Feira de Santana

CÂMARA MUNICIPAL
Casa da Cidadania
Ata da 2ª 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 04 de
fevereiro de 2020.

Aos quatro 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 segunda 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 edis
presentes. Em seguida, solicitou do primeiro Secretário, vereador Cadmiel Mascarenhas
Pereira, a leitura das matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a
seguir: <Projeto de Lei n/nº 005/2020, de iniciativa do edil Aberto Matos Nery, que
“Institui o dia municipal dos trabalhadores em transportes rodoviários, e dá outras
providências”. Pareceres nºs 001 a 003/2020, exarados pela Comissão de Obras,
Urbanismo, Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente, favoráveis,
respectivamente, à tramitação dos Projetos de Lei Complementar nº 009 e 010/2019, ambos
de autoria do Poder Executivo Municipal de Feira de Santana e ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 80/2019, de iniciativa do vereador Luiz Augusto de Jesus; nºs 001 a
004/2020, exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), opinando
favoravelmente, respectivamente, à tramitação dos Projetos de Lei nºs 174 e 173, ambos de
autoria do parlamentar Gilmar Amorim e aos Projetos de Lei Complementar nºs 009 e
010/2019, ambos de autoria do Poder Executivo. Requerimentos nºs 005 e 006/2020, de
autoria dos parlamentares Alberto Matos Nery e Luiz Ferreira Dias. Indicações nºs 073 a
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084/2020, de iniciativa dos vereadores Alberto Matos Nery, Luiz Augusto de Jesus e Isaías
dos Santos. Moções nºs 011 a 019/2020, todas de iniciativa do parlamentar Roberto
Tourinho. Correspondências: Ofício nº 4/2020, datado de 03 de janeiro do ano em curso e
assinado pela Senhora Jayana Nicaretta da Silva, Secretária Nacional da Juventude,
comunicando a celebração do Convênio nº 883994/2019, para implantar uma unidade do
Programa Espaço 4.0. Ofício nº 6987/2019, datado de 06 de dezembro de 2019 e assinado
pelas Senhoras Polyana Borges Santos, Maíne Santiago Oliveira Sampaio e Elisa da Cunha
Boina, respectivamente, Analista Sênior, Coordenadora e Gerente de Filial da Gerência
Executiva de Governo de Feira de Santana, informando a respeito do Contrato de Repasse
celebrado entre o Município de Feira de Santana e a Caixa Econômica Federal. Ofícios nºs
2366, 2405 e 2453/2019, datados, respectivamente, de 27 e 29 de novembro de 2019 e 04
de dezembro de 2019, de autoria respectiva dos deputados Alex Lima, Talita Oliveira e
Robinson Almeida Lula, todos manifestando congratulações em homenagem aos 186 anos
de emancipação político-administrativo do município de Feira de Santana. Ofícios nºs
270/2019 e 013/2020, datados, respectivamente, de 20 de dezembro de 2019 e 28 de janeiro
de 2020 e assinados pelo Senhor Cleudson Santos Almeida, Superintendente do PROCONFSA, ambos encaminhados a fim de informar os Balancetes de Despesa e Receita da
Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, referentes,
respectivamente, aos meses de Novembro e Dezembro de 2019. Ofícios nºs 325/2019 e
026/2020, datados, respectivamente, de 20 de dezembro de 2019 e 23 de janeiro de 2020 e
assinados pelo Senhor Antonio Maurício Santana de Carvalho, Diretor Superintendente da
Superintendência Municipal de Trânsito – SMT, encaminhando para esta casa a
documentação relativa à Receita e Despesa da SMT, referentes, respectivamente, aos meses
de Novembro e Dezembro de 2019. Ofício nº 522/2019, datado de 23 de dezembro de 2019
e assinado pela senhora Gilberte Lucas, Diretora Presidente da Fundação Hospitalar de
Feira de Santana, encaminhando Balancete mensal e Relatórios relativos à Receita e
Despesa referentes ao mês de novembro de 2019. Ofício nº 001/2020, datado de 02 de
janeiro de 2020 e assinado pelo Senhor Euvaldo Ferreira dos Santos Neto, Gerente da
Unidade Regional da Embasa – Feira de Santana, informando que os serviços de
complementação da rede de esgotamento sanitário no bairro Sítio Matias/Tomba–Feira de
Santana, encontram-se no plano de investimento, para realização no ano de 2020. Ofícios
nºs 651 e 33/2019, datados, respectivamente, de 19 de dezembro de 2019 e 30 de janeiro de
2020 e assinados pelo Senhor Antonio Carlos Daltro Coelho, Diretor Presidente da
Diretoria Executiva da FUNTITEC, encaminhando a documentação relativa à Prestação de
Contas da Fundação Cultural Municipal Egberto Tavares Costa, referentes,
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respectivamente, aos meses de novembro e dezembro de 2019. Ofício 0000/2020, datado de
21 de janeiro de 2020 e assinado pela Senhora Carolina Silva Souza, Analista Sênior da
Gerência Executiva de Governo Feira de Santana e pela Senhora Polyana Borges,
