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Ata da 26ª 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 14 de 

abril de 2021. 

 

Aos quatorze dias do mês de abril 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 vigésima 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 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 Silvio de Oliveira Dias, primeiro Vice-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: <Indicações nºs 810 a 

856/2021, de autoria dos vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, 

Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Flávio Arruda Morais, 

Josse Paulo Pereira Barbosa, Silvio de Oliveira Dias, Ivamberg dos Santos Lima, Pedro 

Cícero Marcenio Silva, Valdemir da Silva Santos, Luiz Augusto de Jesus, Petrônio Oliveira 

Lima e Fabiano Nascimento de Souza. Requerimentos nºs 076 a 095/2021, de autoria do 

edil José Marques de Messias. Moção nº 102/2021, de autoria do vereador Luiz Augusto de 

Jesus. Correspondência: Ofício n° 04/2021, datado do dia 07 de abril do ano em curso e 

assinado pelo Vereador Ivamberg dos Santos Lima, Presidente da Comissão de Educação e 

Cultura, informando a alteração da data da Audiência Pública prevista para realizar-se no 

dia 08 do mês em curso, agora agendada para o próximo dia 16, sexta-feira, das 8:30 às 12 

horas. Ofício nº 10/2021, datado do dia 12 de abril do corrente ano e assinado pelo Sr. 
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Paulo Fernando da Silva dos Anjos – Coordenador Regional/Feira de Santana da ASPRA, 

Associação de Policiais e Bombeiros e seus Familiares do Estado da Bahia, solicitando a 

utilização de Tribuna Livre desta casa>. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos 

(MDB) solicitou a leitura, na íntegra, do Ofício nº 04/2021, encaminhado a esta Casa pela 

Associação Cultural Movimento Negro Afoxé Pomba de Malê para solicitar o uso da 

palavra em Tribuna Livre. Indagou, ainda, quando o referido Ofício fora encaminhado a 

esta Casa e se este se pautava no Regimento Interno. Na sequência, o primeiro Vice-

Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias, esclareceu que o referido Ofício fora lido durante o 

Expediente da Sessão anterior. Dando continuidade, o vereador Edvaldo Lima dos Santos 

(MDB) mencionou o Artigo 405, e seus parágrafos, do Regimento Interno deste 

Legislativo. Solicitou, por fim, que o Regimento Interno fosse cumprido. Em Pela Ordem, 

a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) registrou que o edil Edvaldo Lima dos Santos 

(MDB) estava correto quanto a sua reivindicação e destacou que o Ofício fora encaminhado 

a esta Casa há algum tempo e seguia as determinações constantes no Regimento Interno. 

Em seguida, o primeiro Vice-Presidente informou que o Ofício fora lido na Sessão do 

último dia oito, de modo que cumpria com a determinação presente no Artigo 405 e no §1º. 

Em Pela Ordem, a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) informou 

que o Setor Legislativo organizava as proposições e correspondências encaminhadas a esta 

Casa antes da leitura do Expediente, seguindo o Regimento Interno. Na sequência, 

concedeu-se oportunidade de discurso, em Tribuna Livre, ao Senhor Vicente Silva Santos, 

jornalista e representante da Associação Cultural Movimento Negro Afoxé Pomba de Malê, 

o qual discorreu sobre o pronunciamento do vereador Edvaldo Lima dos Santos acerca do 

Requerimento nº 062/2021, de autoria do edil Petrônio Oliveira Lima, que solicitava a 

realização de uma Sessão Solene para comemorar o Dia da Beleza Negra e Sacerdote e 

