Feira de Santana

CÂMARA MUNICIPAL
Casa da Cidadania
Ata da 53ª Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Feira de Santana, Estado da
Bahia, referente à 1ª Etapa, do 1º Período,
da 19ª Legislatura, realizada no dia 17 de
junho de 2021.

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, 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 quinquagésima terceira
Sessão Ordinária, referente à primeira Etapa, do primeiro Período, da décima nona
Legislatura, na qual compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson
Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Fabiano Nascimento de Souza, Fernando
Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro,
José da Costa Correia Filho, José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa,
Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus,
Luiz Ferreira Dias, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Pedro Cícero Marcenio Silva,
Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da
Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o vereador Fernando Dantas Torres,
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 à apreciação plenária e aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Em
seguida, solicitou da primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a
leitura das matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir:
<Projeto de Lei n/nº 106/2021, de autoria da vereadora Luciane Aparecida Silva Brito
Vieira, que “Institui campanha de combate à toda forma de importação sexual no
Transporte Público Municipal”. Projetos de Decreto Legislativo nºs 008 e 009/2021,
ambos de iniciativa do edil José da Costa Correia Filho que, respectivamente “Dispõe sobre
a concessão da Comenda Maria Quitéria ao Sr. Hamilton Ferreira dos Santos, e dá outras
providências” e “ Dispõe sobre a concessão da Comenda Maria Quitéria ao Sr. André Luis
Nascimento Cajazeira, e dá outras providências”. Requerimentos nºs 145 a 147/2021, da
lavra dos parlamentares Edvaldo Lima dos Santos, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e
Silvio de Oliveira Dias. Indicações nºs 1337 a 1350/2021, de autoria dos vereadores
Edvaldo Lima dos Santos, Pedro Cícero Marcenio Silva, Luciane Aparecida Silva Brito
Vieira, Silvio de Oliveira Dias e Flávio Arruda Morais. Correspondências: Ofício nº
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147/2021-GAB/SEDESO, datado do dia 01 de junho do ano em curso e assinado pelo
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Sr. Antonio Carlos Borges Junior,
encaminhando a esta Casa os devidos esclarecimentos relacionados ao Requerimento nº
121/2021, o qual solicita informações a respeito da aquisição de créditos eletrônicos para
atender aos usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Ofício FHFS nº
184/2021, datado do dia 20 de Maio do ano em curso e assinado pela Sra. Gilberte Lucas,
Diretora Presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana (FHFS), encaminhando a
este Legislativo Balancete Mensal e relatórios relativos à receita e despesa da referida
fundação, referente ao mês de Abril de 2021>. Em seguida, o comando da Mesa Diretiva
foi transferido para o edil Josse Paulo Pereira Barbosa, segundo Vice-Presidente. No
Horário das Lideranças Partidárias, o edil Fernando Dantas Torres (PSD) registrou
que, no dia anterior, o Projeto relacionado ao Fundeb, oriundo do Poder Executivo, foi
rejeitado por esta Casa. Assim, na presente data, o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho
concedeu entrevista ao Programa do Jornalista Dilton Coutinho afirmando que a educação
em Feira de Santana irá parar, o que não é verdade, pois a verba do Fundeb continuará
vindo normalmente. Frisou que o Projeto para formação dos conselhos chegou atrasado
nesta Câmara, no mês de abril, sendo que o prazo estipulado pelo Governo Federal era até o
mês de março. Salientou que não se arrepende de ter derrubado o projeto porque a
Prefeitura não discute com a Câmara Municipal. Expôs que, por falta de diálogo, outros
Projetos também serão rejeitados. Depois, externou que a oposição não se pronunciou ainda
com relação a esse assunto. Registrou que o Prefeito Colbert Martins demitiu vários
funcionários, inclusive parentes de vereadores, porém não demitiu o Sr. João Banha, que é
primo do mencionado prefeito. Afirmou que não possui parentes nos governos municipal,
estadual e federal. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcênio Silva passou tempo do
partido Cidadania para o orador. De volta à palavra, o edil Fernando Torres comentou que
não considera errado colocar parentes na prefeitura, desde que tenham bons currículos.
