Feira de Santana

CÂMARA MUNICIPAL
Casa da Cidadania
Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Feira de Santana, Estado da
Bahia, referente à 1ª Etapa, do 4º Período,
da 18ª Legislatura, realizada no dia 03 de
fevereiro de 2020.

Aos três dias do mês de fevereiro, 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 primeira Sessão Ordinária, referente à
primeira 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, 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 da vereadora
Eremita Mota de Araújo, Segunda Secretária, a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi
submetida a apreciação plenária e aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Em
seguida, o Presidente solicitou do Primeiro Secretário, vereador Cadmiel Mascarenhas
Pereira, a leitura das matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a
seguir: <Projetos de Lei n/nº 001/2020, de autoria do vereador Edvaldo Lima dos Santos,
que “Proíbe nas cerimônias de casamento coletivo organizado pela Prefeitura ou qualquer
órgão da Administração Pública Municipal de Feira de Santana realizar a união de pessoas
do mesmo sexo nos templos religiosos, e dá outras providências”; n/nº 002/2020, de
iniciativa do edil Luiz Augusto de Jesus, que “Dispõe sobre denominação de praça pública
situada na rua Uchôa, localizada no bairro Santo Antônio dos Prazeres, e dá outras
providências”; n/nº 003/2020, de autoria do parlamentar Isaías dos Santos, que “Torna
obrigatória a permissão de animais domésticos nos interiores de Shoppings Centers e outros
estabelecimentos comerciais do município de Feira de Santana, e dá outras providências” e
n/nº 004/2020, de iniciativa do vereador Roberto Luís da Silva Tourinho, que “Determina a
colocação de código QR em todas as placas de obras públicas municipais para leitura e
fiscalização eletrônica por smartphone”. Requerimentos nºs 001 a 004/2020, de autoria
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dos parlamentares José Carneiro Rocha e Roberto Luís da Silva Tourinho. Indicações nºs
001 a 072/2020, de iniciativa dos vereadores Cíntia Daltro Machado, Luiz Ferreira Dias,
Fabiano Nascimento de Souza, Edvaldo Lima dos Santos, Aldney Bastos Marques, Luiz
Augusto de Jesus, José Menezes Santa Rosa, Isaías dos Santos e Marcos Antonio dos
Santos Lima. Moções nºs 001 a 010/2020, de autoria dos parlamentares Edvaldo Lima dos
Santos e José Menezes Santa Rosa>. Vale salientar que o Pequeno e o Grande Expediente,
assim como a Ordem do Dia, foram suprimidos. Posteriormente, a Sessão ficou suspensa
durante 1 minuto e, ao reabri-la, o Presidente deste Legislativo desejou um excelente início
de Período Legislativo a seus pares, de modo que os mesmos continuem defendendo suas
ideias e suas convicções como sempre o fizeram, de forma responsável. Na sequência,
oportunamente, convidou os vereadores para, logo após o término da presente Sessão,
participarem de uma reunião, na sala de reuniões deste Legislativo. Em seguida, o
Presidente mencionado solicitou que o Mestre de Cerimônias anunciasse os nomes das
autoridades que compunham a Mesa de Honra, cujos nomes vão a seguir: Excelentíssimo
Presidente desta Casa, vereador José Carneiro Rocha; Excelentíssimo Prefeito Municipal de
Feira de Santana, Doutor Colbert Martins da Silva Filho; Doutor Ícaro Ivvin de Almeida
Costa Lima, Procurador Geral do Município; Excelentíssimo Deputado Estadual e Exvereador desta Casa, Senhor José de Arimateia Coriolano de Paiva; Excelentíssimo
Deputado Estadual e Ex-vereador deste Legislativo, Senhor Ewerton Carneiro da Costa;
Excelentíssimo Vereador Alberto Matos Nery, Primeiro Vice-Presidente desta Casa
Legislativa; Excelentíssimo Vereador Cadmiel Mascarenhas Pereira, Primeiro Secretário
deste Parlamento e Excelentíssima Vereadora Eremita Mota de Araújo, Segunda Secretária
desta Casa. Na sequência, de posse da palavra, o Presidente José Carneiro Rocha agradeceu
ao Mestre de Cerimônias e, logo em seguida, franqueou a palavra ao Excelentíssimo
Vereador Marcos Antonio dos Santos Lima, Segundo Vice-Presidente desta Casa, para
saudar o Excelentíssimo Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e a todos os presentes, em
nome da Casa da Cidadania, oportunidade na qual o vereador mencionado disse: “Exmo.