Sacerdotisa. Destacou que era necessário haver respeito e salientou que a população negra e 

candomblecista não aceitaria ser desrespeitada. Relatou, ainda, que Feira de Santana era um 

município com a maioria da população preta e destacou que era necessário acabar com a 

intolerância, com o racismo e com a homofobia. Ao finalizar seu pronunciamento, 

discorreu sobre as mazelas enfrentadas pela população negra. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) solicitou que o Senhor Vicente Silva Santos 

respeitasse seus pares e que, ao se pronunciar, especificasse quem se expressara de maneira 

desrespeitosa. Em seguida, o primeiro Vice-Presidente desta Casa informou que, durante o 

discurso do representante da Associação Cultural Movimento Negro Afoxé Pomba de Malê 

não houve desrespeito aos parlamentares e salientou que este fora comunicado sobre as 

regras a serem cumpridas, sendo estas estabelecidas pelo Regimento Interno desta Casa. 
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Salientou, ainda, que a Tribuna Livre era um espaço destinado à comunidade. Em Pela 

Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) solicitou que o Regimento Interno fosse 

cumprido e relatou que o orador não deveria usar a Tribuna Livre para fazer discursos 

políticos. Na sequência, o primeiro Vice-Presidente desta Casa esclareceu que estava 

cumprindo com o Regimento Interno e registrou que asseguraria ao orador à tribuna o 

discurso visto que este não expressara ideologias politicas, sendo respeitoso a todos. Logo 

após, também foi concedido o uso da palavra, em Tribuna Livre, ao Senhor Paulo 

Fernando da Silva dos Anjos, Coordenador Regional da Associação de Policiais, 

Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (ASPRA), o qual discorreu sobre temas 

relativos aos últimos acontecimentos envolvendo a Polícia Militar do Estado da Bahia. 

Comentou sobre a situação envolvendo o policial militar Weslei Soares em Salvador, no 

Farol da Barra. Exprimiu que a neutralização do referido policial militar pelo Batalhão de 

Operações Policiais Especiais (BOPE) passara pelo Comandante Geral da Polícia Militar da 

Bahia, bem como pelo Governador Rui Costa. Mencionou os vídeos gravados pela 

população e disse que a gravação divulgada pela imprensa fora editada, dando legitimidade 

à equipe do BOPE. Exprimiu que toda a população brasileira tivera conhecimento da 

situação. Na sequência, o vereador Fernando Dantas Torres indagou se o Deputado 

Estadual Marco Prisco Caldas Machado, líder sindical da ASPRA, se encontrava presente 

na situação, o que foi confirmado pelo orador à tribuna. Prosseguindo, o edil Fernando 

Dantas Torres questionou o porquê de o referido deputado não ter feito negociações durante 

o ocorrido. Em resposta, o Coordenador Regional da Associação de Policiais, Bombeiros e 

de seus Familiares do Estado da Bahia (ASPRA) esclareceu que o deputado supracitado se 

colocou à disposição da equipe do BOPE e solicitou que a sua presença fosse informada ao 

policial militar Weslei Soares, no entanto, isto não ocorreu. Por fim, exprimiu que pessoas 

que se encontravam no local lhe comunicaram que em momento algum houve negociação. 

Na sequência, o Presidente deste Legislativo, vereador Fernando Dantas Torres, 

assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o edil Valdemir da Silva Santos 

solicitou sua inscrição no momento destinado ao Horário das Lideranças Partidárias. Na 

sequência, o Presidente deste Legislativo consultou os parlamentares quanto à possibilidade 

de o estudante Matheus de Araújo Moreira Silva, o qual obteve novecentos e oitenta pontos 

na redação do ENEM, fazer uso da palavra em Tribuna Livre, o que foi acatado pelo 

plenário. Sendo assim, a presente Sessão foi suspensa por cinco minutos, momento no qual 

o referido estudante discorreu sobre sua trajetória na rede pública de ensino e as 

dificuldades enfrentadas ao longo da vida. Destacou que era necessário lutar pela realização 

dos sonhos e expôs que foi a primeira pessoa de sua família a ingressar no ensino superior. 
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Mencionou a importância da Biblioteca Pública Municipal Arnold Silva e a sua rotina de 

estudos para prestar vestibular. Comentou, ainda, sobre a disparidade entre o ensino público 

e o particular e exteriorizou as dificuldades enfrentadas pela população pobre. Por fim, 

enunciou seu sonho de ser médico e solicitou a reforma da referida biblioteca. Logo após, a 

presente Sessão foi reaberta e o Presidente desta Casa congratulou o estudante Matheus de 