Relatou que o gestor municipal está praticando o crime de chantagem com os vereadores
para que estes votem nos Projetos que ele envia para este Parlamento. Citou como exemplo
a exoneração dos filhos do edil Edvaldo Lima dos Santos, logo após a reprovação do
Projeto sobre o Fundeb. Expôs que levará ao Ministério Público cópias dos diários oficiais
com exonerações e relação das Cooperativas para cobrar atuação do MP neste caso. Disse
que é necessário coletar assinaturas para fazer uma Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) nas cooperativas. Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda Morais passou o tempo do
seu PSB ao orador. Em seguida, o edil à Tribuna perguntou aos parlamentares de oposição
se eles não estão enxergando o crime que a prefeitura está cometendo. Em Aparte, a
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parlamentar Eremita Mota de Araújo. Ainda fazendo uso da Tribuna, o vereador Fernando
Torres salientou que as cooperativas já deviam ter encerrado suas atividades, inclusive com
prisões dos seus donos e dos políticos que fazem contratação por meio delas. Em Aparte, o
edil Sílvio de Oliveira Dias usou a palavra. Depois, o orador agradeceu aos colegas por
terem enfrentado a votação no dia anterior de forma corajosa, mesmo passando por
chantagens e promessas. Relatou que o edil José Marques de Messias foi zombado durante
a semana por expor que o prefeito municipal exonerou sua esposa, quando na realidade o
intuito do vereador foi demonstrar a chantagem emocional que a família sofreu. Mencionou
que o prefeito criou um grupo para denegrir a imagem dos vereadores desta Câmara através
de vídeos. Disse que os eleitores do vereador José Marques de Messias o conhece e sabe
que ele defende os pobres. Por fim, o edil Fernando Torres avisou à oposição que ele
assinará a solicitação da CPI das cooperativas. Oportunamente, a vereadora Eremita Mota
de Araújo passou tempo do PSDB ao orador e o aparteou. Logo após, o edil Fernando
Torres voltou a comandar a Mesa Diretiva. Em Pela Ordem o parlamentar Josse Paulo
Pereira Barbosa criticou o fato de a oposição ainda não ter apresentando Requerimento
solicitando uma CPI das cooperativas. Logo após, em Pela Ordem, o vereador Sílvio de
Oliveira Dias apresentou um Requerimento pedindo a instalação de uma CPI para
investigar as Cooperativas que fornecem mão de obra para a Prefeitura de Feira de Santana,
momento em que o Presidente Fernando Torres solicitou que fosse o primeiro a assiná-lo.
Em seguida, o edil Petronio Oliveira Lima (REP) lembrou que o Estatuto do Idoso,
instituído pela Lei nº 10.741/2003, visa garantir os direitos assegurados às pessoas com
idade igual ou superior a 60 anos. Registrou que no dia 15 de junho foi comemorado o dia
da conscientização da violência contra a pessoa idosa. Trouxe números comprovando o
aumento da violência contra idosos nos últimos anos e ressaltou que eles merecem respeito.
Citou o Disque 100 para denunciar a violência contra esse grupo. Requereu a instalação de
uma delegacia especializada em violência aos idosos, pois apenas em Salvador existe uma
delegacia com essa finalidade, a qual foi implantada com apoio do Deputado José de
Arimateia. Por fim, disse que tem projetos a serem realizados com esse público, inclusive
disse que o pastor Antonio José da Igreja Batista Filadélfia, em contato com ele,
disponibilizou uma área para realização de trabalhos com os idosos, para isso, o edil pediu
apoio à imprensa, aos vereadores e aos Poderes Municipal e Estadual. Depois, a palavra foi
concedida ao vereador Luiz Ferreira Dias (PROS), o qual parabenizou o Deputado
Federal José Neto por ter disponibilizado dois milhões e quatorze mil reais em Emenda
para ajudar no combate ao coronavírus nesta cidade, valor esse que está disponível há cerca
de oito meses para utilização por parte da prefeitura. Disse que as sete policlínicas da
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cidade estão superlotadas e o sistema de sáude colapsado. Rememorou que Feira de
Santana precisa de um gripário, pois as UPAs estão repletas com pessoas com diferentes
doenças. Citou entrevista dada pelo colega Pedro Cícero ao Jornalista Carlos Geilson na
qual foi informado que uma senhora veio a óbito após esperar regulação por doze dias.
