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Ata da 56ª 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 29 de 

junho de 2021. 

 

Aos vinte e nove 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 sexta 

Sessão Ordinária, referente à primeira Etapa, do primeiro Período, da décima nona 

Legislatura, na qual a exceção do parlamentar José da Costa Correia Filho, 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 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 primeiro Vice-Presidente 

deste Legislativo, edil Silvio de Oliveira Dias, declarou aberta a presente Sessão e solicitou 

da vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária, a leitura da Ata da Sessão 

anterior. 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: <Pareceres exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

(CCJR), de nºs 126 e 128/2021, opinando favoravelmente à tramitação do Projeto de Lei 

Ordinária nº 027/2021, de autoria do edil Jhonatas Lima Monteiro e Emenda 01/2021 ao 

Projeto de Lei Ordinária nº 057/2021, de iniciativa do vereador Edvaldo Lima dos Santos e 

Pareceres s/nºs também exarados pela CCJR opinando pelo deferimento da tramitação do 

Projeto de Lei Ordinária nº 097/2021, de autoria do edil Emerson Costa dos Santos e do 

Substitutivo ao Projeto de Resolução nº 739/2021, de iniciativa do parlamentar Flavio 

Arruda Morais. Parecer nº 123/2021, exarado pela CCJR opinando contrariamente à 

tramitação do Projeto de Lei Ordinária nº 095/2021, de lavra do vereador Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes. Indicações nºs 1.395 a 1.408/2021, de autoria dos vereadores Evaldo 

Lima dos Santos, Valdemir da Silva Santos, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e Pedro 

Cicero Marcenio Silva. Moções nº 135 e 136/2021, de iniciativa dos edis Petronio Oliveira 
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Lima e Josse Paulo Pereira Barbosa. Correspondência: Ofício s/nº, datado do dia 18 Junho 

do ano em curso e assinado pelo Sr. Juscimario Vitório de Jesus, Presidente da Associação 

dos Organizadores de Cavalgada de Feira de Santana e Cidades Circunvizinhas, solicitando 

o uso da Tribuna Livre para apresentar o Projeto Fortalecimento da Cultura de Cavalgadas 

e Festejos Equestres>. Posteriormente o primeiro Vice-Presidente, vereador Silvio Dias, 

submeteu a apreciação do Plenário, a Ata da Sessão anterior a qual foi aprovada pela 

unanimidade dos parlamentares presentes. No Horário das Lideranças Partidárias, o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) disse que apresentou uma moção de 

parabéns ao médico José Carlos Pitangueiras pelos oitos anos a frente do Hospital Geral 

Clériston Andrade. Frisou que o médico faz uma gestão impar e atende a todos sem 

distinção partidária. Advertiu que estão brincando com a pandemia em Feira de Santana e 

lamentou as quatorze (14) mortes anunciadas ontem, assim como o anúncio dos 151 

infectados. Afirmou que ontem assistiu um vídeo com a resposta do prefeito municipal de 

Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, ao deputado federal José Neto. 

Recomendou que ambos devem parar de brigar e dar aas mãos em prol dos interesses da 

cidade. Pois, o parlamentar adiantou ter verbas para serem locadas em Feira de Santana. 

Lembrou que o ex-prefeito de Salvador ACM Neto sentou com o governador Rui Costa e 

agilizou as tratativas de maneira civilizada entre prefeitura e governo em Salvador. Relatou 

o sofrimento da senhora Zilda Alves dos Santos que por quinze (15) dias agonizou na 

Policlínica do bairro George Américo em busca de uma regulação. Assinalou que graças a 

intervenção do seu mandato a paciente foi transferida para o Hospital D. Pedro de 

Alcântara. Elogiou a atuação dos médicos de prenome Sandra e Ricardo. Prosseguindo, o 

vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) invocou a Bíblia para defender a família 

tradicional brasileira. Disse não temer os processos que tem contra si. Pois, todos foram 

frutos de atos em defesa da família tradicional brasileira. Reclamou que ontem foi instituído 

o Dia do Orgulho Gay. Interrogou como alguém pode ter orgulho em ser gay, ser viado, de 

ser sapatona, de ser hétero. Classificou o orgulho como um pecado abominável. Lembrou 

que o orgulho gay pinchou o prédio anexo e ameaçou a si e ao presidente Jair Bolsonaro. 