Araújo Moreira Silva. Em Pela Ordem, o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes 

(DEM) informou que permutaria seu tempo de discurso, no Horário das Lideranças, com o 

edil Luiz Augusto de Jesus (DEM). No Horário das Lideranças Partidárias, o edil Luiz 

Augusto de Jesus (DEM), congratulou o estudante Matheus de Araújo Moreira Silva e 

registrou que entrara em contato com o Diretor Presidente da Fundação Municipal de 

Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares Costa 

(FUNTITEC), Senhor Antônio Carlos Daltro Coelho, o qual informou que a Biblioteca 

Pública Municipal Arnold Silva não se encontrava em funcionamento devido a um Decreto 

relativo à situação da Covid-19 neste município. Salientou, ainda, que a referida biblioteca 

voltará a funcionar normalmente após autorização da Prefeitura Municipal de Feira de 

Santana e registrou que as bibliotecas dos distritos feirenses também retomarão suas 

atividades. Mencionou a construção da biblioteca do distrito de Bonfim de Feira. Em 

seguida, enunciou que há um ano lutou, juntamente com o Deputado Federal José Nunes, 

pela construção de um poço artesiano para atender à comunidade de Pedra da Canoa, 

localizada no distrito de Ipuaçu, e ao distrito de Tiquaruçu. Relatou que, no dia anterior, 

recebeu uma ligação e através desta foi informado que a empresa responsável pela 

construção do poço artesiano iniciara as obras. Ao concluir seu pronunciamento, exprimiu 

que as localidades supracitadas necessitavam desta benfeitoria e agradeceu ao referido 

deputado, bem como aos habitantes dos distritos mencionados. Logo após, o parlamentar 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB), em tempo cedido pelos vereadores Flávio Arruda 

Morais (PSB), Eremita Mota de Araújo (PSDB) e Luiz Ferreira Dias (PROS), enunciou que 

era compromissado com a sociedade e agradeceu aos referidos parlamentares, bem como ao 

edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) pelo apoio. Declarou que, na Sessão anterior, fora 

ameaçado durante o pronunciamento feito na Tribuna Livre e exprimiu que tentaram 

humilhar esta Casa. Registrou que o pronunciamento feito na última terça-feira não tinha a 

intenção de relatar os problemas da comunidade e mencionou o vereador Petrônio Oliveira 

Lima (REP). Disse que o parlamentar supracitado se equivocara por não dialogar com a 

oradora que fizera uso da palavra, em Tribuna Livre, na Sessão anterior. Mencionou o 

Artigo 405 do Regimento Interno deste Legislativo e seus parágrafos. Em seguida, 

salientou que aqueles que desejassem fazer discussões descabidas à tribuna deveriam se 
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candidatar nas próximas eleições. Exprimiu que os parlamentares desta Casa não poderiam 

ser humilhados e comentou sobre uma situação ocorrida na legislatura anterior, quando o 

empresário Elias Tergilene, em uma Audiência Pública, tentou humilhar o ex-vereador 

Roberto Luís da Silva Tourinho. Destacou, ainda, que era necessário haver respeito nesta 

Casa. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) transferiu seu tempo 

de discurso ao orador à tribuna. Na sequência, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos 

(MDB), em tempo cedido pelo edil Fernando Dantas Torres (PSD), foi aparteado pelos 

vereadores Valdemir da Silva Santos (PV) e Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC). 