Logo após, o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho (PL) cobrou providências ao
Governador Rui Costa à respeito da fila da central de regulação da Bahia. Requereu
também a construção de um Hospital Municipal, assim como o supracitado governador fez
em Salvador e Lauro de Freitas. Teceu comentários críticos à postura do Governador que
disputa quem faz mais obras na cidade de Salvador, se ele ou o prefeito, mas não atua em
Feira de Santana enquanto chefe de estado. Disse que não adianta o governador justificar
que construiu o Clériston Andrade II, pois este hospital sequer tem um leito de enfermaria,
além disso, não está ocorrendo cirurgias ortopédicas nesta cidade. Lembrou que o Hospital
Geral Cleriston Andrade foi construído na época de João Durval Carneiro e depois disso
nada mais foi feito na área da saúde nesta cidade. Durante o discurso do orador, o comando
da Mesa Diretiva foi assumido pelo parlamentar José Marques de Messias, terceiro VicePresidente. Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda Morais solicitou um minuto de silêncio
ao final da sessão em homenagem póstuma ao senhor Bruno Vidal que faleceu em
decorrência do Covid-19. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro informou
que uma comissão de representação do Shopping Popular desejava autorização para
entregar uma carta aberta nas mãos dos edis deste Legislativo. Em resposta, o terceiro VicePresidente autorizou a entrega. Dando continuidade, o vereador José da Costa Correia
Filho (Patriota), em tempo cedido pelo edil Luiz Augusto de Jesus (DEM), elogiou o
trabalho do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho por esta cidade. Expôs que a Mesa
Diretiva fala mal do prefeito, mas negou assessor especial para cinco vereadores. Afirmou
que ele tem direito a ter assessor especial, a ter carteira de vereador e que seus assessores
também tenham carteira de identificação. Frisou que os direitos dos vereadores são para
todos e não apenas para alguns. Exigiu respeito a todos os edis. Logo após, o vereador
Valdemir da Silva Santos (PV) passou tempo ao orador. Dando continuidade, o edil José da
Costa Correira Filho disse que admira a oposição desta Casa, mas não aplaude o grupo dos
onze vereadores, pois este intenciona apenas indicar ocupantes para cargos. Disse que os
cinco vereadores não podem aceitar o que está sendo feito pelo grupo de onze aliados nesta
Casa. Externou que não se envergonha diante de seus eleitores. Frisou que tem ido a
Salvador e escutado comentários vergonhosos sobre a postura desta Casa Legislativa.
Destacou que seu grupo possui respeito, ética e dignidade. Depois, o parlamentar Emerson
Costa dos Santos passou o tempo do DC para o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC),
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o qual disse que o discurso do colega José da Costa Correia Filho é uma piada, pois o grupo
do qual ele faz parte possui mais de dois mil cargos no governo do prefeito Colbert
Martins. Neste momento, a sessão foi suspensa por dez minutos. Reaberta a Sessão, o edil
Josse Paulo Pereira Barbosa disse que, lamentavelmente, o prefeito fez uma articulação
para desestabilizar os edis desta Casa. Lembrou que os vereadores estão aqui para servir o
povo e votar nos projetos do governo, quando necessário. Ressaltou que o grupo da minoria
quer desestabilizar os parlamentares desta Câmara e que o prefeito colocou a imprensa
contra esta Casa. Por fim, disse que isso demonstra o desespero do prefeito que enfrentará
mais uma CPI. Dando prosseguimento, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) externou
que os edis precisam de conscientizar de que o duelo nesta Casa deve ocorrer apenas no
campo das ideias. Depois, referiu-se ao Fundeb, expondo que nenhum documento legal diz
que se não houver conselho, a prefeitura deixará de receber a verba. Respondeu ao colega
Jurandy da Cruz Carvalho que a regulação em Feira de Santana não está boa porque não
tem um Hospital Geral Municipal, o qual deveria ser construído pela prefeitura. Salientou
que para acabar com o problema do funcionalismo por indicação é necessário que o prefeito
faça concurso para todos os cargos. Reforçou que a oposição deu entrada em um
Requerimento para CPI das cooperativas do município, o qual já possui onze assinaturas.
