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Ata da 25ª 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 13 de 

abril de 2021. 

 

 

Aos treze dias dias do mês de abril 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 vigésima quinta Sessão 

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

qual, à exceção do parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes, 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 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 das Atas das Sessões anteriores, que foram 

submetidas à apreciação plenária e aprovadas pela unanimidade dos edis presentes. Em 

Pela Ordem o edil Luiz Augusto de Jesus solicitou que fosse respeitado um minuto de 

silêncio pelo falecimento da professora Hilda Carneiro Santos, irmã do ex-governador João 

Durval Carneiro. Dando prosseguimento o Presidente, vereador Fernando Dantas Torres, 

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:< Projetos 

de Lei de n°s: 57/58 e 59/2021 de autoria do Edil Pedro Cícero Marcenio Silva, que 

respectivamente: “Dispõe sobre o enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância nacional decorrente do Novo Coronavírus (Covid-19), no transporte coletivo 

público (ônibus e alternativo) e transporte individual de passageiro (táxi, transporte por 

aplicativo) no Município de Feira de Santana, durante a Pandemia do Covid-19, e dá outras 

providências”; “Dispõe sobre a distribuição de cesta básica para as famílias de baixa renda, 
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como medida de enfrentamento ao estado de calamidade em razão da Pandemia do Covid-

19, e dá outras providências” e “Dispõe sobre a inclusão com prioridade no Plano de 

Vacinação Municipal do Covid-19, das pessoas com deficiência e dos cuidadores ou 

acompanhantes de idosos, e dá outras providências”. Projeto de Lei n° 060/2021 de autoria 

do Vereador Flávio Arruda Morais, que: “Dispõe sobre a inclusão de telefone e endereço 

do PROCON Municipal nas notas fiscais de venda ao consumidor, emitidas pelos 

estabelecimentos comerciais do Município de Feira de Santana-BA”. Projeto de Decreto 

Legislativo n/n° 01/2021 de autoria do Edil Jurandy da Cruz Carvalho, que: “Dispõe sobre 

a concessão da Comenda Maria Quitéria ao Sr. Rogério Silva Vieira, e dá outras 

providências”. Pareceres de n°s: 20/58/63 e 64/2021 exarados pela Comissão de 

Constituição Justiça e Redação (CCJR), opinando pelo indeferimento das seguintes 

proposições, respectivamente: Projetos de Lei n°s: 18/2021 (Vereador Pedro Cícero 

Marcenio Silva), 48/2021 (Vereador José Marques de Messias), 51/2021 (Vereador 

Edvaldo Lima dos Santos) e ao Projeto de Resolução n° 733/2021 (Vereador Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes). Pareceres de n°s: 61 e 62/2021 exarados pela 

Comissão de Constituição Justiça e Redação (CCJR), opinando pelo deferimento dos 

Projetos de Lei n°s 49 e 50/2021 de autoria dos Vereadores Luiz Augusto de Jesus e Flávio 

Arruda Morais, respectivamente. Parecer n° 56/2021 exarado pela Comissão de 

Constituição Justiça e Redação (CCJR), opinando pela devolução do Projeto de Lei 

46/2021 ao seu autor, Vereador Jurandy da Cruz Carvalho. Requerimentos de n°s: 69 a 

75/2021 de autoria dos Edis: Ivamberg Lima, Petrônio Lima, Luiz Ferreira Dias e Josse 

Paulo Pereira Barbosa. Indicações de n°s 779 a 809/2021, de autoria dos Vereadores: 

Luciane Apaarecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Emerson 

Costa dos Santos, Jhonatas Lima Monteiro, Pedro Cícero Marcenio Silva, Silvio de 

Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. Moções de n°s; 96 a 101/2021, de autoria dos 

Edis: Luiz Augusto de Jesus, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Josse Paulo Pereira 

Barbosa, sendo esta de Repúdio a todo ataque ou opinião pessoal emitida contra qualquer 

dos vereadores deste Município, e Jurandy da Cruz Carvalho. Correspondência: Ofício 