Coordenadora de Filial da Superintendência Regional Norte da Bahia, informando sobre o
Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, referente ao Termo de
Compromisso PAC MC 0425963-46/2014. Ofício nº 0090/2020, datado de 16 de janeiro de
2020 e assinado pelos Senhores Polyana Borges Santos, Elisa da Cunha Boina, Tárcio
Majdalane Queiroz de Oliveira e Maíne Santiago Oliveira Sampaio, respectivamente,
Coordenadora de Filial E.E, Gerente de Filial, Coordenadora de Filial e Gerente de Filial
E.E da Gerência Executiva de Governo – Feira de Santana, informando a celebração do
Contrato de Repasse OGU MDR 893135/2019 – Operação 1068296 – 31, entre o
município de Feira de Santana e a Caixa Econômica Federal. Ofício nº 7205/2020, datado
de 14 de janeiro de 2020 e assinado pelos Senhores Francisco Alves, Polyana Borges
Santos, e Maíne Santiago Oliveira Sampaio, respectivamente, Auxiliar Operacional,
Coordenador de Filial S.E. e Gerente de Filial – S.E. da Gerência Executiva Governo de
Feira de Santana, informando a celebração do Contrato de Repasse OGU MS 893917/2019
– Operação 1068764 – 65 entre o Fundo Municipal de Saúde de Feira de Santana e a Caixa
Econômica Federal. Ofício nº 0091/2020, datado de 16 de janeiro de 2020 e assinado pelas
Senhoras Polyana Borges Santos e Elisa da Cunha Boina, respectivamente, Coordenadora e
Gerente de Filial da Gerência Executiva de Feira de Santana, informando a celebração do
Contrato de Repasse OGU MDR 895245/2019 - Operação 1066258 - 17, entre o Município
de Feira de Santana e a Caixa Econômica Federal>. Em Pela Ordem, o parlamentar
Antônio Carlos Passos Ataíde (DEM) solicitou autorização para se ausentar desta Sessão
por alguns minutos devido a uma consulta médica, o que foi acatado pelo Presidente. Em
seguida, o referido edil transferiu seu tempo de discurso, durante o Horário das Lideranças,
para a vereadora Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio (DEM). Neste momento, o Presidente
desta Casa Legislativa informou que muitas indagações estavam sendo suscitadas com base
na Lei da Transparência. Expôs que, diante disto, quando um vereador for autorizado a se
ausentar das Sessões, será necessário constar a informação em ata para dirimir dúvidas
posteriores. Destacou que, a partir desta data, publicar-se-á a relação com o nome dos
vereadores presentes e ausentes nas Sessões com o objetivo de atender à referida lei.
Prosseguiu comentando que, no dia anterior, concedeu entrevista à TV Subaé, juntamente
com a Senhora Ana Paula Gomes, programadora, a qual contatou-se com o Ministério
Público para tratar sobre a Lei da Transparência e questões relativas às Sessões ocorridas
nesta Casa. Relatou que, desde o dia anterior, todos os vereadores que compareceram, ou
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estiveram ausentes, à Sessão têm seus nomes publicados tanto no site oficial da Câmara
Municipal de Feira de Santana quanto no Portal da Transparência. Por conseguinte,
ressaltou que a publicação das ausências ou das presenças dos vereadores nas Sessões não
atendia apenas às reivindicações do jornalista Rafael Velame, mas também da imprensa,
que tem questionado o assunto. Salientou que os vereadores devem estar presentes nas
Sessões, pois, como Presidente, exercerá as providências necessárias para não deixar
informações na obscuridade. Em Questão de Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos
(PP) indagou se a decisão se embasava nas indagações do jornalista Rafael Velame e, em
Pela Ordem, solicitou que os presentes no Plenário se atentassem à situação. Em resposta,
o Presidente deste Legislativo, edil José Carneiro Rocha, salientou que a decisão não visava
atender, apenas, à reivindicação do jornalista Rafael Velame, pois este foi uma das pessoas
que questionara a assiduidade dos vereadores nas Sessões desta Casa da Cidadania. Assim
sendo, argumentou que, anteriormente, a presença dos vereadores nas Sessões nunca foi
divulgada. Disse ainda que, se o Regimento Interno trouxesse consequências para quem não
estivesse presente às Sessões, ainda assim este seria cumprido. Posteriormente, o vereador
Edvaldo Lima dos Santos (PP) congratulou o Presidente desta Casa por seu
posicionamento, mas manifestou-se diante da situação ao dizer que, se um vereador se
ausentasse em uma Sessão, haveria justificativa. Disse, ainda, que a determinação referente
à transparência constava em Lei e repudiou a imprensa. Expôs o que consta no Regimento
Interno quanto à possibilidade de os vereadores chegarem ao Plenário até às dez horas e
trinta minutos. Logo após, o Presidente informou que o edil mencionado teria o Horário das
Lideranças para discursar sobre o assunto. O Presidente, então, salientou que o
cumprimento da Lei supracitada fora questionado e que esta ressaltava a transparência, o