Disse que os gays debocham da fé cristã. Relatou que tem orgulho de enfiar um crucifixo 

no ânus de outro homem. É isso que é orgulho? Interrogou. Reclamou que na fachada do 

prédio da Câmara tem símbolos LGBT+. Disse que a bandeira brasileira é verde amarela e 

não a do orgulho gay. Solicitou ao Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, 

que os símbolos sejam retirados. Interrogou se alguém nasceu da união de dois homens ou 

de duas mulheres. Reclamou que os gays colocaram numa escola de samba um simulacro 

do satanás vencendo Jesus. Durante o último pronunciamento, o comando da Mesa Diretiva 
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passou para o Presidente, vereador Fernando Dantas Torres. Este por sua vez convidou o 

vereador Flavio Arruda para presidir a presente Sessão e adiantou que doravante vai fazer 

um rodizio para que todos possam presidir a Sessão. Pois, no futuro podem ser eleitos à 

presidência da Casa da Cidadania. O vereador Flavio Arruda agradeceu a oportunidade e 

passou a comandar os trabalhos legislativos. Em Pela Ordem, o vereador Pedro Cicero 

elogiou a iniciativa do Presidente. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus 

solicitou que ao término desta Sessão seja observado um Minuto de Silêncio em respeito ao 

passamento do empresário José Maria, proprietário da Serralheria Triunfo. Em Pela 

Ordem, o vereador Fernando Torres sugeriu que fosse em nome da Casa. Ao passo em que 

também solicitou um Minuto de Silêncio em respeito ao passamento do senhor 

Altamirando Vieira, conhecido como Miranda. Prosseguindo, o edil Luiz Augusto de 

Jesus (DEM) destacou o processo de vacinação para pessoas com idade de 44 anos em 

Feira de Santana. Registrou que no último final de semana visitou as comunidades do 

distrito Jaiba e do bairro Tomba. Destacou que as solicitações de melhorias na iluminação 

já estão sendo implementadas tanto na sede quanto nos distritos. Destacou a atuação do 

Superintendente de Manutenção, senhor Joao Vianei. Agradeceu o trabalho de drenagem na 

rua Colinas de Goiás, bairro Conceição, realizado pela Prefeitura Municipal. Reconheceu 

que algumas estradas vicinais estão sendo prejudicadas devido as chuvas. Mas, tranquilizou 

a empresa responsável pela manutenção das estradas já está mapeando os locais críticos 

para quando o tempo permitir o trabalho ser realizado. Em Pela Ordem, o vereador Flavio 

Arruda Morais passou o tempo do PSB para a vereadora Eremita Mota (PSDB) que 

denunciou atuação de servidoras municipais lotadas no posto de saúde do Ecassa. Relatou 

que a servidora de prenome Tatiana estava mandando embora as pessoas que chegavam ao 

posto para serem vacinadas contra o Covid-19. A oradora disse que ao ser interrogada por 

que estava mandando as pessoas embora, a servidora de prenome Tatiana alegou que só 

poderia abrir a caixa da vacina se tivesse pelo menos dez pessoas presentes para serem 

imunizadas. A oradora frisou que inquiriu por que não aguardavam completar as dez 

pessoas. Mas, a servidora não soube responder. A vereadora informou que a referida 

servidora recomendava que as pessoas procurassem o posto médico do bairro Eucalipto. 

Disse que tentou conversar com alguém da Secretaria Municipal de Saúde e não conseguiu. 

Porém aconselhou as pessoas a permanecerem no local para completar as dez pessoas. Mas, 

quando tinha cinco pessoas, a enfermeira lhe chamou. Entretanto teria respondido que não 

estava em busca de prioridade. Relatou que a diretora do posto chama-se Natália e 

enfermeira responsável pela vacina Andreia. Acrescentou que as servidoras que atendem 

bem no posto do Ecassa são chamadas de Irmã Dulce, pois as demais ficam na cozinha 
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tomando cafezinho. Cobrou uma investigação por parte da Prefeitura Municipal. Na 

sequência, o vereador Petrônio Oliveira Lima (Republicanos) parabenizou o professor 

Josué Melo pela passagem de data natalícia. Lembrou que o professor já foi reitor da UEFS 

e secretário municipal de Educação. Acrescentou que o ex-reitor é natural de Lagarto, 

Sergipe. O tribuno parabenizou a todos que migraram para Feira de Santana e que 

contribuem com o crescimento desta cidade. Logo após, o vereador Ivamberg (PT) 

relatou que em 2020 foram registradas 237 mortes violentas de pessoas LGBT+ no Brasil. 

