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Ata da 46ª 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 1º de 

junho de 2021.  

 

 

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, a 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 quadragésima sexta 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 do Nascimento 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 Sílvio de Oliveira Dias, primeiro Vice-Presidente deste 

Legislativo, assumiu a direção da Mesa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou à 

segunda Secretaria desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo que procedesse a leitura 

da Ata da Sessão anterior, que foi submetida à apreciação plenária e aprovada pela 

unanimidade dos edis presentes. Dando prosseguimento, o vereador Sílvio de Oliveira Dias, 

primeiro Vice-Presidente desta Casa, 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 092 e 093/2021, 

respectivamente, de autoria dos edis Ivamberg dos Santos Lima e Emerson Costa dos 

Santos que, na devida ordem, “Dispõe sobre sistema de transparência de vagas no quadro 

de profissionais da rede municipal de educação e dá outras providências” e “Dispõe sobre a 

instalação de equipamento bloqueador de ar (válvula de retenção de ar), na tubulação do 

sistema de abastecimento de água próximo ao hidrômetro, mediante solicitação do 

consumidor, por empresa concessionária do serviço de abastecimento de água no âmbito do 

município de Feira de Santana – BA, e dá outras providências”. Parecer s/nº, exarado pela 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF), opinando pela tramitação do 
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Projeto de Lei Complementar nº 078/2021, de iniciativa do Poder Executivo. Pareceres nºs 

094, 095 e 096/2021, todos exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

(CCJR), sendo contrários, respectivamente, à tramitação dos Projetos de Lei nºs 072, 076 e 

077/2021, todos de autoria do edil Flávio Arruda Morais. Pareceres nºs 097 e 098/2021, 

ambos exarados pela CCJR, sendo favoráveis, respectivamente, à tramitação do Projeto de 

Lei nº 078/2021, de lavra do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 04/2021, de iniciativa do parlamentar Luiz Augusto de Jesus. 

Parecer nº 099/2021, exarado pela CCJR, opinando pela devolução ao autor do Projeto de 

Emenda nº 001/2021 ao Projeto de Resolução nº 736/2021, de autoria do edil Luiz Augusto 

de Jesus. Requerimento nº 129/2021, de lavra do edil Jurandy da Cruz Carvalho. 

Indicações nºs 1175 a 1178/2021, de autoria dos parlamentares Pedro Cícero Marcenio 

Silva, Flávio Arruda Morais e Emerson Costa dos Santos. Moções nºs 121 e 122/2021, 

respectivamente, de lavra dos edis José da Costa Correia Filho e Petrônio Oliveira Lima. 

Correspondências: Atestado Médico, datado do dia 21 de maio do ano em curso e 

assinado pelo Dr. Bruno Passos Sampaio, Médico Clínico, apresentado pelo vereador Josse 

Paulo Pereira Barbosa para justificar sua ausência nas Sessões Ordinárias dos dias 25, 26 e 

27 de maio de 2021. Ofício SMT nº 082/2021, datado do dia 26 de maio do corrente ano e 

assinado pelo Diretor Superintendente da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), 

Senhor Cleudson Santos Almeida, encaminhando a esta Casa a documentação relativa à 

Receita e Despesa da SMT, referente ao mês de abril de 2021. Ofício PROCON nº 

057/2021, datado do dia 27 de maio do ano em curso e assinado pelo Superintendente da 

Superintendência Municipal de Proteção e Defesa ao Consumidor (PROCON), Senhor 

Antônio Maurício Santana de Carvalho, encaminhando a este Legislativo os Balancetes de 

Despesa e Receita da referida superintendência, referente ao mês de abril de 2021. Ofício nº 

011/2021, datado do dia 28 de abril do corrente ano e assinado pela Senhora Maricélia 

Gabriel Lima Monteiro, Presidente da ONG Ame Mais Feira V Sustentável, solicitando 

fazer uso da palavra, em Tribuna Livre, para discorrer sobre as ideias e ações da referida 

ONG com o objetivo de dar continuidade aos projetos que têm como foco a assistência 

social, a educação e a saúde para famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social >. De acordo com o Regimento Interno, o primeiro Vice-Presidente desta Câmara, 

vereador Sílvio de Oliveira Dias, solicitou que os edis Josse Paulo Pereira Barbosa e 