que até então não era cumprido. Declarou, por fim, que a Lei da Transparência será
cumprida nesta Câmara Municipal. Em Pela Ordem, o edil Isaías dos Santos (PDT)
discorreu que a gestão do Presidente José Carneiro Rocha era transparente e indagou qual
era a transparência exigida, tendo em vista o funcionamento do painel eletrônico no
Plenário e a exibição das Sessões por meio da TV Câmara. Argumentou, ao concluir, que
este Legislativo cumpria as leis. Sendo assim, o Presidente desta Casa reiterou que a
publicação das presenças e das ausências dos vereadores nas Sessões se configurava em um
dever. Agradeceu, ainda, o alerta feito pelos jornalistas, incluindo o Senhor Rafael Velame,
além do Ministério Público, da Senhora Ana Paula Gomes e de alguns setores da imprensa.
Neste momento, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (PP) prosseguiu reiterando o que
foi informado pelo edil Isaías dos Santos (PDT) ao mencionar que, diante da Lei de Acesso
à Informação, havia, nesta Casa Legislativa, a TV Câmara e outros mecanismos para
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evidenciar o que ocorre neste Plenário. No Horário das Lideranças Partidárias, a
vereadora Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio (DEM) discorreu sobre o retorno das
Sessões Legislativas, desejando respeito e solidariedade aos colegas edis. Salientou que o
seu recesso parlamentar transcorreu de maneira atípica, pois foi acometida pela dengue e
destacou a importância do uso do repelente e da prevenção. Disse que contraiu a dengue no
bairro Brasília, através do foco divulgado pela TV Subaé, quando estava em num salão de
beleza, mencionando que, além de si, a dona do estabelecimento e uma cabeleireira também
foram diagnosticadas com a doença. Argumentou que o Governo Federal passou sete meses
sem enviar o inseticida a este município para atender às demandas da cidade e, só
atualmente, foram concedidos quarenta litros. Destacou o trabalho dos agentes de endemias
e registrou que estes, muitas vezes, não são recebidos pela população. Relatou que a
população precisa ajudar no combate à dengue, mas que o Poder Público era responsável
por aumentar o número de agentes atuando nas ruas e por criar uma força tarefa para atuar
no combate ao mosquito aedes aegypti. Disse que era necessário incentivar a prevenção e
mencionou medidas para impedir a proliferação da dengue. Em Pela Ordem, o edil
Ronaldo Almeida Caribé (PDT) transferiu seu tempo de discurso para vereadora à tribuna,
a qual prosseguiu relatando a situação da dengue neste município e salientou a importância
da conscientização das pessoas. Disse, por fim, que era necessário incentivar o Governo
Federal a fornecer o inseticida e citou outras medidas de prevenção à dengue. Relatou, por
fim, os cuidados com a higiene pessoal e mencionou o coronavírus. Em seguida, a
parlamentar Cíntia Daltro Machado (REP) discorreu sobre o retorno às atividades
legislativas e desejou sorte e sabedoria aos seus colegas edis neste ano. Mencionou que não
estaria nesta Casa a partir do mês de abril, mas afirmou que continuaria atenta aos
acontecimentos. Declarou que era necessário que os vereadores mantivessem a união para
continuarem propiciando o crescimento de Feira de Santana. Enunciou que, durante o
recesso, deu entrada em algumas indicações e que, no dia anterior, conversara com o
Prefeito Colbert Martins da Silva Filho para sugerir a instalação de aparelhos de raio-x e
ultrassonografia em todas as UPAs e policlínicas deste município, além de solicitar a
recuperação asfáltica dos locais onde encontram-se os terminais norte e sul dos transportes
coletivos. Mencionou, ao concluir seu discurso, uma indicação, de sua autoria, que tem
como objetivo a construção de um abrigo para os indivíduos em situação de rua. Em Pela
Ordem, o edil Cadmiel Mascarenhas Pereira (PSC) salientou que o vereador Robeci da
Silva Lima (PHS) transferira seu tempo e discurso ao parlamentar João dos Santos
(CDN), o qual mencionou o retorno às atividades legislativas e salientou que desejava, para
si, vida, saúde e sabedoria. Expôs que nunca foi covarde e nem será, citando que seu
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objetivo era permanecer respeitando a todos. Discorreu sobre as futuras eleições e desejou
sorte àqueles que se candidatarão. Mencionou os problemas no entorno do Parque Lagoa
Grande, os quais, para si, continuam sendo uma catástrofe proporcionada pelo Governo do
Estado. Declarou que o Governo Estadual tem anunciado um pacote de obras que custará,
em média, nove milhões de reais, o qual, em sua opinião, era insignificante para a
conclusão da obra. Disse esperar que a obra seja concluída antes das eleições para que a
população não tenha que sobreviver, por mais tempo, com as condições do referido local.