Por fim, lembrou que as contas da prefeituras de 2019 estão com ressalvas em razão de um
déficit de três milhões e meio de reais criado pela Coopsaúde. Em seguida, o vereador José
Marques de Messias, na direção dos trabalhos, solicitou um minuto de silêncio pelo
passsamento do Sr. Balbino Mascarenhas da Costa. Em seguida, a vereadora Eremita Mota
de Araújo requereu da Corregedoria providências sobre o ocorrido na Casa na presente data
e teve seu pleito acatado. Em Pela Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias solicitou as imagens
da presente sessão para que a Corregedoria pudesse analisar os fatos e teve seu pedido
atendido. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi transferido passou o primeiro
Vice-Presidente, edil Sílvio de Oliveira Dias. Em seguida, o edil Luiz Augusto de Jesus
(Liderança da Maioria) pediu a Deus que a paz se reestabelecesse nesta Casa. Depois,
avisou que a vacinação contra o coronavírus voltou a ocorrer em Feira de Santana e citou
quais pessoas já poderiam ser imunizadas. Frisou que é necessário que todos se juntem para
defender a vacinação, junto aos órgãos competentes. Logo após, o parlamentar Luciane
Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) saudou a todos e registrou sua felicidade em
representar as mulheres nesta Casa, junto com sua colega Eremita Mota de Araújo. Depois,
parabenizou o trabalho desenvolvido pelo Secretário Eliziário Ribeiro da Silva. Pediu aos
feirenses que sejam fiscalizadores oculares, passem aos vereadores as indicações e
solicitações e, assim, contribuam com o trabalho dos edis que desejam melhorias para a
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população. Agradeceu ao mencionado Secretário pela limpeza feita no bairro João Paulo.
Depois, registrou seu repúdio pela atitude do colega José da Costa Correia Filho para com
sua amiga Eremita Mota de Araújo. Por fim, exigiu respeito às mulheres e à população
feirense e conclamou equilíbrio aos colegas. Durante o discurso, o comando da Mesa
Diretiva foi reassumido pelo Presidente Fernando Torres. Em Pela Ordem, o parlamentar
Sílvio de Oliveira Dias entregou à Presidência da Casa um Requerimento solicitando a
instalação de uma CPI, no qual constam onze assinaturas, cumprindo as exigências do
Regimento Interno. Em Questão de Ordem, o edil Jurandy da Cruz Carvalho registrou a
presença do Sr. Raimundão, liderança do bairro Conceição, em nome da Casa. Dando
continuidade, o vereador Sílvio de Oliveira Dias (Liderança da Oposição) relatou que
entregou à presidência da Casa um Requerimento que solicita a instalação de uma CPI para
investigar as cooperativas que atuam na cidade, as quais são alvo de denúncias por parte da
população, de políticos, da polícia e do Ministério Público Federal. Depois, disse que o
prefeito não possui interesse de resolver esse problema, ao contrário, após realizar
demissões, acaba contratando outras pessoas pelo mesmo método. Frisou que a prefeitura
está tentanto coagir os vereadores e que a mesma não quer resolver a situação. Falou que
toda cidade sabe que o resultado das eleições do ano de 2020 se deve à coação que os
servidores municipais sofreram e à distribuição de cestas básicas. Destacou a relação
promíscua entre a prefeitura e as cooperativas. Por fim, salientou que esta Legislatura
cumpre o dever de investigar e espera que, caso os parlamentares governistas entrem na
justiça, seja mantida a separação dos poderes, pois, segundo ele, não é admissível que o
Poder Judiciário entre no mérito do Legislativo como ocorreu com a suspensão da CPI das
cestas básicas. Logo após, o vereador Luiz Augusto de Jesus (Líder da Maioria)
questionou ao edil Sílvio de Oliveira Dias se o mesmo não possui indicações em Feira de
Santana. Inqueriu se o supracitado colega acrescentou no Requerimento que as cooperativas
quando foram alvo de denúncias prestavam serviço ao Governo do Estado. Perguntou se os
órgãos que também passam por investigação estão inclusos e disse que, se assim não for, o
Requerimento está prejudicado. Em seguida, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC)
passou tempo à parlamentar Eremita Mota e pediu ao colega Luiz Augusto de Jesus para
informar ao prefeito que a Rua Casemiro de Abreu está sem iluminação há dois meses.