04/2021 datado de 08/04/2021 e assinado pelo Sr. Edson Jorge Freitas Martins, Presidente 

da Associação Cultural Movimento Negro Afoxé Pomba de Malê, solicitando agendamento 

da Tribuna Livre desta Casa. Ofício n° 17/2021, datado de 12/04/2021 e assinado pela 

Professora Marlede Silva Oliveira, Diretora da APLB/Sindicato-Delegacia Sindical 

Sertaneja, solicitando agendamento da Tribuna Livre desta Casa. Ofício 31/2021, datado de 

22/03/2021 e assinado pelo Sr. Elimar Luiz de Oliveira Jr., Diretor/Presidente Interino da 

Diretoria Executiva da FUNTITEC, encaminhando documentação relativa à Prestação de 
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Contas da supracitada Fundação, referente ao mês de fevereiro de 2021. Ofício datado de 

22/03/2021 e assinado pelo Sr. Jailson Rodrigues Duarte - Chefe de Gabinete da Secretaria 

Municipal de Saúde, em resposta ao Requerimento n° 27/2021 de autoria do Edil Silvio de 

de Oliveira Dias.> A seguir o Presidente desta Casa Legislativa, vereador Fernando Dantas 

Torres, convidou os líderes a efetuarem suas inscrições. No Horário das Lideranças, o 

vereador José da Costa Correira Filho (PATRIOTA) discorreu sobre uma blitz realizada 

pelo Esquadrão Águia, que no último final de semana prendeu diversos carros e apreendeu 

várias carteiras de Habilitação no seu bairro, salientando que, no seu entendimento, a 

Polícia Militar tem por objetivo combater a violência. Esclareceu que existe um decreto do 

Governador do Estado que impede esse tipo de apreensão durante a pandemia. Solicitou ao 

comando da Polícia Militar que reveja essas ordens e determine que a briosa PM volte a 

atuar contra a violência e marginalidade. Repudiou o que vem ocorrendo, salientando que 

os seus colegas estão apenas recebendo ordens. Informou que houve quatro assassinatos e 

assaltos a ônibus nesse final de semana no município de Feira de Santana. Enalteceu a 

Polícia Militar e sua farda. Finalizou informando que trará a esta Casa uma solicitação da 

ASPRA para tratar da questão do policial militar morto na Barra. Em seguida, o vereador 

Emerson Costa dos Santos (DC) saudou a todos e passou a falar sobre o caso da criança 

Henry Borel, ocorrido no Rio de Janeiro, lembrando também do assassinato de Isabela 

Nardoni. Questionou se esses casos tivessem ocorrido em Feira de Santana teriam a mesma 

divulgação. Informou que deu entrada em um Projeto de Lei que determina avaliação 

psicológica de crianças nas escolas a fim de detectar esse tipo de comportamento violento. 

Afirmou que os profissionais competentes são capazes de identificar essas anormalidades e 

verificando se as crianças são vítimas de abuso. O vereador Pedro Cícero Marcenio Silva 

(Cidadania), utilizando também o tempo do PSD, informou que os postos de saúde do 

município não estão mais vacinando contra a COVID, sendo a vacinação restrita apenas as 

unidades básicas de saúde, em razão da campanha de vacinação contra o H1N1. Defendeu 

uma reflexão por parte do Secretário Municipal de Saúde e do Prefeito Municipal para 

repensar essa estratégia de vacinação, uma vez que o número de unidades básicas de saúde 

é muito menor que o número de postos de saúde, dificultando a locomoção do público alvo, 

em especial dos idosos. Conclamou todos os colegas a apoiarem esse pleito buscando uma 

maneira melhor para a sua resolução. Em aparte o edil Ivamberg dos Santos Lima informou 

que em Feira de Santana existem apenas onze unidades básicas de saúde, enquanto os 

postos de saúde são em número de noventa, portanto essa ação dificulta, e muito, o acesso a 

vacinação contra a COVID. Em seguida o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB), 

utilizando também o tempo destinado ao PROS, inicialmente conclamou que as bênçãos de 
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Deus sejam derramadas em cada vida e em cada coração deste país e passou a falar sobre as 

notícias trágicas que são divulgadas nos meios de comunicação. Questionou a bancada de 

oposição sobre a votação do Deputado José Neto, que se posicionou contrário ao aumento 

de pena para os corruptos que se locupletaram do dinheiro público, salientando que, aqui na 