Ivamberg dos Santos Lima conduzissem o senhor Anderson Alves Lima, para a Tribuna 

Livre, na conformidade da solicitação em nome da Associação Rural do Campo do Gado 

Novo, protocolada no dia 18 de maio de 2021. Assumindo a Tribuna, o senhor Anderson 

Alves Lima, estudante do curso de Gestão Pública, abordou a questão da elaboração de 
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Projetos de Lei de iniciativa popular, previstos na Lei Orgânica do Município e no 

Regimento Interno deste Legislativo. Solicitou apoio de todos os vereadores desta Casa a 

fim de tornar viável a propositura popular. Ainda falando na Tribuna Livre, o advogado 

Magno Felzemburg, ex-vereador e ex-Procurador Geral desta Casa, falou da importância da 

propositura popular que promove uma harmonia entre o povo e o Poder Legislativo, uma 

vez que a Casa da Cidadania é composta de representantes do povo. Disse que esta Casa 

está vivenciando o seu momento mais democrático, pois tem a representatividade de 

diversos partidos. Defendeu que na “Casa da Democracia” os vereadores atuem de coração 

aberto para receber as sugestões populares. Afirmou que não se lembra de qualquer matéria 

de iniciativa popular registrada nesta Casa. Disse que democracia é debate e disputa, mas 

sempre pautada na paz e harmonia, pois democracia e guerra são coisas distintas. Defendeu 

o debate para tentar resolver as questões que incomodam a sociedade. Finalizou seu 

pronunciamento defendendo a paz e o amor antes de tudo. A seguir o primeiro Vice-

Presidente desta Casa, Sílvio de Oliveira Dias, na direção dos trabalhos, convidou os líderes 

a efetuarem suas inscrições. Em Pela Ordem a vereadora Eremita Mota de Araújo passou 

o tempo do seu partido ao colega Josse Paulo Pereira Barbosa. Assumindo a direção da 

Mesa, o edil Fernando Dantas Torres, Presidente desta Casa, deu início ao Horário das 

Lideranças Partidárias, quando fizeram uso da palavra os seguintes parlamentares: Luiz 

Augusto de Jesus (Democratas), discorreu sobre entrevistas do Governador Rui Costa em 

que o mesmo disse que Feira de Santana é uma cidade suja, vive na escuridão e criticou 

também a Educação do município. Afirmou que a postura do Governador é uma retaliação 

ao pronunciamento do Prefeito Colbert em que este cobrou soluções para coibir a violência 

na cidade. Disse que é lamentável que Feira de Santana registre cem assassinatos em dois 

meses. Finalizou afirmando que o Governador Rui Costa não conhece e não gosta de Feira 

de Santana. Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), utilizando também o horário do PSDB, 

louvou a Deus pela presença do colega Pedro Cícero Marcenio Silva e passou a falar sobre 

o Dia da Imprensa, ressaltando que é um dia feliz para essa categoria combativa, 

investigativa, considerada o quarto poder, uma vez que “fiscaliza” e torna público tudo o 

que ocorre neste país. Questionou o que seria da população brasileira sem a força da 

imprensa, que atua com muita garra e determinação. Demonstrou sua indignação pela não 

inclusão da categoria como grupo prioritário para a vacinação. Enalteceu a categoria, em 

especial a imprensa de Feira de Santana, que produz um jornalismo ético e independente. 

Discorreu sobre a imprensa no Brasil, salientando que o jornalismo deste município é forte, 

respeitado que tem, acima de tudo, compromisso com a verdade. Citou como exemplo a 

força da imprensa para a resolução do assassinato recente do médico, bem como a 
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divulgação do embate entre o Prefeito Colbert e o Governador Rui Costa. O Presidente 

desta Casa, Fernando Dantas Torres, desejou boas-vindas ao colega Pedro Cícero Marcenio 

Silva, que esteve internado recentemente por problemas de saúde. Dando prosseguimento 

ao Horário da Lideranças, o parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva (Cidadania) 

agradeceu a Deus a oportunidade de estar nesta Casa com saúde, aos amigos que o 

ampararam, em especial aos colegas Petrônio Oliveira Lima, Fernando Dantas Torres e 

Luiz Ferreira Dias que o ajudou intermediando o internamento no Hospital Geral Clériston 

Andrade. Disse que foi muito bem atendido no referido hospital, parabenizando o Dr. 