Declarou que outras áreas desta cidade sofrem com a falta de saneamento básico e ressaltou
que isto era uma vergonha. Relatou, por fim, que cobrará, diariamente, a conclusão da obra
de saneamento básico no entorno do Parque Lagoa Grande. Logo após, o parlamentar
José Menezes Santa Rosa (PROS) disse que, no último dia dezessete, esteve na Prefeitura
com alguns colegas edis que compõem a liderança do governo nesta Casa, o Gerente da
Caixa Econômica Federal e o ex-Deputado Federal Fernando Torres, oportunidade na qual
assinaram um contrato para o encaminhamento de uma emenda parlamentar no valor de
seiscentos mil reais, a qual foi conquistada por si através do Senador Otto Alencar com o
objetivo de propiciar a pavimentação asfáltica de algumas ruas do conjunto habitacional
Feira X. Mencionou que os vereadores Edvaldo Lima dos Santos (PP) e Marcos Antônio
dos Santos Lima (PATRI) estavam presentes e, no momento, teve certeza de que as obras
serão iniciadas. Mencionou a ordem de serviço no valor de duzentos e cinquenta mil reais
que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho autorizou para a feirinha do bairro Feira X.
Disse que sempre reivindicou a realização das obras mencionadas e declarou que,
atualmente, encontra-se na base do Governo Municipal e que não tinha nada a esconder,
mas sim liberdade para dizer o que deseja. Salientou que, agora, muitas de suas indicações
seriam concretizadas. Relatou que fiscalizará as obras porque não deixará que as empresas
façam coisas erradas nesta cidade. Conclamou, ao concluir seu discurso, o Prefeito
Municipal para propiciar melhorias a Feira de Santana, pois estará sempre ao lado deste.
Neste momento, o primeiro Vice-Presidente deste Legislativo, vereador Alberto Matos
Nery, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Logo após, o edil José Carneiro Rocha
(PSDB) dedicou boas-vindas ao colega edil que lhe antecedeu à tribuna, mencionando que
este sempre teve uma ligação com o grupo político da base governista e possui ideias
parecidas àquelas praticadas pelo grupo comandado pelo ex-Prefeito José Ronaldo de
Carvalho e o atual Chefe do Poder Executivo, Prefeito Colbert Martins da Silva Filho.
Discorreu que, em conversas com o parlamentar José Menezes Santa Rosa (PROS), lhe
disse para fazer parte da base do governo, salientando que “nunca era tarde para ser feliz”.
Assegurou sua satisfação por ter o referido vereador lado a lado com o grupo supracitado.
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Mencionou saber o compromisso do Prefeito e ressaltou acompanhar as obras deste, que,
para si, assegura um governo de continuidade. Declarou que havia mais de cinquenta obras
a serem inauguradas e expôs, por fim, seu apoio à candidatura do Prefeito Colbert Martins
da Silva Filho nas próximas eleições. Em aparte, os parlamentares Luiz Augusto de Jesus
(DEM) e Isaías dos Santos (PDT). Na sequência, o vereador Luiz Ferreira Dias (PCdoB)
declarou que estava preocupado com a epidemia de dengue e de chikungunya no distrito de
Bonfim de Feira. Informou que, no dia anterior, na unidade de saúde do bairro Rua Nova,
trinta e sete pessoas com suspeitas de dengue foram atendidas. Conclamou o Prefeito
Municipal, a Secretária Municipal de Saúde, Senhora Denise Mascarenhas, e o Governo do
Estado para auxiliarem na situação e concederem o inseticida necessário à prevenção das
doenças. Relatou que, ao término desta Sessão, iria ao referido distrito para averiguar a
situação. Mencionou, ainda, o fato de a vereadora Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio
(DEM) ter sido acometida pela dengue e, por conseguinte, referiu-se às chuvas que
atingiram os distritos municipais, as quais garantem a riqueza agrícola. Ao finalizar seu
discurso, ressaltou sua felicidade por representar, nesta Casa, os distritos deste município.