Bahia, foram cinquenta milhões de reais com a aquisição de respiradores que “sumiram, 

desapareceram”. Disse que apesar de respeitar o Deputado José Neto, este “pisou na bola”, 

pois votou contra o aumento de pena para corruptos e contra a aquisição de vacinas por 

parte da iniciativa privada. Afirmou não entender o que está acontecendo com a oposição. 

Criticou duramente os que defendem a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI na esfera 

federal, pois no seu entendimento a culpa é do governo estadual que não utilizou 

devidamente as verbas enviadas para o combate a COVID. Se dirigiu ao colega Sílvio Dias 

sobre uma publicação nas redes sociais do colega. Dando prosseguimento o edil Luiz 

Augusto de Jesus (DEM) Registrou seus sentimentos pelo falecimento da professora Hilda 

Carneiro Santos, mãe dos seus amigos Cida, Leonel e da desembargadora Sílvia Zariff, 

irmã do ex-governador João Durval Carneiro e tia do secretário Sérgio Barradas Carneiro. 

Disse que teve a honra de conhecê-la quando estudou no Colégio João Durval Carneiro, 

onde a mesma exerceu a função de diretora com competência e pulso firme, sendo querida 

por todos. Registrou a passagem da professora Hilda na direção do SAC – Serviço de 

Atendimento ao Cidadão e finalizou registrando o seus sentimentos a toda família enlutada. 

Em seguida o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT), falando também no horário do 

PSDB, criticou as ações do Poder Executivo Municipal, que nesse momento de pandemia, 

efetuou cortes nos vencimentos dos Agentes de Saúde. Passou a listar diversos projetos de 

lei em todo o país que determinam melhorias para os profissionais da área de saúde durante 

essa situação pandêmica, enquanto Feira de Santana está andando na contramão do Brasil, 

pois enquanto diversos locais valorizam o trabalho árduo desses profissionais, aqui, o 

prefeito corta uma gratificação de setenta e cinco reais, recebida desde o ano de 2008, 

representando 4,5% do salários desses agentes. Afirmou que esses profissionais possuem 

uma carta compromisso do ex-prefeito José Ronaldo garantindo a manutenção desse 

benefício, salientando que não existe cumprimento desse compromisso. Falou sobre o corte 

de salários de diversas categorias dos servidores municipais e finalizou seu pronunciamento 

conclamando o prefeito municipal a retornar o pagamento dos vencimentos devidos. O edil 

Valdemir da Silva Santos (PV) mais uma vez abordou a questão dos vídeos de 

profissionais de saúde, em diversos locais do país, “fingindo” que estão vacinando os 

idosos. Afirmou que vai continuar tocando neste assunto, que é de vital importância, 

expressando sua revolta com a situação e conclamou os profissionais de saúde de Feira de 
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Santana para que não “entrem” nesse tipo de atitude, uma vez que estão lutando com vidas. 

Finalizou seu pronunciamento defendendo a valorização da vida humana. Em seguida, o 

parlamentar Flávio Arruda Morais (PSB) externou sua preocupação com a situação crítica 

dos músicos, donos de bares e restaurantes durante essa pandemia. Disse que hoje a fome é 

a personagem principal e que não consegue avistar uma luz no fim do túnel. Defendeu um 

“olhar mais carinhoso e mais empático” com essas categorias que não tem mais o que 

vender a fim de prover suas necessidades. Questionou se o vírus apenas é transmitido em 

bares e restaurantes. Criticou o que acontece dentro dos transportes coletivos que, no seu 

entendimento, causam mais aglomerações. Encerrou seu pronunciamento afirmando que há 

um ano e meio os supracitados profissionais vivem sem o mínimo de dignidade. Foi 

aparteado pelo colega Luiz Ferreira Dias. A seguir o vereador Petrônio Oliveira Lima 