Pitangueiras pelo excelente trabalho realizado na direção daquela unidade hospitalar, que 

promove um atendimento “vip” para todos indistintamente. Encerrou seu discurso 

prestando uma homenagem ao SUS. Foi aparteado pelo edil Josse Paulo Pereira Barbosa. A 

seguir, o vereador Petrônio Oliveira Lima (Republicanos) inicialmente registrou a 

presença do senhor Reginaldo Júnior e passou a parabenizar a Tv Subaé e a todos os 

profissionais que a compõem, pelos trinta e três anos de existência da emissora que presta 

um excelente serviço informativo, social, cultural, de entretenimento e promove 

desenvolvimento para Feira de Santana e região. Informou que o Deputado Federal Márcio 

Marinho destinou setecentos mil reais de Emenda Impositiva, para a Fundação Hospitalar 

de Feira de Santana. Em Pela Ordem o edil Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou que 

fosse registrado em Ata que durante a sua licença médica, inicialmente foi internado na 

Policlínica do Feira X e somente depois foi “regulado” para o Hospital Geral Clériston 

Andrade, ressaltando que agiu diferente de suplente de vereador desta casa que “tem 

cometido crimes eleitorais em Feira de Santana”. Em seguida o parlamentar Jurandy da 

Cruz Carvalho (PL) teceu comentários acerca da saúde pública em Feira de Santana, em 

especial da zona rural, pois as UPA’s e Políclínicas tentam transferir pacientes que 

necessitam de internamento e não conseguem. Disse que é papel do Estado e do Município 

disponibilizar leitos de hospitais para toda a população, salientando que a grande maioria 

das pessoas não tem “amizade” e nem a quem recorrer. Afirmou que o povo vem sofrendo 

e morrendo por falta de leitos e fez um apelo aos governantes para tentar resolver a situação 

evitando o grande número de mortes. Em Pela Ordem o vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa solicitou ao Presidente que colocasse em votação a supressão do Grande 

Expediente e a suspensão da Sessão para uma reunião do “grupo dos dez”. Atendendo o 

requerimento do edil, o Presidente, Fernando Dantas Torres, colocou em votação a referida 

supressão que foi acatada pela unanimidade dos edis presentes. Continuando o Horário da 

Lideranças o vereador José da Costa Correia Filho (Patriota) discorreu sobre a situação 

do Centro de Cultura Amélio Amorim, parabenizando a atual coordenadora, senhora 
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Heloísa Carneiro Lima pelo planejamento de reforma, que ainda não foi iniciada em razão 

da pandemia. Conclamou que todos nesta Casa se empenhem para tentar que as obras de 

reforma daquele patrimônio cultural da cidade sejam iniciadas imediatamente. Finalizou 

seu pronunciamento tecendo críticas ao Governador Rui Costa pelas recentes entrevistas 

maculando a imagem de Feira de Santana. A seguir o parlamentar Luiz Ferreira Dias 

(Pros) parabenizou a Imprensa pelo seu dia. Informou que hoje também é o Dia dos 

Bombeiros Militares, cuja Lei nº 3824/2018, oriunda do Projeto de Lei nº 41/2018, de sua 

autoria, cria o dia desses profissionais que atuam em defesa e prevenção da vida e do 

patrimônio. Agradeceu a Deus e a população de Feira de Santana por ser vereador nesta 

Casa e encerrou seu discurso prestando sua solidariedade a todas as famílias que perderam 

entes queridos nessa pandemia. O edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) demonstrou sua 

preocupação com a atual situação da Saúde no Estado da Bahia, passando a apresentar 

dados sobre a suspensão das cirurgias eletivas, que estão suspensas desde o início da 

pandemia. Disse entender que a situação de pandemia é grave, mas que o Governo do 

Estado deve disponibilizar hospitais para a realização dessas cirurgias, pois as pessoas estão 

morrendo. Informou que fará um Requerimento solicitando providências e conclamou a 

Casa a apoiar o se pleito. Em seguida o vereador Emerson Costa dos Santos (DC) 

informou que a CPI das Cestas Básicas não acabou, apenas está suspensa por uma decisão 

judicial em liminar. Afirmou que os procuradores desta Casa já entraram com um recurso 

para derrubar a decisão liminar. Ressaltou que o mais importante é que a comunidade de 