Em seguida, o parlamentar Gilmar Amorim de Oliveira (DC) conclamou o Prefeito
Colbert Martins da Silva Filho para propiciar o esgotamento de águas pluviais nos bairros
George Américo, Cidade Nova, Campo Limpo e no Loteamento João Serafim de Lima,
salientando que, no entanto, a situação não era de responsabilidade deste. Mencionou a
situação destas localidades diante das fortes chuvas e informou, ainda, que o bairro Feira X
possui representantes nesta Casa Legislativa e que não o mencionara por saber que estes
têm defendido a localidade. Ressaltou, ainda, que a população dos locais mencionados tem
sofrido e discorreu sobre as consequências da falta de esgotamento nestas regiões.
Conclamou, por fim, o Prefeito Municipal para que este adote providências futuras diante
da situação. Na sequência, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (PP) mencionou trechos
bíblicos e a sua felicidade com o retorno das atividades legislativas, ressaltando sua
dedicação à atuação como vereador. Disse que não pôde estar presente na última Sessão
Legislativa do ano anterior por estar em Brasília respondendo a um processo movido contra
si, o qual foi acionado pelo grupo LGBTQ+. Ao concluir seu discurso, declarou que
respondeu à Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) e
salientou que se reuniu com a Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
Senhora Damares Alves, a qual, em seguida, lhe encaminhou um ofício em resposta às suas
reivindicações. Em seguida, a parlamentar Aldney Bastos Marques (PDT) mencionou
trechos bíblicos e, em seguida, fez uma breve oração e referiu-se às fortes chuvas em Feira
de Santana nos últimos dias. Por fim, conclamou Deus para abençoar seus colegas edis e a
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sociedade. Logo após, o edil Roberto Luís da Silva Tourinho (PV) mencionou a decisão
do edil José Menezes Santa Rosa (PROS) em seguir para a base governista. Disse que, no
dia anterior, os partidos PSB, PV, PCdoB e Rede Solidariedade se reuniram com o objetivo
de criar uma frente centro-esquerda vislumbrando as disputas eleitorais deste ano.
Mencionou que solicitara ao Presidente deste Legislativo a possibilidade de realização de
uma coletiva de imprensa, oportunidade na qual os presidentes dos partidos supracitados
esclarecerão dúvidas e discorrerão a importância da reunião mencionada. Destacou que a
população deseja profundas mudanças na administração municipal. Disse, por fim, ter
ficado feliz com a presença, unânime, dos edis nesta Casa no presente dia, algo que não via
há muito tempo. Neste momento, o segundo Vice-Presidente desta Casa da Cidadania,
edil Marcos Antônio dos Santos Lima, assumiu o coimando da Mesa Diretiva. Na
sequência, o vereador Alberto Matos Nery (PT) desejou que, neste semestre, esta Casa
Legislativa trabalhe pelo bem de Feira de Santana e mencionou a decisão do edil José
Menezes Santa Rosa (PROS) em se aliar à base governista. Relatou que, por pouco mais de
três anos, este manteve-se na oposição. Enunciou que a decisão do vereador supracitado
deve ser respeitada, mas que os eleitores deste responderão a esta. Discorreu que o referido
edil não havia procurado a direção do PT com o objetivo de filiar-se, mas conversou apenas
com o Deputado Federal Zé Neto, o qual não toma decisões pelo partido. Destacou o fato
de o vereador José Menezes Santa Rosa (PROS) ter publicado que o PT alegara que seu
nome ameaçaria o pleito dos demais candidatos do partido, mas ressaltou que, em nenhum
momento, a candidatura do vereador mencionado implicaria em inseguranças nos
candidatos. Disse que a população julgará quem deve permanecer como vereador e relatou,
por fim, que no dia anterior o Prefeito Municipal utilizara a tribuna discursando como se a
população de Feira de Santana vivesse na “ilha da fantasia”. Em Pela Ordem, o
parlamentar Gilmar Amorim de Oliveira (DC) solicitou que contasse em ata a presença, na
galeria deste Legislativo, dos seus amigos Cazuza e Edmilson. Neste momento, o primeiro
Presidente deste Legislativo, edil Alberto Matos Nery, assumiu o comando da Mesa
Diretiva. Em seguida, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus (DEM) mencionou que o
Deputado Federal José Nunes, no dia anterior, esteve em Feira de Santana para reunir-se
com o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, oportunidade na qual confirmou, para si e