Prosseguindo, o orador à tribuna apresentou aos seus pares os processos movidos contra si 

e destacou que atuava na defesa da família brasileira. Relatou que não tinha medo e 

destacou que servia a Deus. Comentou, ainda, sobre o vídeo gravado pelo parlamentar 

Petrônio Oliveira Lima (REP), o qual foi divulgado nas redes sociais. Disse que, como 

negro, não aceitava discriminações e solicitou que o parlamentar supracitado fizesse a 

leitura da Constituição Federal, do Regimento Interno desta Casa e da Lei Orgânica do 

Município. Registrou, por fim, que não era racista, muito menos homofóbico ou 

preconceituoso. Em seguida, o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM) 

agradeceu a todos que se solidarizaram consigo e destacou que as ações de combate à 

Covid-19, propostas pela Mesa Diretiva desta Casa, foram acertadas. Salientou que, após os 

exames realizados neste Legislativo, soube que fora infectado, pela segunda vez, pelo vírus 

supracitado. Relatou que ficou assustado, mas fez todos os tratamentos. Congratulou os 

profissionais que atuam no Hospital de Campanha deste município pelo trabalho prestado, 

bem como a esta Casa pelas ações adotadas no combate à pandemia. Conclamou o 

Governador Rui Costa ao dizer que a realização de exames para detecção da Covid-19, 

através do Planserv, estava demorando bastante. Ao finalizar seu pronunciamento, salientou 

que os exames para detecção da Covid-19 deveriam ser realizados com celeridade. Em 

Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) mencionou o discurso do edil Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes (DEM) e destacou que as ações de combate à Covid-19 

foram fundamentais para assegurar a saúde dos vereadores e servidores desta Casa. Por fim, 

também congratulou o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, por ter 

propiciado a realização dos exames de detecção da Covid-19. Na sequência, o parlamentar 

Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) mencionou o discurso do estudante Matheus de 

Araújo Moreira Silva e registrou que se emocionara. Destacou que nada era fácil e relatou 

sua trajetória de vida. Comentou sobre a entrevista concedida pelo estudante supracitado a 

uma emissora de rádio, oportunidade na qual o jovem Matheus de Araújo Moreira Silva 

expusera sua dificuldade para estudar devido ao fato de não possuir um computador. 
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Registrou que incentivaria a arrecadação de um valor para ajudar o estudante na compra de 

um notebook e conclamou seus pares para contribuírem. Ao tecer suas considerações finais, 

destacou que o referido estudante era o futuro do país e destacou que ele deveria continuar 

acreditando em seus sonhos. Neste momento, o Presidente deste Legislativo nomeou uma 

Comissão Especial composta pelos parlamentares José da Costa Correia Filho (PATRI), 

Valdemir da Silva Santos (PV) e Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM) para 

exarar Parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2021, de autoria do edil Jurandy da 

Cruz Carvalho (PL). Na sequência, o Presidente nomeou o vereador Jurandy da Cruz 

Carvalho (PL), de acordo com o Requerimento nº 058/2021, como Presidente da Frente 

Parlamentar para Agricultura, Pesca, Desenvolvimento Rural e Abastecimento 

Agropecuário de Feira de Santana. Em seguida, o vereador Ivamberg dos Santos Lima 

(PT) congratulou o estudante Matheus de Araújo Moreira Silva e mencionou sua trajetória 

como aluno da rede pública de ensino. Destacou que as autoridades da área de educação 

deveriam elevar o nível das escolas. Mencionou a Lei nº 14.057/2020, a qual institui os 

precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) 

para os docentes, e o veto a esta. Destacou que o veto fora derrubado e, por isso, o Prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho deveria se posicionar sobre o assunto. Declarou que sessenta 

por cento dos precatórios do Fundeb foram recebidos por Feira de Santana para serem 

destinados aos docentes inativos, ativos e pensionistas na forma de abono. Enunciou que, 

no dia anterior, a Comissão Permanente de Educação e Cultura deste Legislativo dialogou 

com representantes da Associação dos Professores Licenciados do Brasil (APLB) – Feira 

de Santana. Ao concluir seu pronunciamento, exteriorizou que, após a reunião, os membros 

da comissão supracitada decidiram encaminhar um Ofício ao Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho tendo por objetivo solicitar uma audiência para dialogar com este acerca dos 

precatórios do Fundeb. Logo após, o vereador Emerson Costa dos Santos (DC) foi 

aparteado pelo edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) e, em seguida, agradeceu aos seus pares 

pelos votos favoráveis, em primeira discussão, ao Projeto de Lei nº 033/2021, de sua 

autoria. Declarou que se alegrara com a receptividade da população feirense e exprimiu que 

a aprovação da matéria supracitada era de extrema importância no combate à Covid-19. 