Vereador José Carneiro Rocha, Presidente desta Casa Legislativa, Sras. e Srs.
Parlamentares, com muita satisfação faço o registro da presença na Mesa Diretiva, neste
plenário, do Excelentíssimo Prefeito de Feira de Santana, o Dr. Colbert Martins da Silva
Filho. Quero saudar também aos profissionais de imprensa, aos servidores da Casa da
Cidadania, a todos os cidadãos presentes na galeria, aos que nos acompanham pela TV
Câmara e a todo nosso povo querido de Feira de Santana, a Princesa do Sertão, cidade que
é responsável por grande contribuição para o desenvolvimento da nossa região e do nosso
estado. Hoje, iniciamos mais um ano legislativo. Tenham certeza de que esta Casa não
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deixará de trabalhar para atender aos interesses da nossa população, bem como seguiremos
na construção de diálogos, parcerias e projetos que contribuam para o bem maior, Feira de
Santana. Dirijo-me ao nosso Prefeito, Dr. Colbert Martins da silva Filho, desejando-lhe um
ano produtivo, próspero e vitorioso e ratificando o compromisso da Câmara Municipal em
discutir todas as proposições aqui apresentadas. Na qualidade de líder do governo, posso
afirmar que nós temos um time de vereadores empenhados na busca por atender aos anseios
da sociedade feirense. Por fim, finalizo agradecendo a Deus pela oportunidade de
desempenhar o papel de vereador em minha querida cidade. Ao meu querido povo de Feira
de Santana, minha amada cidade, o meu muito obrigado e que Deus continue nos
abençoando. Obrigado, Sr. Presidente”. Logo depois, o Presidente facultou a palavra ao
Excelentíssimo Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, o qual, após saudar a todos os
presentes, oportunamente enunciou que se fazia presente na presente Sessão com muita
honra e alegria e frisou que um município do porte de Feira de Santana enfrenta grandes
desafios, porém a mesma é forte o suficiente para enfrentar as mais diversas situações de
adversidade. Destacou que tem consciência da responsabilidade que ele, enquanto Prefeito
Municipal, tem no comando da referida cidade e frisou que tem experiência parlamentar
como deputado estadual e deputado federal. Declarou que tem encarado os problemas com
muita determinação, juntamente com sua equipe de trabalho e os valorosos servidores da
prefeitura municipal de Feira de Santana e destacou que sabe da importância que a Casa da
Cidadania tem, uma vez que a palavra de ordem da mesma é a democracia. Disse que a
Câmara Municipal de Feira de Santana, com a participação de todos seus vereadores, tem
desempenhado um papel inestimável para o desenvolvimento do município, cumprindo seu
papel nas mais diversas missões constitucionais, atuando arduamente não apenas na
apresentação de propostas, mas também no debate maduro e consistente de ideias que
possibilitem ao município alcançar os objetivos almejados por seu povo: a melhoria
permanente da qualidade de vida de todos. Destacou que este Legislativo desempenha um
trabalho valoroso e salientou que a prefeitura de Feira de Santana não teria alcançado o
patamar de elevado desenvolvimento, se a mesma não contasse com o apoio deste
Parlamento. Continuando, o Excelentíssimo Prefeito Municipal discorreu, brevemente,
sobre o ano de 2019, oportunamente, destacou que o problema da segurança pública
assolou e ainda assola o município de Feira de Santana, bem como todo o estado da Bahia e
frisou que o município de Feira precisa do apoio da Secretaria de Segurança Pública, pois o
Governo do Estado não tem tratado a cidade de Feira de Santana com a devida importância.