Sendo 224 homicídios e 24 suicídios. Enfatizou que tais pessoas perderam a vida por serem 

o que são. Repudiou o discurso homofóbico do vereador Edvaldo Lima e ressaltou que não 

precisa ser gay para defender os direitos dos LGBT+. Lembrou que ontem foi comemorado 

o Dia de Luta por mais respeito ao grupo LGBT+. Destacou que o parecer do Tribunal de 

Contas dos Municípios (TCM) sobre as contas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana 

relativas ao exercício de 2019 constam irregularidades na contratação de cooperativas e a 

terceirização de serviços indevidamente. Também registrou a ausência de remessas de 

informações no sistema SIGA. Lembrou que estes foram uns dos motivos da instalação da 

CPI das Cooperativas. Pois, são R$ 3,5 milhões gastos sem explicações por parte do 

Município. Esclareceu que pelos motivos expostos defende a imediata instalação da 

referida comissão. Na sequência, com os tempos do Cidadania, PSB e Pros, 

respectivamente cedidos pelos vereadores Pedro Cícero Marcelino Silva, Flavio Arruda 

Morais e Luiz Ferreira Dias, o parlamentar Emerson Costa (DC) disse que o prefeito está 

incorrendo em falsidade ideológica ao usurpar o projeto de lei de sua autoria que cria o 

Centro de Atendimento Pós-Covid. Também acusou o prefeito de roubo ao condicionar a 

sanção dos projetos aprovados nesta Casa, ao apoio político ao seu governo. Afirmou que o 

prefeito municipal Colbert Martins da Silva Filho plagiou o Projeto de Lei Ordinária nº 

056/2021. Frisou também que as medidas previstas em um projeto de sua autoria que regula 

o uso do transporte estão sendo apresentadas como se fora do Executivo municipal. Cobrou 

criticidade aos repórteres do programa radiofônico Acorda Cidade. Lembrou que quando 

apresentou requerimento referente a proposição do programa pós-covid, o secretário 

municipal de Saúde, médico Marcelo Brito, desdenhou da sua iniciativa. Lembrou que 

advertiu ao secretário que as principais sequelas do pós-covid são as doenças respiratórias e 

as psicológicas. “É uma vergonha, o chefe do Executivo mentir”, frisou o tribuno. Mais 

uma vez reclamou que o prefeito usurpou a sua iniciativa. Lembrou que formulou a 

iniciativa através de Indicação e o prefeito a rejeitou. Observou que o prefeito quer matar o 

Legislativo. Disse que o secretário de Saúde parece ser vereador, pois está invocando 

autoria de Lei. Reclamou que dizem que os vereadores não trabalham. Mas, quando 
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trabalham são boicotados e têm os seus projetos e iniciativas copiados. Reclamou que o 

prefeito não está sancionando os projetos aprovados por esta Casa. Advertiu que a 

população não gosta de mentirosos. Parabenizou a matéria veiculada no blog do jornalista 

Clovis Pereira, pois esclarece qual a intensão real do governo municipal, o desgastar a Casa 

da Cidadania. Frisou que o projeto em questão tem número, é o 056/2021. Foi aparteado 

pelos edis Edvaldo Lima, Josse Paulo Pereira Barbosa e Luiz Ferreira Dias. Em Pela 

Ordem, o vereador Fernando Torres repassou o tempo do PSD para o edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC) que disse surpreso com uma matéria veiculado no site Olá Bahia 

com uma licitação milionária que será formulada pela Prefeitura Municipal de Feira de 

Santana. Informou que serão R$ 11 milhões para compra de combustíveis. Advertiu que o 

montante será gasto num momento de dor que quatorze pessoas estão morrendo por dia e 

150 infectadas por Covid-19 e o governo vai queimar recursos com combustíveis. Lembrou 

que o prefeito sabe a dor da traição e de ter que enfrentar processos. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Edvaldo Lima solicitou que o pronunciamento fosse registrado em Ata. 