(Republicanos) inicialmente saudou a todos e chamou a atenção desta casa para o 

desempenho do estudante Matheus de Araújo Silva que fez novecentos e oitenta pontos na 

redação do ENEM, salientando que o jovem é um exemplo, pois muitas vezes estudava até 

sem energia elétrica. Disse que o estudante é morador da periferia, filho de pais analfabetos 

e busca no conhecimento e estudos uma maneira de trilhar um caminho diverso. Afirmou 

que o sonho do garoto é ser médico para dar uma melhor condição de vida e conforto a toda 

a sua família, mostrando que moradores do Viveiros e de qualquer periferia podem ser 

capazes de conseguir, através do estudo, realizar os seus sonhos. Finalizou seu 

pronunciamento dizendo que Matheus é estudante de escola pública e merece todo o apoio 

para seguir no curso de medicina. Durante a sua fala o edil foi aparteado pelo colega 

Ivamberg dos Santos Lima. Em seguida o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) 

abordou a questão das contratações na área de saúde deste município, ressaltando que é um 

problema antigo e que essas contratações são irregulares e ilegais. Afirmou que tal prática é 

um “poço sem fim” de corrupção. Disse que existem falsas cooperativas e que essa prática 

de contratação utilizada tem impedido a convocação das pessoas aprovadas em concurso 

público, mesmo com decisão judicial determinando a convocação. Defendeu urgência na 

convocação dos concursados que desde o ano de 2011 esperam uma resolução. Afirmou 

que são dez anos de enrolação e não atendimento a decisão judicial, salientando que é 

necessário extirpar a raiz da corrupção. O edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) falou 

sobre dois projetos de sua autoria, que estão na pauta de hoje, esclarecendo que os mesmos 

disciplinam questões importantes sobre supermercados e estacionamentos deste município. 

Criticou veementemente a vigilância sanitária de Feira de Santana que, no seu 

entendimento, não fiscaliza de maneira efetiva e devida os supermercados, especialmente 

na questão de comercialização de produtos vencidos. A seguir saudou a toda a imprensa, na 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

172 

 

RD 202125 

pessoa do colega Ney Silva, conclamando ajuda para a divulgação desses Projetos. Disse 

que os supermercados devem patrocinar muitos políticos e por isso cometem tantas 

irregularidades. Finalizou afirmando que oportunamente falará sobre o desrespeito para 

com a Polícia Militar do Estado da Bahia. Em aparte o edil Luiz Ferreira Dias contribuiu 

com a fala do orador. A seguir o vereador Luiz Augusto de Jesus (Liderança do 

Governo), falou sobre a campanha de vacinação do H1N1, ressaltando que a Secretaria de 

Saúde informou sobre toda a logística utilizada. Defendeu que a vacinação seja efetuada 

por turnos em todas as unidades de saúde, entre as vacinas contra a COVID e o H1N1, a 

fim de atender a contento toda a população. Passou a falar sobre um Requerimento de 

autoria do colega Jhonatas Lima Monteiro, afirmando que votará favorável à aprovação, 

mas salientou que o assunto é de competência do governo estadual e que esclarecimentos 

sobre esgotamento sanitário devem ser dados pela Embasa. Foi aparteado pelo edil Pedro 

Cícero Marcenio Silva. Em Pela Ordem o parlamentar Jhonatas Monteiro passou o horário 

da liderança das minorias para o edil Silvio de Oliveira Dias que teceu comentários sobre o 

pronunciamento do colega Ivamberg dos Santos Lima, afirmando que existe um 

“descompromisso” do Poder Executivo Municipal com os Agentes de Saúde e com os 

servidores públicos em geral.  Disse que esse “descompromisso’ com o servidor público 

parte também do governo federal. Falou sobre a postura do Deputado José Neto, em relação 

a crítica feita pelo vereador Edvaldo Lima. Abordou a questão do “racismo velado” e da 