Finalizando o Horário das Lideranças, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB), a
qual repudiou qualquer ato contra as mulheres. Registrou que a colega Luciane Aparecida
tem razão. Lembrou que pediu ao Corregedor que analisasse o ocorrido nesta Casa neste
dia. Externou que os edis foram eleitos para fazer leis e fiscalizar os atos do Poder
Executivo. Disse que o respeito deve ser mantido, apesar de cada vereador ter seu modo de
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falar. Frisou que é mulher, mas não é covarde. No Grande Expediente, o edil Pedro
Américo de Santana Silva Lopes (DEM) tratou sobre a necessidade de repensar e
fortalecer o planejamento urbano no município. Lembrou que tem discutido projetos que
envolvem a capacidade da prefeitura garantir a escritura dos imóveis, através da
regularização fundiária. Destacou a necessidade do governo do estado participar deste
processo, pois alguns conjuntos citados por ele dependem da atuação do estado para
conseguirem a escritura dos imóveis. Depois, falou sobre o desmembramento que é
limitado a uma metragem que não corresponde à realidade da maioria dos imóveis das
comunidades mais vulneráveis, assim, frisou a necessidade de mudança na legislação sobre
o desmembramento. Em seguida, tratou sobre economia criativa, inovação e tecnologia.
Discorreu dobre o hub de Feira de Santana. Afirmou que é preciso que as comunidades
tenham acesso a jogos digitais e a desenvolvimento de aplicativos, pois são ramos que
geram muitos recursos. Durante a fala do orador, o comando da Mesa foi transferido para a
segunda secretária, Eremita Mota de Araújo, e logo após, para o primeiro Vice-Presidente,
Sílvio de Oliveira Dias. Na Ordem do Dia, as seguintes proposições foram apreciadas:
<Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 048/2021, de autoria do edil José Marques
de Messias, com Parecer contrário da CCJR. Em discussão ao Parecer contrário, usou a
palavra o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Durante a fala do orador, o comando
da Mesa Diretiva retornou ao Presidente Fernando Torres. Em votação ao Parecer contrário,
o vereador José Marques de Messias fez uso da palavra. Na sequência, o Presidente
Fernando Torres pediu aos edis Josse Paulo Pereira Barbosa, Sílvio de Oliveira Dias e
Edvaldo Lima dos Santos que verificassem o que os policiais militares que adentraram a
Galeria desejavam. Em Pela Ordem, o edil Sílvio de Oliveira Dias disse que, em contato
com os PMs, foi informado que se tratava apenas de uma visita à Casa. Em Pela Ordem, o
vereador Josse Paulo Pereira Barbosa agradeceu a visita dos PMs. Logo após, os
parlamentares Flávio Arruda Morais, Jhonatas Lima Monteiro, Luiz Augusto de Jesus,
Sílvio de Oliveira Dias, Jurandy da Cruz Carvalho e Eremita Mota também falaram em
votação ao Parecer contrário. Depois, o Parecer contrário foi rejeitado, com dez votos
contrários, sete favoráveis, estes dos edis José da Costa Correia Filho, Edvaldo Lima dos
Santos, Eremita Mota de Araújo, Fabiano Nascimento de Souza, Luiz Augusto de Jesus,
Pedro Américo de Santan Silva Lopes e Petrônio Oliveira Lima e uma abstenção, do edil
Valdemir da Silva Santos, de modo que o Projeto passou à apreciação plenária. Em Pela
Ordem, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes solicitou adiamento de pauta do
Projeto, mas não foi atendido porque o mesmo já estava em votação. Neste momento, o
comando da Mesa Diretiva foi assumido pela segunda Secretária, parlamentar Eremita
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Mota de Araújo, para que o edil Fernando Torres usasse a palavra em votação ao Projeto.
De volta ao comando da Mesa, o edil Fernando Dantas Torres concedeu a palavra aos
parlamentares Pedro Américo de Santana Silva Lopes e Valdemir da Silva Santos, em
votação. Logo após, o Presidente Fernando Dantas Torres registrou a presença do Dr.
Péricles Novaes Filho, em nome da Casa. Em Pela Ordem, o parlamentar Pedro Cícero
Marcênio Silva registrou a presença do Irmão João, suplente de vereador pelo seu partido.