Prosseguindo, o tribuno Josse Paulo recomendou que o prefeito suspenda a licitação, pois a 

imprensa está de olho, os vereadores estão de olho. Questionou a quantidade de 400 mil 

litros de combustíveis para a Secretaria de Administração. Foi aparteado pelo vereador 

Fernando Torres que destacou os gastos da administração anterior da Casa da Cidadania 

com gasolina mais barata, R$ 10 mil. Ressaltou que hoje a Câmara mesmo com a 

majoração dos preços só gasta R$ 7 mil mensais. Cobrou uma investigação na licitação da 

Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pois a aquisição representa a venda total de um 

bom posto de combustível em Feira de Santana. Ao retomar a palavra, o orador Josse Paulo 

disse que já não basta o custo de lixo com mais de R$ 127 milhões. Na sequência, o 

vereador Jhonatas Monteiro (PSOL) saudou a passagem do Dia do Orgulho LGBT+ 

celebrado ontem. Pois, representa uma parte expressiva da sociedade feirense. Condenou o 

discurso de ódio proferido pelo parlamentar Edvaldo Lima. Advertiu que o vereador não 

tem o monopólio das famílias cristãs. Pois, muitos cristãos não concordam com o discurso 

homofóbico. Ressaltou a importância da diversidade sexual e o chamamento do setor 

público implantar políticas voltadas tais pessoas. Ressaltou que o segmento LGBT+ não 

pode ser tratado como sub-cidadão. Lembrou que o nazismo começou com o discurso de 

ódio direcionado a uma determinada minoria e desaguou no totalitarismo. Observou que as 

pessoas têm o direito de viver, resistir, existir e amar como são. Em Pela Ordem, o 

vereador Pedro Américo repassou o tempo do para o vereador Jurandy da Cruz 

Carvalho (PL) que disse não saber porque as loas derramadas para o diretor do hospital 

Clériston Andrade, médico José Pitangueiras. Pois, existem muitas pessoas que estão 
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penando na fila da regulação. Lembrou que o governo do estado construiu dois hospitais 

em Salvador, o Metropolitano e do Subúrbio. Mas, no Clériston só entra com o “quem 

indicou”. Revelou que acompanhou um paciente e quando estava enviando uma foto e 

tomaram o seu celular. Disse que se o hospital funcionasse a contento as pessoas não 

precisariam ligar para vereador, pois as vagas seriam para as pessoas que precisam do 

atendimento hospitalar. Destacou que o Hospital da Mulher funciona muito bem, o que não 

funciona em Feira de Santana é o Hospital Clériston Andrade. Pois, só funciona se tiver 

interferência política. Reforçou que não há nada a comemorar. Em Pela Ordem, o vereador 

Josse Paulo refutou as acusações do orador anterior. O vereador Silvio Dias (Liderança 

da Minoria) destacou que a Lei Orgânica e o Regimento Interno não permitem que uma 

matéria rejeitada tramite novamente na mesma legislatura. Salvo tenha autorização da 

maioria simples (sic) dos vereadores. Ressaltou que a criação das CPIs das Cooperativas e 

das Cestas Básicas cumpriram todo os tramites legais. As sete assinaturas, o fato 

determinado e o acolhimento pelo Presidente. Em Pela Ordem, o vereador Pedro Américo 

solicitou que fosse registrado em Ata que na última Sessão foi suprimida a Ordem do Dia 

para aprofundar as discussões. Entretanto, consta que teria apresentado duas emendas ao 

Projeto de Lei Ordinária nº 075/2021, de autoria da vereadora Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira. Porém, uma emenda seria ao Projeto de Lei nº 048/2021, de iniciativa do edil 

José Marques de Messias e a outra ao Projeto de Lei nº 075/2021, de autoria da vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Esclareceu que a ressalva tem o objetivo de informar 

a gerência do Legislativo para que possa se organizar e enviar as citadas matérias para as 

comissões. Sendo assim, o parlamentar alertou que automaticamente o Projeto de Lei 

Ordinária nº 048/2021 está suspenso da Ordem do Dia de hoje. O Pleito foi acatado pelo 

presidente em exercício, Flavio Arruda Morais. Em seguida, o vereador Luiz Augusto de 

Jesus (DEM) atentou que ontem o deputado federal José Neto abordou a ampliação do 

Hospital Geral Clériston Andrade e a implantação de mais 150 leitos hospitalares. 