para o parlamentar José Marques de Messias (DEM), encaminhar emendas impositivas para
propiciar o desenvolvimento deste município. Registrou que este era o último dia do prazo
para destinar as emendas genéricas às cidades. Declarou que, brevemente, estará no bairro
Conceição, junto com o deputado supracitado, o Prefeito Municipal, Secretários Municipais
e lideranças políticas para inaugurar uma praça no local e mencionou outras que serão
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construídas através de emendas destinadas pelo Deputado Federal José Nunes, as quais são
oriundas de suas indicações. Declarou que seu trabalho não para e que serão feitas
pavimentações de algumas ruas do referido bairro. Ao concluir seu discurso, disse que,
neste dia, juntamente com os vereadores João dos Santos (CDN), Gilmar Amorim de
Oliveira (DC) e Marcos Antônio dos Santos Lima (PATRI), esteve presente na
comemoração dos vinte e oito anos de existência do Hospital da Mulher. Na sequência, o
vereador Cadmiel Mascarenhas Pereira (PSC) declarou que, no decorrer dos últimos
meses, visitou e conversou com a população. Destacou que, no final do ano passado, entre
doze concorrentes, foi eleito para atuar como Presidente no Conselho Fiscal da Igreja
Assembleia de Deus em Feira de Santana. Registrou ter sido, durante três anos, o mais
votado para exercer o cargo. Disse que, no último domingo, foi apresentado na congregação
como um dos candidatos que representará, nas próximas eleições, a Igreja Assembleia de
Deus em Feira de Santana. Mencionou que isto se configura em uma responsabilidade no
que concerne à luta e à defesa dos princípios cristãos, da democracia e da justiça social.
Citou, ainda, que defende políticas públicas que têm por objetivo atender aqueles que estão
em situação de vulnerabilidade. Discorreu que as políticas públicas devem desenvolver
cidadania e respeito ao próximo. Ao finalizar seu discurso, salientou que, neste ano,
permanecerá na busca pela reeleição. Neste momento, o vereador Antônio Carlos Passos
Ataíde (DEM) informou que retornara à Sessão. Em seguida, o parlamentar Marcos
Antônio dos Santos Lima (PATRI) desejou boas-vindas ao edil José Menezes Santa Rosa
(PROS), novo integrante da base governista. Mencionou sua alegria por isto e afirmou que
o vereador supracitado fortalecerá ainda mais o grupo político. Destacou que o Deputado
Federal Zé Neto, que se candidatará a Prefeito Municipal nas próximas eleições, perdeu o
apoio de muitos políticos, entre eles, o ex-Deputado Estadual Ângelo Almeida, o exVereador Beldes Ramos, o Vereador licenciado Pablo Roberto e o ex-Deputado Federal
Fernando Torres. Salientou que o Deputado Federal Zé Neto não consegue agregar, por
mais que tente, citando que este deseja administrar a cidade sem ter apoio. Indagou se este,
sozinho, conseguiria governar este município. Declarou que o grupo político do ex-Prefeito
José Ronaldo de Carvalho e do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho tenta atrair o
máximo de pessoas e lideranças para apoiar e construir uma gestão unida com a população
de Feira de Santana. Congratulou, por fim, a gestão do Prefeito Municipal. Em Pela
Ordem, o parlamentar Antônio Carlos Passos Ataíde (DEM) permutou seu tempo de
discurso com o edil Isaías dos Santos (PDT). Em Pela Ordem, o vereador Roberto Luís da
Silva Tourinho (PV) informou que a galeria deste Legislativo não estava com a temperatura
agradável e indagou o porquê de o ar condicionado do local não estar funcionando. No
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momento destinado ao Grande Expediente, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos
(PP) congratulou a Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Senhora
Damares Alves, e reiterou ter recebido um ofício encaminhado por esta. Destacou que
direcionou ao referido Ministério uma correspondência, a qual visava requerer a
implantação do projeto Casa da Mulher para auxiliar as vítimas de violência doméstica,
oferecendo atendimentos psicológicos e assistência social. Relatou que também solicitou a
implantação da Casa de Acolhimento e que teve, como resposta da Ministra supracitada, a
informação de que, recentemente, foi assinado um contrato com a Caixa Econômica
Federal e isto permitirá o repasse de recursos para a construção da referida unidade.
