dos vereadores Alberto Nery e Luiz Augusto de Jesus. O 

vereador Marcos Lima seguiu falando que julga necessária a Reforma da Previdência e que 

existem muitas obras que estão travadas no Brasil. Falou que não é favor que uma pessoa 

possua três aposentadorias. Disse ainda que têm pessoas que recebem oitenta mil reais de 

aposentadoria e que isso não pode acontecer. Finalizou dizendo que é a favor da Reforma 

Previdência, mas que ela deve ser justa para todas as pessoas e não beneficie apenas os 

ricos, políticos e militares. O edil José Carneiro passou o tempo para o vereador João 

dos Santos que destacou que a Micareta começa na próxima quinta-feira e que o vereador 

Alberto Nery foi muito feliz ao falar que a festa está monótona, mas o edil espera que 

melhore, pois faz um ano que ele conseguiu tombar a festa como patrimonial imaterial no 

dia trinta de abril do ano passado. Salientou que acredita que a festa não vai acabar. Em 

seguida destacou e fez a leitura do Projeto de Lei Ordinária 033/19, que é de sua autoria, 

que dispõe sobre a divulgação de dados dos Conselhos Municipais no site oficial da 

Prefeitura e pediu que os vereadores desta Casa votassem favorável. Em seguida falou que 

recebeu uma crítica do jornalista Reginaldo Lima o qual questionou o motivo que o bairro 

Caseb não está no pacote de obras divulgado pelo Prefeito na semana passada. O jornalista 

informou que está precisando de asfalto no bairro e o edil concorda, porém disse que o 

saneamento básico não está pronto também e afirmou que nunca presenciou uma 

reclamação do jornalista para o líder do governo sobre esta situação. Disse ainda que nesta 

Casa existem vinte e um vereadores e que todos eles tiveram votos no bairro do Caseb e 

que devem ser cobrados também. Falou que jamais deixará de fazer reinvindicações para 

todo o Município. Aparte do vereador Marcos Lima. O vereador João dos Santos continuou 

dizendo que no momento certo o Prefeito Colbert Martins Filho vai olhar para aquele 

bairro. O vereador Marcos Lima utilizou o restante do tempo do edil João dos Santos 

destacando que algumas obras, mesmo não sendo anunciadas no pacote de obras pelo 
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Prefeito, serão realizadas. O Presidente José Carneiro fez o registro de uma matéria que 

foi publicada no Jornal Folha do Estado que trata sobre dois irmãos feirenses na Seleção 

Brasileira no Mundial de Orientação, Guilherme Teles e Geovanna Teles. O edil 

parabenizou os jovens que são filhos de uma servidora municipal. O vereador Cadmiel 

Pereira fez a leitura dos Pareceres do dia. O Presidente José Carneiro solicitou o 

quórum mínimo de onze vereadores para iniciar a Ordem do Dia. Na Ordem do Dia 

foram apreciadas as seguintes proposições < Em redação final o Projeto de Lei Ordinária 

013/19 de autoria do vereador Cadmiel Pereira foi aprovado de forma unânime pelos edis 

presentes. Em primeira discussão o Projeto de Lei Ordinária 033/19 de autoria do 

vereador João dos Santos foi aprovado de forma unânime pelos edis presentes. O vereador 

Cadmiel Pereira fez o uso da palavra durante a votação do Projeto e o edil Antonio Carlos 

Passos Ataíde se absteve, mas em seguida votou favorável ao Projeto. Em Explicações 

Pessoais fizeram o uso da palavra os vereadores Luiz Augusto de Jesus, Roberto Tourinho 

e Cadmiel Pereira. Em seguida, todos ficaram de pé e fizeram um minuto de silêncio em 

homenagem ao Senhor Dorival Caribé de Castro que faleceu na madrugada de sexta-feira a 

pedido do vereador Antonio Carlos Passos Ataíde. Nada mais havendo por tratar, o 

Presidente declarou encerrada a presente Sessão, às dez horas e cinquenta e quatro minutos, 

sendo convocada outra para amanhã, terça-feira, dia vinte e três de abril do ano em curso, a 

hora regimental, com a seguinte pauta:< Em segunda discussão, Projeto de Lei Ordinária 

nº 033/19, de autoria do vereador João dos Santos. Em primeira discussão, Projeto de Lei 

Ordinária nº 035/19, de iniciativa do edil Isaías dos Santos. Em votação única, 

requerimentos 87 e 88, ambos de autoria do parlamentar José Carneiro Rocha>. Para 

constar eu, Sintia Ferreira Leite, Redatora de Debates, lavrei a presente que segue a 

apreciação plenária, na forma regimental.       

 


	Marcadores do Word
	OLE_LINK1