Registrou que elaborará uma Indicação relativa à avaliação psicológica dos estudantes da 

rede municipal de ensino. Enunciou que, no início do período legislativo, elaborara uma 

Indicação que visava a criação do Núcleo de Apoio e Acompanhamento Educacional-

Escolar. Mencionou a trajetória do estudante Matheus de Araújo Moreira Silva e disse que 

este não deveria desistir dos seus sonhos. Relatou, ainda, que a criação do referido núcleo 

de apoio tinha por objetivo garantir um suporte aos estudantes da rede pública e auxiliá-los 
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no que fosse necessário. Ao concluir seu discurso, registrou que o referido estudante 

poderia contar com seu apoio. Na sequência, o vereador José da Costa Correia Filho 

(PATRI) mencionou o discurso do Coordenador Regional da Associação de Policiais e 

Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia, Senhor Paulo Fernando da Silva dos 

Anjos, e agradeceu pela presença deste nesta Casa. Discorreu sobre a situação envolvendo a 

morte do policial militar Weslei Soares e registrou que o Deputado Estadual Soldado Prisco 

esteve presente no ocorrido para tentar intervir, no entanto, a tropa o impediu de atuar. 

Declarou que a justiça de Deus prevalecerá e exprimiu que era responsável por seus 

discursos, sobretudo no que concerne ao Esquadrão de Motociclistas da Polícia Militar ao 

exteriorizar que este não deveria atuar nas blitzen relativas ao Imposto sobre a Propriedade 

de Veículos Automotores (IPVA) ou à Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Salientou 

que estava aposentado e, diante disto, não sofreria com perseguições. Registrou que, em seu 

discurso, não atingia os policiais militares, mas o sistema em geral, destacando a 

importância de modificar este. Por fim, congratulou o estudante Matheus de Araújo 

Moreira Silva. Em seguida, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) mencionou a 

situação relativa ao edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) e os discursos realizados, em 

Tribuna Livre, nesta Sessão e na anterior. Teceu esclarecimentos sobre a Tribuna Livre e 

destacou que esta Casa pertencia, sobretudo, ao povo. Declarou que os pronunciamentos 

em Tribuna Livre deveriam ser garantidos para preservar a opinião da sociedade. Neste 

momento, o Presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, registrou que a 

Tribuna Livre não poderia ser utilizada para fazer ataques a um vereador. Dando 

continuidade, o orador à tribuna exprimiu que um grupo que se via discriminado tinha o 

direito de comentar sobre isto e mencionou o Artigo 405 do Regimento Interno desta Casa. 

Salientou que apontar, durante a Tribuna Livre, situações de preconceito e de discriminação 

era algo de interesse público. Declarou que não era cabível fazer censura prévia e destacou 

que não era contrário a possíveis advertências quando ocorressem excessos nos 

pronunciamentos em Tribuna Livre. Mencionou o discurso proferido, em Tribuna Livre, 

pela senhora Maria Aparecida Vieira de Brito, representante da Igreja Batista Missionária 

Internacional, e relatou que, na oportunidade, discordara veementemente das 

argumentações desta. Declarou que respeitava a Tribuna Livre, a qual se configurava em 

um espaço da sociedade e, mesmo sem concordar com as opiniões da referida senhora, não 

a interrompera. Ao finalizar seu pronunciamento, exprimiu que, se o Regimento Interno 

versava sobre o comportamento dos oradores em Tribuna Livre, os Artigos 137, 138, 139, 

140 e 141 deste tratavam sobre o decoro parlamentar. Em Pela Ordem, o edil Valdemir da 

Silva Santos (PV) solicitou sua inscrição no momento destinado às Explicações Pessoais. 
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Devido ao horário regimental, não houve Grande Expediente. Durante a Ordem do Dia, 