Recomendou ao parlamentar federal que cobre do governando Rui Costa, a construção de 

um novo hospital em Feira de Santana nas imediações da UEFS. Pois, foi uma promessa de 

campanha que até então não foi cumprida. Foi aparteado pelo vereador Pedro Cícero. 

Prosseguindo, o vereador Pedro Américo (MDB) lembrou que o ex-governador Jaques 

Wagner fez uma grande propaganda com a criação da Região Metropolitana de Feria de 

Santana. Mas, as iniciativas ainda não saíram o papel. Ressaltou que o Hospital da Mulher 

acolhe pacientes de 80 municípios atendendo quatro mil pacientes enquanto o Hospital da 

Criança atende apenas 400 pessoas. Disse que discutir a região metropolitana é mais 

importante do que as questões de saúde. Pois, há disputas limítrofes com São Gonçalo dos 
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Campos assim como em relação ao distrito de Bomfim de Feira. Em tom irônico informou 

que o governador Rui Costa viajou à Iraquara semana passada para anunciar que iria passar 

a máquina em um campo. Frisou que o governador é mais prefeito de Salvador do que 

governador da Bahia. No Grande Expediente, o vereador Edvaldo Lima destacou 

matéria veiculada no blog Informe Bahia que o MDB está sendo usado pelo ex-deputado 

Marcelinho Guimaraes e o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, 

para justificar vínculos políticas. Destacou que as executivas estadual e nacional do partido 

estão de olho nas manobras dos dois. Convocou os vereadores da sigla a adotar um 

posicionamento perante a iminência da citada manobra. Em seguida disse que o presidente 

do Sindicato dos Rodoviários, Alberto Nery, denunciou que as empresas de transporte 

coletivo urbano Rosa e São João estão retirando os veículos de Feria de Santana para outras 

cidades. Denunciou que as empresas estão aplicando o calote nos trabalhadores. Previu que 

a sociedade feirense ficará sem ônibus. Lembrou que o Projeto de Lei Ordinária nº 103 de 

sua autoria regulariza o funcionamento das empresas. Disse que já protocolou requerimento 

solicitando informações a respeito das empresas de ônibus. Em aparte, o vereador Fernando 

Torres informou que Marcelinho Guimarães é dono da empresa Emafe envolvida em 

falcatruas com o ex-governador fluminense, Sergio Cabral.  Também foi aparteado pelo 

vereador Silvio Dias. Prosseguindo, o vereador Emerson Costa dos Santos disse que não 

poderia deixar de destacar matéria veiculada no site O Protagonista a qual informa que a 

servidora Claudia Oliveira Vilas Boas, diretora do Departamento Gestão de Pessoas da 

Secretaria Municipal de Administração foi indicada para ser membro de uma comissão que 

vai investigar gratificações de produtividade da Secretaria Municipal de Saúde. O tribuno 

ressaltou que é a mesma coisa que colocar raposa para tomar contra de galinheiro. Pois, a 

referida servidora foi agraciada com mais de R$ 136 mil em três meses. Disse que o 

discurso do governo é de contenção de gastos quando os servidores mais humildes 

solicitam incentivos. Mas, mas para os apaniguados sempre há recursos. Foi aparteado pelo 

edil Fernando Torres este afirmou que o governo Colbert Martins está perdido e 

recomendou a renúncia. Pois, o Vice-Prefeito, Fernando de Fabinho, já demonstrou ser um 

bom administrador. O Presidente em exercício Flavio Monteiro registrou a presença do ex-

vereador Antonio Carlos Passos Ataíde na Galeria desta Casa. Durante a Ordem do Dia 

foram apreciadas as seguintes proposições: <Em primeira discussão, os projetos de Lei 

Ordinária nºs 041 e 042/2021, ambos de autoria do edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

receberam substitutivo de iniciativa do autor e consequentemente foram encaminhadas às 

comissões. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos solicitou que ao término 

desta Sessão fosse observado um Minuto de Silêncio em respeito ao passamento do amigo 
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Edson Ribeiro Lima, morador do bairro Baraúnas, que faleceu hoje em Salvador vítima do 

Covid-19. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima solicitou desculpas por não ter 

citado o nome do vereador Fabiano Nascimento como membro do MDB. Em Pela Ordem, 

o vereador Josse Paulo solicitou votação em bloco dos Requerimentos pautados. Em Pela 

Ordem, o vereador Pedro Américo frisou que há destaques na votação dos Requerimentos. 