Feira de Santana está apoiando os trabalhos da CPI. Criticou os movimentos contra o 

Presidente Bolsonaro. Parabenizou o Secretário Municipal de Agricultura, senhor Pablo 

Roberto, pela realização da gincana para arrecadação de alimentos citando o provérbio “o 

mal do esperto é achar que todo mundo é besta”. Disse que a CPI vem dando frutos, 

incomodando muita gente, e que apresentará um relatório final informando o que de fato 

ocorreu, salientando que não entende o “desespero” da bancada governista de barrar esses 

trabalhos. Em aparte o edil Fernando Dantas Torres parabenizou o orador pelo 

pronunciamento, afirmando que causa surpresa o Secretário Pablo Roberto, que está sendo 

investigado na CPI das Cestas Básicas, fazer gincana com doações de inúmeras cestas 

básicas. Disse acreditar que a Justiça fará justiça e a verdade será dita, porque não entende 

como o colega Pedro Américo, que é investigado, entra na Justiça e consegue decisão 

favorável. Afirmou que o juiz não errou, mas agora ele ouvirá o lado da Câmara, pois a 

mudança do Regimento Interno ocorreu de maneira legal e democrática. Lembrou que o 

vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes também votou para a composição dos 

membros da CPI, ressaltando que a escolha foi democrática. Afirmou que a mudança do 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

366 

 

RD 202146 

Regimento ficou mais democrática, passando a falar sobre o papel do vereador, que é 

fiscalizar o Poder Executivo. Falou que o vereador Pedro Américo deve muito e vai pagar e 

que está com a “pulga atrás da orelha”, pois acha que o material dessa gincana foi sobra de 

cestas básicas que estavam “escondidas”. Durante o aparte do parlamentar Fernando Dantas 

Torres, a vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária desta Casa, assumiu a 

direção dos trabalhos. Reassumindo a direção da Mesa, o presidente, Fernando Dantas 

Torres deu continuidade ao Horário da Lideranças quando o edil Flávio Arruda Morais 

(PSB) lembrou a todos o seu engajamento nas causas sociais e disse que lhe causou 

estranheza ter recebido um telefonema da Polícia Federal por ter sido “denunciado” por 

fazer pré-campanha com cestas básicas. Afirmou que sempre olhou pelos menos 

favorecidos, em especial nesse momento de pandemia e que usa a política como 

instrumento de transformação e apoio à população. Encerrou seu discurso demonstrando 

sua indignidade pela ação dessas pessoas que o denunciaram. Dando prosseguimento o edil 

Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) abordou a questão das comunidades quilombolas 

existentes em Feira de Santana, salientando que poucas são lembradas e que apenas três são 

reconhecidas oficialmente que são: Candeal II, Lagoa Grande e Matinha dos Pretos. 

Defendeu a necessidade de reconhecimento das demais existentes no Município, pois essas 

comunidades necessitam de apoio na resistência, na luta e na defesa das suas terras e 

cultura. Informou que a Comissão de Reparação, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor 

e Proteção à Mulher realizará, na tarde de hoje, uma Audiência Pública para discutir essa 

questão. A seguir o parlamentar Valdemir da Silva Santos (PV) parabenizou o colega 

Flávio Arruda Morais pelo pronunciamento e trabalho social visando um olhar diferenciado 

aos mais necessitados. Elogiou e parabenizou o Prefeito Colbert Martins pelo feito 

extraordinário por chamar a atenção do Governo do Estado para a necessidade de postura 

mais efetiva visando coibir a violência neste Município. Disse que o Governo do Estado 

nada faz de concreto contra a violência nesta cidade e ainda desfere palavras pesadas contra 

o Prefeito e este Município, ressaltando que ao invés de replicar palavras pesadas e 

agressivas deveria agir na busca de coibir a violência. Em Pela Ordem o edil Petrônio 

Oliveira Lima informou que o Município de Feira de Santana dispõe do telefone “Fala 