Prosseguiu afirmando que, quando esteve em Brasília, foi recebido pela Ministra
mencionada e pelo Procurador Geral da República, Senhor Augusto Aras, Aproveitando a
oportunidade para agradecê-los. Voltou a discorrer sobre o processo acionado contra si e
desejou a resolução deste. Solicitou que fosse registrado em ata seu agradecimento a Deus,
ao Deputado Federal Alex Santana e ao Deputado Estadual Samuel Júnior. Declarou que,
em reunião com o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, discutiu sobre a emenda
parlamentar de um milhão de reais, a qual será destinada à saúde deste município.
Discorreu sobre a Moção, de sua autoria, a qual repudia o filme do grupo Porta dos Fundos,
Especial de Natal Porta dos Fundos: a Primeira Tentação de Cristo. Expôs que este filme
retrata Jesus como homossexual, atinge a fé dos cristãos e Maria é representada como
prostituta. Registrou que a referida Moção seria votada neste dia e enunciou que lutará
contra a tentativa de destruição da família brasileira e da fé da população. Disse que muitos
representantes de igrejas católicas e evangélicas acionaram o Poder Judiciário diante do
filme supracitado. Ao concluir seu discurso, destacou seu repúdio ao filme mencionado e
afirmou ter solicitado ao advogado Átila Leite a elaboração de uma representação contra o
grupo Porta dos Fundos. Logo após, o edil Isaías dos Santos (PDT) mencionou a votação
que teve por objetivo escolher os ganhadores do Troféu Imprensa 2019 e destacou que, na
oportunidade, pediu aos seus colegas edis para votarem no Blog Política In Rosa. Salientou
que, no entanto, alguns vereadores estavam convictos de que o referido blog exercera um
bom trabalho ao longo do último ano. Declarou que muitos dos seus colegas parlamentares
não votaram devido ao seu pedido, mas pela competência e pelo trabalho que o blog
apresenta. Citou o discurso do radialista Framário Mendes, dizendo que este afirmara que o
orador à tribuna fizera pedidos para que nenhum vereador votasse em si. Destacou que não
fizera isto e enunciou que o radialista supracitado faltou com a verdade no seu
pronunciamento neste Legislativo, durante a Sessão de entrega dos troféus. Destacou que,
para si, a imprensa deve expor a verdade. Salientou querer que o radialista mencionado
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exponha qual vereador lhe disse que o vereador à tribuna pedira para que não lhe
destinassem votos. Ressaltou que indagou seus colegas edis e estes lhe disseram que não
houve este pedido. Destacou que seus espaços nos meios de comunicação têm sido
garantidos por Deus e pelo povo. Em seguida, discorreu sobre as consequências das últimas
chuvas neste município. Disse que a permissividade de algumas secretarias tem permitido
que pessoas construam suas casas em locais indevidos e, com isso, ocorrem muitas
fatalidades. Mencionou que um morador do conjunto Feira X, Senhor Marcos, prestou
socorro para uma família que se encontrava em uma área de risco, juntamente com outros
moradores da região. Destacou que o morador mencionado acabou falecendo diante do
desabamento de um muro devido à intensidade das chuvas. Declarou que, desde então, uma
ação imediata foi executada juntamente com o Prefeito Municipal, o qual disponibilizou as
secretarias municipais para pontuar as situações de risco. Declarou que, em uma das ruas do
conjunto Feira X, uma equipe de uma das secretarias deste município está propiciando rede
de esgoto para atender às demandas do local. Disse que muitas pessoas acompanham e
conhecem seu trabalho como vereador e declarou ter conseguido, através de uma emenda
do Senador Otto Alencar e recursos próprios do município para realizar benfeitorias nesta
cidade, mencionando a feirinha do conjunto Feira X. Disse ter levado muitos benefícios ao
bairro supracitado. Destacou, por fim, que a gestão do Prefeito Municipal tem mantido a
transparência. Em Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha (PSDB) mencionou que o exDeputado Estadual e Vereador desta Casa, Senhor Gerson Gomes, falecera. Informou que o
sepultamento ocorreria no dia seguinte e disse que a família estava decidindo se o velório
ocorreria nesta Casa Legislativa ou no Salão Nobre da Prefeitura Municipal. Solicitou,
ainda, que fosse prestado um minuto de silêncio, ao término desta Sessão, em homenagem
póstuma ao ex-Vereador Gerson Gomes. Logo após, o primeiro Vice-Presidente deste
Legislativo, edil Alberto Matos Nery, lamentou o falecimento do referido ex-Vereador e
ex-Deputado Estadual. Em Pela Ordem, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (PP)
salientou que o ex-Vereador Gerson Gomes era membro da Igreja Assembleia de Deus em
Feira de Santana e solidarizou-se com a família deste. Em Pela Ordem, o vereador José
Marques de Messias (DEM) permutou seu tempo de discurso com o edil Antônio Carlos
Passos Ataíde (DEM), o qual disse que, durante o recesso parlamentar, visitou
comunidades deste município para ouvir as demandas da população com o objetivo de
encaminhá-las ao Pode Executivo. Salientou que as pessoas buscam por melhorias do
serviço público. Declarou que, após as chuvas do final do mês de janeiro, as estradas
necessitam de recuperação asfáltica. Enunciou que o Prefeito Municipal, há poucos dias,
disponibilizou máquinas aos distritos e à zona urbana para resolver a situação e propiciar
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melhorias referentes à iluminação e limpeza de canal. Relatou que tem buscado, junto ao
Poder Executivo, atendimento mais rápido à população. Neste momento, o Presidente
desta Casa, vereador José Carneiro Rocha, assumiu o comando da Mesa Diretiva.