“beleza branca” falando para o colega Edvaldo Lima que “quem não quer virar notícia, não 

cria o fato". Defendeu o combate ao “racismo velado”, principalmente na Bahia, em razão 

de suas raízes. Em seguida o Presidente desta Casa Legislativa, edil Fernando Dantas 

Torres, suspendeu a Sessão por dez minutos, em atenção a solicitação do parlamentar 

Petrônio Oliveira Lima, para conceder o uso da palavra, em Tribuna Livre, à senhora Maria 

de Lourdes Santana, a fim de falar sobre o Odungê, entidade apartidária e sem fins 

lucrativos. O primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, 

assumiu o comando da Mesa Diretiva, declarando reaberta a presente Sessão. Em Pela 

Ordem o edil Edvaldo Lima dos Santos solicitou que fosse transcrito na presente Ata o 

pronunciamento feito na Tribuna Livre. O presidente em exercício, vereador Sílvio de 

Oliveira Dias, esclareceu ao parlamentar Edvaldo Lima dos Santos que não poderia acatar a 

solicitação, uma vez que a Sessão estava suspensa durante o pronunciamento da Tribuna 

Livre. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos solicitou sua inscrição no 

momento destinado às Explicações Pessoais. Em Pela Ordem, o edil Jurandy da Cruz 

Carvalho informou que o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes realizaria 

exames no presente dia e, caso testasse negativo para a Covid-19, retornaria a esta Casa na 
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próxima Sessão. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus solicitou sua inscrição no 

momento destinado às Explicações Pessoais. Em Pela Ordem, o edil Ronaldo Almeida 

Caribé solicitou que o Corregedor desta Casa agendasse uma reunião com os parlamentares 

para dialogar acerca das discussões ocorridas no Plenário a fim de preservar a imagem 

desta Casa. Neste momento, o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas 

Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva dando início a Ordem do Dia, quando 

foram apreciadas as seguintes proposições: < Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

033/2021 de autoria do parlamentar Emerson dos Santos, com Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação (CCJR), após discutido e votado, foi aprovado, por 

unanimidade dos edis presentes. O vereador autor, Emerson Costa dos Santos usou da 

palavra na discussão do Projeto. Em Pela Ordem, na discussão do Projeto, o vereador 

Jurandy da Cruz Carvalho solicitou vistas ao mesmo, sendo o pedido rejeitado pelo 

Plenário, com votos contrários dos edis Ivamberg dos Santos Lima, Silvio de Oliveira Dias, 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Eremita Mota de Araújo, Jhonatas Lima Monteiro, 

Emerson Costa dos Santos, Ronaldo Almeida Caribé, Luiz Augusto de Jesus, José da Costa 

Correia Filho, Luiz Ferreira Dias, Josse Paulo Pereira Barbosa e Flávio Arruda Morais. Na 

votação do Projeto usaram da palavra os edis Sílvio de Oliveira Dias e Ivamberg dos Santos 

Lima. A vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda secretária desta Casa,  assumiu a 

presidência da Mesa Diretiva durante a votação do Projeto. Reassumindo a direção dos 

trabalhos o presidente, edil Fernando Dantas Torres deu continuidade a Ordem do Dia. Em 

primeira discussão o Projeto de Lei nº 034/2021 de iniciativa do vereador Emerson dos 

Santos, com Parecer Contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), foi 

retirado de pauta por solicitação do autor.  Em Pela Ordem o edil Jurandy da Cruz 

Carvalho solicitou que esse tipo de matéria fosse enviada à Comissão de Educação desta 

Casa. Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 036/2021 de autoria do edil Sílvio de 