Feira” onde o cidadão pode requerer melhorias na iluminação e limpeza. O parlamentar 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes (Democratas) afirmou ter a tranquilidade de 

dizer que trabalha com a verdade sempre e que não tem receio de apuração dos fatos. Falou 

que a sua campanha eleitoral foi coletiva e limpa e que o tempo vai mostrar isso. Informou 

que a gincana realizada foi solidária, com a participação de várias associações que 

trabalham em vários segmentos, a exemplo da proteção do bem estar animal, transporte de 
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pessoas em situação de vulnerabilidade para tomar vacinas, visando colaborar com a 

cidade. Disse que sabe o papel do seu mandato e que faz parte de um grupo que luta e 

trabalha em prol e pelo bem da cidade. O vereador Luiz Augusto de Jesus (Liderança do 

Governo) rebateu as críticas do Governador Rui Costa, apresentando dados estatísticos 

referentes a números de alunos, unidades escolares e creches ligados à Secretaria Municipal 

de Educação de Feira de Santana. Citou a construção de várias unidades escolares e 

creches, salientando que em cada distrito desta cidade existirá uma creche com modelo 

padrão e que cinco funcionarão em período integral. Em Pela Ordem o edil Ivamberg dos 

Santos Lima apresentou dados estatísticos sobre a Educação na Bahia. O vereador Sílvio de 

Oliveira Dias (PT) teceu comentários sobre a decisão judicial que suspendeu a CPI das 

Cestas Básicas, salientando que lhe causou espanto, em especial o argumento utilizado na 

ação. Disse que a alteração do regimento Interno foi feita de maneira legal e que a natureza 

liminar da decisão é passível de recurso e que, após ouvir a Casa, a justiça decidirá de 

maneira mais completa. Afirmou que a composição da CPI guardou a devida 

proporcionalidade partidária e que a alteração apenas garantiu a presença de todos os 

partidos. Defendeu a legalidade da CPI e sua composição, salientando que os depoentes que 

estiveram aqui foram instruídos a mentir, com depoimentos truncados. Afirmou que os 

vereadores autores da ação usaram “litigância de má-fé”. Disse que a verdade será 

reestabelecida e que os trabalhos da CPI serão retomados e que alguns vereadores desta 

Casa estão com as “mãos sujas”. Em seguida o presidente, Fernando Dantas Torres 

suspendeu a Sessão por vinte minutos em atenção à solicitação do edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa e aquiescência do Plenário. Reaberta a sessão, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

solicitou chamada nominal dos vereadores. Em atenção ao pedido, fez-se a chamada 

nominal, momento em que apenas o edil Ronaldo Almeida Caribé não estava presente no 

Plenário. Em Pela Ordem, o vereador Flávio Arruda Morais requereu um minuto de 

silêncio ao final da Sessão em homenagem póstuma ao Radialista Rogério Magalhães. Em 

Pela Ordem, o parlamentar Josse Paulo solicitou supressão dos Projetos de Lei pautados 

para a presente data a fim de que os Requerimentos fossem apreciados. Em Pela Ordem, o 

edil Luiz Augusto de Jesus disse que os Projetos que já estão na Ordem do Dia não podem 

ser suprimidos. Em votação, o adiamento dos Projetos de Lei por uma sessão foi aprovado, 

com voto contrário do edil Luiz Augusto de Jesus. Na Ordem do Dia, as seguintes 

proposições foram adiadas por uma sessão: em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 

060/2021, de autoria do edil Flávio Arruda Morais. Em primeira discussão, os Projetos 

de Lei de nºs 048/2021, de iniciativa do vereador José Marques de Messias, o qual teve 

Parecer contrário exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), 
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061/2021, de lavra do parlamentar Petrônio Oliveira Lima, o qual teve Parecer exarado pela 

CCJR, 062/2021, de autoria do edil Jurandy da Cruz Carvalho, o qual teve Parecer 

contrário exarado pela CCJR, 064/2021, de iniciativa do vereador Flávio Arruda Morais, o 

qual teve Parecer contrário exarado pela CCJR, 065/2021, de lavra do parlamentar Silvio de 

Oliveira Dias, o qual teve Parecer exarado pela CCJR, 066/2021, de autoria do edil Silvio 

de Oliveira Dias, o qual teve Parecer exarado pela CCJR, 068/2021, de iniciativa do 

vereador Luiz Ferreira Dias, o qual teve Parecer contrário exarado pela CCJR. Dando 

continuidade à Ordem do Dia, em Pela Ordem, o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa 

solicitou votação em bloco dos Requerimentos nºs 046, 047 e 128/2021. Em seguida, em 

Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus solicitou destaque nos Requerimentos 

supracitados. Em Pela Ordem, o vereador Ronaldo Almeida Caribé justificou sua ausência 

durante a chamada nominal informando que estava no banheiro. Em seguida, em votação 

única, o Requerimento nº 046/2021, de lavra do parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa 

foi aprovado pela maioria dos parlamentares presentes, com votos contrários dos edis Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, Valdemir da Silva Santos, Luiz Augusto de Jesus, 

Fabiano Nascimento de Souza, Jurandy da Cruz Carvalho, Petrônio Oliveira Lima, José da 

Costa Correia Filho e Ronaldo Almeida Caribé. Em votação, usaram a palavra os edis Luiz 

Augusto de Jesus e o autor, Josse Paulo Pereira Barbosa. Em Pela Ordem, o vereador 

Pedro Cícero Marcenio Silva parabenizou todos os profissionais de imprensa pela 

passagem da data comemorativa à profissão. Em Pela Ordem, o vereador Jurandy da Cruz 

Carvalho solicitou um minuto de silêncio ao término da Sessão pela morte do Sr. Geraldo 

Dias Barreto. Em Pela Ordem, o parlamentar Silvio de Oliveira Dias requereu um minuto 

de silêncio pela passagem do Sr. Hélio José de Melo Braga. Neste momento, o comando da 

Mesa foi transferido para o primeiro Vice-Presidente, Silvio de Oliveira Dias. Em votação 

única, o Requerimento nº 128/2021, de autoria do edil Fernando Dantas Torres foi 

aprovado por maioria dos vereadores presentes, com votos contrários dos parlamentares 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Valdemir da Silva Santos, Luiz Augusto de Jesus, 

Fabiano Nascimento de Souza, Jurandy da Cruz Carvalho, Petrônio Oliveira Lima e José da 

Costa Correia Filho. Em votação, o vereador Luiz Augusto de Jesus, o autor, Fernando 

Torres, e os edis Jhonatas Lima Monteiro, Sílvio de Oliveira Dias e Fabiano Nascimento de 

Souza usaram a palavra. Em Pela Ordem, o edil José Marques de Messias solicitou um 

minuto de silêncio ao término da Sessão em homenagem póstuma ao Sr. Valter de Souza. 

Logo após, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou um minuto de silêncio pela 

passagem do Radialista Rogério Magalhães. Durante a fala do parlamentar Silvio de 

Oliveira Dias, em votação, a segunda Secretária, Eremita Mota de Araújo, assumiu os 
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trabalhos da Mesa e posteriormente, os transferiu para o primeiro Vice-Presidente. Em Pela 

Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou chamada nominal, momento em que 

todos os vereadores estavam presentes no Plenário. Em Pela Ordem, o edil Emerson Costa 

dos Santos solicitou constar em ata os nomes dos colegas que votaram contra o 

Requerimento de nº 128/2021. Logo após, o comando da Mesa Diretiva foi assumido pelo 

Presidente Fernando Torres. Em votação única, o Requerimento nº 047/2021, de autoria 

do edil Josse Paulo Pereira Barbosa foi aprovado pela maioria dos vereadores presentes, 

com votos contrários dos parlamentares Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Valdemir 

da Silva Santos, Luiz Augusto de Jesus, Fabiano Nascimento de Souza, Jurandy da Cruz 

Carvalho, Petrônio Oliveira Lima e José da Costa Correia Filho. Durante a fala em votação, 

o vereador Luiz Augusto de Jesus disse que o Requerimento que estava em suas mãos não 

era o mesmo que havia recebido anteriormente. Em resposta, o Presidente Fernando Torres 

explicou ao vereador em questão que o nome do Secretário de Saúde foi digitado de forma 

incorreta e por esse motivo ocorreu a substituição. Em Pela Ordem, o vereador Luiz 

Augusto de Jesus disse que, nesse caso, o Requerimento estava prejudicado, de modo que 

deveria ter sido retirado para depois voltar à pauta. Em seguida, o Presidente Fernando 

Torres reafirmou que o Requerimento será encaminhado ao Prefeito, mas que precisou ser 

refeito apenas por erro no nome do Secretário de Saúde. Em Pela Ordem, o parlamentar 