Prosseguindo, o orador à tribuna disse que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho
anunciou novas obras para Feira de Santana, as quais propiciarão melhorias, mencionando a
revitalização do centro da cidade. Destacou, por fim, a importância desta cidade. Neste
momento, o Presidente deste Legislativo disse ter chegado à conclusão que, diante do
falecimento do ex-Vereador Gerson Gomes, esta Sessão seria encerrada e a próxima seria
convocada para a próxima segunda-feira, pois está Casa será utilizada para a realização do
velório do citado ex-Vereador. Em Pela Ordem, o edil Cadmiel Mascarenhas Pereira
(PSC) registrou que o ex-Vereador Gerson Gomes era diácono e membro da Igreja
Assembleia de Deus em Feira de Santana e, diante disto, através de uma mensagem, o
Pastor Joeser Cruz Santana transmitiu seu pesar e salientou que a referida igreja estava à
disposição para a realização do velório. O Presidente então informou que, por meio da
solicitação do filho do ex-Vereador Gerson Gomes, o velório deste será realizado neste
Legislativo. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (PP) parabenizou o
Presidente desta Casa por ter consultado o Plenário para encerrar a Sessão neste dia, pois o
ex-Vereador Gerson Gomes fora uma figura importante para este estado, destacando sua fé
inabalável. Em Pela Ordem, o vereador Roberto Luís da Silva Tourinho (PV) parabenizou
o Presidente desta Casa e a Mesa Diretiva pela atitude, destacando a atuação do exVereador Gerson Gomes. Solicitou que, ao término desta Sessão, fosse prestado um minuto
de silêncio em homenagem póstuma. Em seguida, o edil Antônio Carlos Passos Ataíde
(DEM) disse que, diante do falecimento do ex-vereador supracitado, concordava com o
encerramento da Sessão. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM)
informou que, no sábado, às dez horas da manhã, ocorrerá uma missa na Paróquia
Imaculada Conceição em comemoração ao seu aniversário. Convidou, assim, seus colegas
edis e a imprensa para estarem presentes. Neste momento, o Presidente deste Legislativo,
edil José Carneiro Rocha, convidou os presentes para se colocarem de pé com o objetivo de
prestarem um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao ex-Vereador e ex-Deputado
Estadual Gerson Gomes. Em virtude do falecimento do ex-Vereador desta Casa e exDeputado Estadual, Senhor Gerson Gomes da Silva, o Presidente declarou encerrada a
presente Sessão, às dez horas e vinte e sete minutos, sendo convocada outra para a próxima
segunda-feira, dia dez 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
003/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal. Em primeira discussão, os Projetos de
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Lei Ordinária nºs 012, 065, 157, 159 e 162/2019, respectivamente, de iniciativa dos edis
Cadmiel Mascarenhas Pereira, Marcos Antônio dos Santos Lima, Edvaldo Lima dos
Santos, Fabiano Nascimento de Souza e Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio. Em votação
única, os Requerimentos nºs 01, 02, 03 e 04/2020, sendo o primeiro da lavra do edil José
Carneiro Rocha e os seguintes de autoria do parlamentar Roberto Luís da Silva Tourinho.
Em votação única, a Moção nº 01/2020, de iniciativa do edil Edvaldo Lima dos Santos>.
Para constar, eu, Dayana Jones Nascimento de Jesus Fontes, Redatora de Debates, lavrei a
presente ata, que segue a apreciação plenária, na forma regimental.
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