Oliveira Dias, com Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), após 

discutido e votado, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Durante a discussão do 

projeto o vereador autor, Sílvio de Oliveira Dias se pronunciou acerca da matéria em 

análise, bem como o vereador Edvaldo Lima dos Santos que declarou sua abstenção na 

votação do Projeto em pauta. Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 039/2021 de 

iniciativa do vereador José da Costa Correia Filho, com Parecer Contrário da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação (CCJR) foi adiado de pauta por três sessões, a pedido do 

autor e aquiescência do Plenário. Em Pela Ordem o edil Flávio Arruda Morais solicitou 

que fosse registrada em Ata a presença do radialista Marcelo Fernandes. Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 040/2021 de autoria do parlamentar Jhonatas Lima Monteiro, 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

174 

 

RD 202125 

com Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), após discutido e 

votado, teve o Parecer aprovado por unanimidade dos presentes. Durante a discussão do 

Parecer os edis Jhonatas Lima Monteiro e Edvaldo Lima dos Santos utilizaram da palavra. 

Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias informou que o orador à tribuna, vereador 

Edvaldo lima dos Santos, estava discorrendo sobre o Projeto e não sobre o Parecer. Em 

Pela Ordem, o parlamentar Ivamberg dos Santos Lima salientou que a discussão referente 

ao Parecer tinha por objetivo avaliá-lo como constitucional ou não. Na discussão do 

Projeto, franqueou-se a palavra aos parlamentares Josse Paulo Pereira Barbosa, Ivamberg 

dos Santos Lima e Edvaldo Lima dos Santos. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero 

registrou a presença do senhor Ivan da Saúde na galeria desta Casa. Ainda em discussão ao 

Projeto, franqueou-se a palavra aos vereadores Silvio de Oliveira Dias, Valdemir da Silva 

Santos e Jhonatas Lima Monteiro. Após discussão e posterior votação, o Projeto em 

pauta foi rejeitado com dez votos contrários, seis votos favoráveis e três abstenções. 

Em Pela Ordem a vereadora Eremita Mota de Araújo solicitou que fossem registrados os 

nomes dos edis que votaram favoráveis ao Projeto em pauta. Em Pela Ordem, o edil Silvio 

de Oliveira Dias reiterou a solicitação da vereadora Eremita Mota de Araújo. Em Pela 

Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira registrou que não poderia ser 

contrária à proposição. Em declaração de voto, franqueou-se a palavra aos parlamentares 

Edvaldo Lima dos Santos (contrário), Silvio de Oliveira Dias (favorável) e Josse Paulo 

Pereira Barbosa (contrário). Votaram favoráveis ao Projeto os vereadores José da Costa 

Correia Filho, Eremita Mota de Araújo, Jhonatas Lima Monteiro, Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira, Ivamberg dos Santos Lima e Sílvio de Oliveira Dias. Os edis 

Emerson Lima dos Santos, Luiz Augusto de Jesus e Ronaldo Almeida Caribé registraram 

abstenção. Os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Fabiano Nascimento de Souza, Flávio 

Arruda Morais, Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Ferreira Dias, Josse Paulo Pereira Barbosa, 

Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, Valdemir da Silva Santos e José 

Marques de Messias registraram votos contrários ao Projeto em pauta.> Dando 

prosseguimento a Sessão o presidente desta casa vereador Fernando Dantas Torres, 

solicitou que todos os presentes ficassem de pé para que, fosse respeitado um minuto de 

silêncio, em homenagem póstuma, conforme requerimento do edil Luiz Augusto de Jesus, 

pelo falecimento da Professora Hilda Carneiro Santos. Nada mais havendo por tratar, o 

Presidente declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e vinte minutos, sendo 

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

discussão o Projeto de Lei nº 041/2021 de autoria do edil Josse Paulo Pereira Barbosa, 

com Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Em primeira 
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discussão o Projeto de Lei nº 042/2021 de iniciativa do vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa, com Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). 

Em discussão única os Requerimentos nºs: 53 e 57/2021, de iniciativa do vereador 

Jhonatas Lima Monteiro e 55/2021 de autoria do parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa 

>. Para constar, eu, Eliana Mara Assunção Rocha Costa, Redatora de Debates desta Casa, 

em home office, lavrei a presente Ata que segue à apreciação plenária, na forma regimental.     

 

   

 

 

 


