
 

 

Ass 

 

 

 

 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

1 

 

RD SE 201801 

Ata da 1ª Sessão Extraordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 1ª Etapa, do 2º Período, 

da 18ª Legislatura, para a posse do prefeito 

municipal de Feira de Santana, Dr. Colbert 

Martins da Silva Filho, realizada no dia 10 

de abril de 2018. 

 

 

 

       Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às oito hora e cinquenta e 

oito minutos, 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 primeira Sessão 

Extraordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, referente à 

primeira, do segundo Período, da decima oitava Legislatura, para a posse do prefeito 

municipal de Feira de Santana, Dr. Colbert Martins da Silva Filho, de acordo com o artigo 

51, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 215, inciso II, alínea “a” 

do Regimento Interno desta Casa, em virtude da renúncia do prefeito José Ronaldo de 

Carvalho conforme Ato do Poder Legislativo nº 02/2018, provocado pela Carta Renúncia 

assinada pelo senhor José Ronaldo de Carvalho ao cargo de Prefeito Municipal de Feira de 

Santana, datado de seis de abril do ano em curso. Na qual à exceção dos parlamentares 

Cintia Daltro Machado e Ewerton Carneiro da Costa compareceram os vereadores Alberto 

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

Pereira, 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, Roberto Luís da 

Silva Tourinho e Ronaldo Almeida Caribé. Após declarar aberta a presente Sessão, o 

presidente desta Casa, parlamentar José Carneiro Rocha, convidou para compor a Mesa 

Solene, as seguintes autoridades: os Excelentíssimos senhores Cleudson Almeida, 

procurador Geral do Município; doutor Colbert Martins da Silva Filho, José Ronaldo de 

Carvalho, ex-prefeito municipal de Feira de Santana; tenente coronel Jonilson Campo 

Teixeira, comandante do 35º BI, Sentinela do Sertão e o deputado estadual Carlos Geilson. 

Foram registrados os nomes de convidados e autoridades presentes ou representadas que 
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estão listados no roteiro do Cerimonial desta Casa, arquivado em seus anais. Prosseguindo, 

de acordo com a Lei Orgânica Municipal de Feira de Santana, o Presidente convidou o 

excelentíssimo Dr. Colbert Martins da Silva Filho, a prestar o juramento de posse de 

prefeito, a entregar a sua declaração de bens e o diploma de posse. Concluído o referido 

juramento, de acordo com o artigo 51, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, combinado 

com o artigo 215, inciso II, alínea “a” do Regimento Interno desta Casa, o Presidente, 

vereador José Carneiro Rocha, declarou empossado, o excelentíssimo Dr. Colbert Martins 

da Silva Filho, como Prefeito Municipal de Feira de Santana. Em seguida, o Presidente 

convidou o vereador Luiz Augusto de Jesus para saudar o prefeito empossado e a todos os 

presentes e nome desta Casa Legislativa congratulou-se com o prefeito empossado e 

agradeceu ao ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho pelos benefícios proporcionados aos 

feirenses. Enfatizou ter certeza que a gestão do prefeito Colbert Martins da Silva Filho dará 

continuidade a gestão anterior. Frisou também que terá prosseguimento a boa sintonia do 

Executivo com o Legislativo. Finda a saudação, o Presidente franqueou a palavra ao ex-

prefeito municipal de Feira de Santana, senhor José Ronaldo de Carvalho, que após saudar 

os presentes esclareceu que deixa o cargo de prefeito de Feira de Santana para candidatar-se 

ao cargo de governador. Lembrou que passou por esta Casa Legislativa. Adiantou que 

levará para a Bahia a experiência administrativa aplicada em Feira de Santana. Logo após, 

agradeceu a todos os parlamentares presentes pontuando referências individuais. Finalizou 

afirmando ter certeza de que a gestão do prefeito Colbert Martins da Silva será marcada 

pelo sucesso, continuando os projetos e obras que favorecerão Feira de Santana, assim 

como mantendo a sintonia com o Poder Legislativo. Concluído o pronunciamento o 

Presidente convidou para fazer o uso da palavra, o excelentíssimo Prefeito Municipal 

empossado, Dr. Colbert Martins da Silva Filho que após saudar os presentes lembrou as 

dificuldades presentes. Mas, terá que cumprir a Constituição e nas leis brasileiras. Frisou 

que a Carta Magna comandada pelo saudoso Ulisses Guimaraes, amigo pessoal, será o farol 

da sua administração. Agradeceu a Deus pelo atual momento, aos seus pais, aos demais 

familiares. Indicou que terá um respeito mútuo com a Casa da Cidadania. Disse que a 

leveza deste ato será a tônica da continuidade do trabalho, mais forte e mais determinado ao 

lado do ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho. Atentou que Feira de Santana é a maior 

cidade do semiárido do Brasil e terá a projeção como reflexo dos seus atos. Antecipou que 

vai ter o apoio da atual equipe administrativa e que aprenderá tal como o prefeito José 

Ronaldo de Carvalho e o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ressaltou a 

importância dos servidores municipais para a gestão administrativa. Observou que vai 

aproveitar a oportunidade administrativa e dar prosseguimento aos ganhos administrativo. 
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Finalizando manteve o vereador Luiz Augusto de Jesus como Líder do seu Governo neste 

Parlamento. Agradeceu antecipadamente aos vereadores desta Casa na certeza do apoio 

administrativo. Concluído o seu pronunciamento após agradecer a presença de todos, o 

Presidente da Casa da Cidadania, vereador José Carneiro Rocha, desejou boa sorte ao 

prefeito Colbert Martins e declarou encerrada a presente Sessão. Para constar, eu, José 

Joaquim de Oliveira Neto, Técnico Legislativo à disposição do Setor de Redação e Atas, 

lavrei a presente Ata que segue a assinada na forma regimental. 
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