Enunciou que, só no primeiro mês do ano de 2020, foram registrados 33 assassinatos no
município de Feira de Santana e frisou que a culpa não é dos policiais civis e militares, pois
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essas forças policiais fazem seus trabalhos com competência e dedicação, mas o problema
está nas condições de trabalho que lhe são oferecidas. Depois, discorreu sobre algumas
obras realizadas no município de Feira de Santana, sob sua administração. Salientou que no
campo da educação altos investimentos foram realizados, ressaltou a recuperação de
escolas municipais, bem como a nomeação e posse de centenas de professores aprovados
em concurso público e frisou que os investimentos continuarão. Depois, falou sobre os
investimentos realizados na área da saúde, oportunidade na qual frisou a passagem dos 28
anos de existência da Fundação Hospitalar de Feira de Santana (Hospital de Mulher), cuja
unidade hospitalar foi construída por seu pai, o Ex-vereador, Ex-prefeito e Ex-deputado
Estadual, Sr. Colbert Martins da Silva. Posteriormente, falou que é gravíssima a realidade
do Sistema de Regulação da Bahia, o qual tem contribuído para a morte de muitas pessoas e
ponderou que o Governo do Estado precisa e deve mudar tal realidade. Também, falou das
licitações realizadas para a compra de equipamentos, para atender às Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs) do município de Feira de Santana e discorreu acerca do
Desenvolvimento Social no município, com investimentos em Centros de Atendimento
para pessoas com deficiência. Falou ainda que Feira de Santana tem essa característica de
atender às pessoas com “necessidades especiais” e que essa é uma das prioridades de sua
gestão, como já tem feito permanentemente na área da saúde, em Feira de Santana. Falou
ainda do projeto Qualifica Feira, com investimentos de mais de 1,5 milhão de reais para a
qualificação dos cidadãos feirenses, a fim de impulsionar o desenvolvimento no município
de Feira de Santana. Depois, falou da segurança pública municipal, com o efetivo da
Guarda Municipal, cujo efetivo ganhará reforço com a convocação dos aprovados no
concurso público realizado recentemente pelo município, além de destacar diversas obras
de manutenção realizadas no município. Enunciou que a população de Feira de Santana terá
o BRT funcionando a partir do mês de março, de forma experimental, inicialmente em toda
a Avenida Getúlio Vargas, até o Shopping Boulevard. Disse que a obra mencionada
facilitará as vidas dos usuários do transporte público coletivo, reduzindo o tempo de viagem
entre as localidades da cidade. Falou também sobre o Shopping Popular, que gerará mais de
6 mil empregos diretos, bem como falou da revitalização do centro da cidade de Feira de
Santana, com nova pavimentação de ruas, calçadas livres para os pedestres, requalificação
de praças, dentre outras obras. Destacou os investimentos a serem realizados na área de
mobilidade urbana, com a duplicação de viadutos e prolongamento de avenidas e frisou
que, nesse sentido, está demonstrando sua preocupação com o desenvolvimento da cidade
de Feira de Santana. Agradeceu à Câmara Municipal de Feira de Santana, que aprovou a
realização de um empréstimo no valor de 135 milhões de reais, na Caixa Econômica
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Federal, no final do ano de 2018, para a realização das obras que o município necessita.
Enunciou que o Feira Tênis Clube representa a nova área de crescimento e
desenvolvimento da cidade de Feira de Santana, frisou a importância da representação do
Ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho no município e agradeceu a confiança que o mesmo
depositou nele, para assumir o comando da segunda maior cidade do estado, a Princesa do
Sertão, Feira de Santana>. Nada mais havendo por tratar, o Presidente declarou encerrada a
presente Sessão, às dez horas e sete minutos, sendo convocada outra para a próxima terçafeira, dia 04 de fevereiro do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <Em
urgência e em primeira discussão, o Projeto de Lei Complementar nº 003/2020. Em
primeira discussão, os Projetos de Lei Ordinária nºs 012, 065, 157, 159 e 162/2020. Em
votação única, os Requerimentos nºs 01, 02, 03 e 04/2020 e a Moção nº 01/2020>. Para
constar, eu, Manoel Oliveira de Jesus, Redator de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata
que segue à apreciação plenária, na forma regimental.
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