Oportunamente, o Presidente Fernando Torres informou que o edil Flávio Arruda Morais
não estava presente na Ordem do Dia por ter ido a um sepultamento. Na sequência, o
Projeto de Lei nº 048/2021 foi aprovado pela maioria dos edis presentes, com doze votos
favoráveis, seis votos contrários, dos vereadores José da Costa Correia Filho, Eremita Mota
de Araújo, Fabiano Nascimento de Souza, Luiz Augusto de Jesus, Petrônio Oliveira Lima e
Valdemir da Silva Santos e abstenção do edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Em
declaração de voto, usaram a palavra os edis Jurandy da Cruz Carvalho e Luiz Augusto de
Jesus. Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 075/2021, de lavra da vereadora
Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, com Parecer contrário da CCJR. Em discussão ao
Parecer contrário, a autora usou a palavra falando contra o Parecer, bem como o edil
Jurandy da Cruz Carvalho. Em seguida, o vereador Luiz Augusto de Jesus falou favorável
ao Parecer. Durante a fala do último orador, os trabalhos foram momentaneamente
assumidos pela segunda Secretária, parlamentar Eremita Mota de Araújo. Logo após, o
Presidente Fernando Torres fez chamada nominal, momento em que os parlamentares Josse
Paulo Pereira Barbosa e Sílvio de Oliveira Dias não estavam no Plenário. Em seguida, o
edil Jhonatas Lima Monteiro falou contra o Parecer contrário. Em Pela Ordem, o vereador
Josse Paulo Pereira Barbosa justificou sua ausência no momento da chamada nominal. Em
seguida, o Parecer foi rejeitado com quatorze votos contrários e quatro votos favoráveis,
dos parlamentares José da Costa Correia Filho, Eremita Mota de Araújo, Fabiano
Nascimento de Souza e Luiz Augusto de Jesus, de modo que o Projeto passou à apreciação
plenária. Na votação do Projeto, os edis Edvaldo Lima dos Santos, Ivamberg dos Santos
Lima, Sílvio de Oliveira Dias, Luiz Augusto de Jesus, Josse Paulo Pereira Barbosa,
Jhonatas Lima Monteiro, Luiz Ferreira Dias, Pedro Américo de Santana Silva Lopes e
Petrônio Oliveira Lima usaram a Tribuna. Durante seu discurso, o edil Pedro Américo de
Santana Silva Lopes solicitou constar em Ata o aniversário do amigo Pablo Roberto
Gonçalves Silva. Oportunamente, o Presidente Fernando Torres registrou as presenças das
Senhoras Marlede e Jussara, representantes da APLB. Na sequência, o Projeto de Lei nº
075/2021 foi aprovado pela maioria dos edis presentes, com quatorze votos favoráveis, três
votos contrários, dos parlamentares José da Costa Correia Filho, Fabiano Nascimento de
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Souza e Luiz Augusto de Jesus e duas abstenções, dos parlamentares Eremita Mota de
Araújo e Valdemir da Silva Santos. Logo após, foi respeitado um minuto de silêncio em
homenagem póstuma aos senhores Bruno Vidal e Balbino Mascarenhas da Costa, conforme
pedido dos edis Flávio Arruda Morais e José Marques de Messias, respectivamente>.
Esgotado o horário regimental, nada mais havendo por tratar, o Presidente desta Casa,
vereador Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e
trinta e cinco minutos, sendo convocada outra para terça-feira, dia vinte e dois de junho do
ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <Em segunda discussão, os
Projetos de Lei nºs 048/2021, de autoria do parlamentar José Marques de Messias e
075/2021, de lavra da vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Em primeira
discussão, os Projetos de Lei nº 041 e 042/2021, ambos de lavra do edil Josse Paulo Pereira
Barbosa, com Pareceres contrários da CCJR. Em discussão única, o Projeto de Resolução
nº 737/2021, de autoria da Comissão Especial de combate ao covid-19, com Parecer da
CCJR. Em votação única, os Requerimentos de nºs 132 e 133/2021, ambos de lavra do edil
Ivamberg dos Santos Lima, 134/2021, de autoria do parlamentar Pedro Cícero Marcenio
Silva, 135/2021, de lavra do edil José Marques de Messias, 136, 143 e 144/2021, todos de
iniciativa do vereador Jhonatas Lima Monteiro, 137/2021, de iniciativa do parlamentar
Emerson Costa dos Santos, 138/2021, de autoria do edil José da Costa Correia Filho,
139/2021, de iniciativa de vários edis, 140/2021, de lavra do vereador Luiz Ferreira Dias,
141, 142 e 145/2021, todos de autoria do parlamentar Edvaldo Lima dos Santos, 146/2021,
de autoria da vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e 147/2021, de iniciativa do
edil Sílvio de Oliveira Dias>. Para constar, eu, Jeany Santos de Carvalho Azevêdo,
Redatora de Debates, lavrei a presente Ata que segue à apreciação plenária, na forma
regimental.
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