Em Pela Ordem, o vereador Fernando Torres solicitou que fosse consultado o Plenário 

para que a presente Sessão fosse encerrada às 12h com objetivo ser realizada a reunião 

mensal da Mesa Diretiva. Logo após, o presidente em exercício, parlamentar Flavio Arruda 

Morais submeteu a apreciação do Plenário os pleitos formulados pelos vereadores Josse 

Paulo Pereira Barbosa e Fernando Dantas Tores, os quais foram aprovados de maneira 

unanime pelos edis presentes. Prosseguindo, em discussão única, foram aprovados pela 

unanimidade dos vereadores presentes, o parecer exarado pela Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação (CCJR) favorável à tramitação do Projeto de Resolução nº 737/2021, de 

autoria da Comissão Especial de Combate ao COVID, assim como a supracitada 

proposição. Em seguida, o comando da Mesa Diretiva passou para o vereador José Marques 

de Messias. Prosseguindo em discussão única foram aprovados pela unanimidade dos edis 

presentes, o parecer exarado pela CCJR favorável à tramitação do Projeto de Resolução nº 

739/2021 de autoria do vereador Flavio Arruda Morais, assim como à mencionada 

proposição. Cabe registrar que usaram a palavra em discussão, o autor do projeto que 

concedeu aparte ao parlamentar Fernando Torres; e os vereadores Lucineide Aparecida 

Silva Brito Vieira, Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Augusto de Jesus e Valdemir da Silva 

Santos. Ao término do pronunciamento do vereador Luiz Augusto de Jesus, o comando da 

Mesa Diretiva passou para a vereadora Eremita Mota de Araújo. Em Pela Ordem, o 

vereador Josse Paulo solicitou celeridade aos membros da Comissão de Constituição e 

Justiça e Redação – CCJR, em especial à vereadora Eremita Mota de Araújo, quanto aos 

projetos de sua autoria. Em seguida, conforme solicitação do vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa, em votação única, os Requerimentos nºs 132 e 133/2021, ambos de autoria do 

vereador Ivamberg Lima; 134/2021, de iniciativa do edil Pedro Cícero; 135/2021, da lavra 

do parlamentar José Marques de Messias; 134, 143 e 144/2021, todos de autoria do 

vereador Jhonatas Monteiro; 137/2021, de iniciativa do edil Emerson Costa dos Santos; 

138/2021, da lavra do parlamentar José da Costa Correia Filho; 139/2021, subscrito por 

diversos vereadores; 140/2021, de autoria do edil Luiz Ferreira Dias; 141, 142 e 145/2021, 

todos de iniciativa do vereador Edvaldo Lima dos Santos; 146/2021, de autoria da 

vereadora Luciane Vieira; 147 e 150/2021, ambos da lavra do parlamentar Silvio Dias e 

148/2021, de coautoria dos parlamentares Ivamberg Lima, Jhonatas Monteiro e Silvio Dias, 
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foram aprovados de maneira englobada e pela unanimidade dos vereadores presentes>. Na 

sequência conforme solicitação dos vereadores Luiz Augusto de Jesus e Fernando Torres 

foi observado um Minuto de Silêncio em respeito ao passamento do senhor José Maria, 

proprietário da Serralheria Triunfo; a pedido do edil Fernando Torres em respeito a morte 

do senhor Altamirando Vieira e do vereador Valdemir da Silva Santos em respeito ao 

falecimento do senhor Edson Ribeiro Lima. Nada mais havendo por tratar, a segunda 

Secretária vereadora Eremita Mota de Araújo, declarou encerrada a presente Sessão, às 

onze horas e dez minutos, convocando outra para a amanhã, uma quarta-feira, dia trinta de 

junho do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <O que ocorrer>. Para 

constar, eu, José Joaquim de Oliveira Neto, Técnico Legislativo a disposição do Setor de 

Redação e Atas, lavrei a presente Ata que segue à apreciação plenária, na forma regimental.       

 