Silvio de Oliveira Dias enfatizou que o Requerimento era direcionado ao Secretário de 

Saúde do Município, assim não importa o nome e sim o cargo, desse modo, solicitou 

prosseguimento da votação. Em Pela Ordem, o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho 

disse que o Requerimento é direcionado ao senhor José Marcondes de Carvalho e deveria 

ser votado do jeito que foi dado entrada para não macular a imagem desta Casa. Em Pela 

Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa salientou que o colega Luiz Augusto de 

Jesus deu demonstração de que não tem condições de liderar nada. Afirmou que ele é tão 

perverso que quer induzir a imprensa contra a Câmara de Vereadores. Disse que o 

supracitado edil envergonha o Parlamento. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus 

solicitou constar em ata toda a discussão que ocorreu na Casa, no entanto seu pleito não foi 

atendido. Em Questão de Ordem, o edil José da Costa Correia Filho comentou que o 

Requerimento de sua autoria de nº 124/2021 não foi votado. Em votação única, o 

Requerimento nº 126/2021, de lavra do parlamentar Jhonatas Lima Monteiro foi aprovado 

por maioria dos edis presentes, com votos contrários dos parlamentares Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes, Valdemir da Silva Santos, Luiz Augusto de Jesus, Fabiano 

Nascimento de Souza, Jurandy da Cruz Carvalho, Petrônio Oliveira Lima e José da Costa 

Correia Filho. Em votação, o autor e os edis Emerson Costa dos Santos, Luiz Augusto de 
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Jesus, Ivamberg dos Santos Lima, Fernando Dantas Torres e Silvio de Oliveira Dias usaram 

a palavra. Na votação, durante a fala do primeiro edil, o comando da Mesa Diretiva foi 

transferido para a primeira Secretária, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, e no discurso 

do segundo orador, foi reassumido pelo Presidente Fernando Torres. Durante a fala do edil 

Ivamberg dos Santos Lima, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para o segundo 

Vice-Presidente, edil Josse Paulo Pereira Barbosa. Em Pela Ordem, o vereador Silvio de 

Oliveira Dias disse que o colega Luiz Augusto de Jesus fugiu do assunto tratado no 

Requerimento. Em seguida o segundo Vice-Presidente desta Casa, edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa, solicitou que todos ficassem de pé para respeitar um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma ao radialista Rogério Magalhães, requerido pelos edis Flávio Arruda 

Morais e Josse Paulo Pereira Barbosa e aos Srs. Geraldo Dias Barreto, Hélio José de Melo 

Braga e Valter de Souza, requisitado, respectivamente, pelos vereadores Jurandy da Cruz 

Carvalho, Silvio Dias e José Marques de Messias. Esgotado o horário regimental, o 

segundo Vice-Presidente Presidente desta Casa, vereador Jossé Paulo Pereira Barbosa, 

declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e cinquenta minutos, sendo convocada 

outra para a amanhã, à hora regimental, com a seguinte pauta:<Em primeira discussão, os 

Projetos de Lei de nºs 070, 072, 076 e 077/2021, todos de iniciativa do edil Flávio Arruda 

Morais, com Pareceres contrários da CCJR; 071/2021, de lavra do vereador Flávio Arruda 

Morais, com Parecer da CCJR; 073 e 074/2021, ambos de autoria do parlamentar Pedro 

Cícero Marcenio Silva, com Pareceres contrários da CCJR e 075/2021, de iniciativa da 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, com Parecer contrário da CCJR. Em 

discussão única, os Projetos de Resolução nºs 736/2021, de lavra do edil Ivamberg dos 

Santos Lima, com Emenda 01 de Luiz Augusto de Jesus, com Parecer opinando pela 

devolução da mesma ao autor para correção e 739/2021, de autoria do parlamentar Flávio 

Arruda Morais, com Parecer da CCJR. Em discussão única, o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 004/2021, de iniciativa do vereador Luiz Augusto de Jesus, com Parecer da 

CCJR. Em votação única, os Requerimentos nºs 124/2021, de lavra do edil José da Costa 

Correia Filho e 129/2021, de autoria do parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho>. Para 

constar, eu, Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a 

presente Ata que segue à apreciação plenária, na forma regimental.     

 

   

 

 