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

041/2021, de autoria do edil Josse Paulo Pereira Barbosa, o qual teve Parecer contrário 

exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Em discussão a este, 

franqueou-se a palavra ao edil Josse Paulo Pereira Barbosa. Na sequência, o autor da 

proposição solicitou o adiamento de pauta desta por quatro Sessões, o que foi aprovado 

pelos parlamentares desta Casa. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos 

destacou que os empresários garantiam empregos à população. Em Pela Ordem, o edil 

Josse Paulo Pereira Barbosa salientou que era microempresário, mas não concordava com o 

fato de muitos comerciantes venderem produtos fora do prazo de validade, pois isto se 

configurava em um crime. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus congratulou o 

vereador Edvaldo Lima dos Santos pelo discurso e salientou que o vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa deveria ter cuidado com seus pronunciamentos porque este citava que os 

vereadores da legislatura anterior aceitavam dinheiro dos empresários para aprovar 

Projetos. Em Pela Ordem, o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa declarou que poderia 

ser feita uma coletiva de imprensa para que os nomes dos vereadores envolvidos em 

esquemas de corrupção, na legislatura anterior, fossem expostos. Na sequência, o 

Presidente esclareceu que o Ministério Público encaminhara a esta Casa uma notificação 

mencionando os nomes dos envolvidos no possível esquema de corrupção. Em Pela 

Ordem, o parlamentar Silvio de Oliveira Dias destacou que, diante da criação de uma 

Comissão para averiguar a existência de corrupção na legislatura anterior, gostaria de 

solicitar, para clareza dos fatos, esclarecimentos sobre a natureza da comissão supracitada, 

indagando se seria estabelecida uma comissão administrativa ou especial de inquérito para 

conduzir os trabalhos. Solicitou que, após o término da presente Sessão, os membros da 

referida comissão se reunissem para estabelecer a presidência e relatoria desta.  Em Pela 

Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias solicitou, enquanto Corregedor desta Casa, que os nomes 

dos envolvidos na situação relativa à corrupção ocorrida na legislatura anterior fossem 

citados. Prestando esclarecimentos, o Presidente desta Casa expôs que o Ministério Público 

encaminhara a esta Casa uma notificação quanto a corrupção ocorrida, na legislatura 

anterior, e registrou que, no documento, foram citados os nomes do ex-Presidente José 

Carneiro Rocha e o ex-Ouvidor Humberto Cedraz. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa declarou que contaria com o apoio da imprensa feirense para ter acesso aos 

discursos relativos a possíveis corrupções ocorridas nesta Casa na legislatura anterior. Em 

primeira discussão, o Projeto de Lei nº 042/2021, de iniciativa do parlamentar Josse 

Paulo Pereira Barbosa, o qual teve Parecer contrário exarado pela CCJR. Em discussão a 
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este, franqueou-se a palavra ao autor da proposição e este foi aparteado pela vereadora 

Eremita Mota de Araújo. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias solicitou fazer 

uso da palavra em discussão ao Parecer. Ainda em discussão a este, concedeu-se 

oportunidade de discurso ao vereador Silvio de Oliveira Dias. Em Pela Ordem, o edil 

Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou adiamento de pauta do referido Projeto por cinco 

Sessões para solicitar esclarecimentos da CCJR, o que foi aprovado pelos parlamentares 

presentes. Em Pela Ordem, o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro solicitou que os 

Requerimentos fossem votados separadamente. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo 

Paulo Barbosa solicitou discursar em votação ao Requerimento nº 055/2021. Em Pela 

Ordem¸ o edil Silvio de Oliveira Dias solicitou esclarecimentos sobre qual Requerimento 

seria votado na sequência e, em seguida, sugeriu que o autor do Requerimento nº 055/2021 

fizesse a leitura deste. Em votação única, o Requerimento nº 055/2021, de autoria do edil 

Josse Paulo Pereira Barbosa, o qual fez uso da palavra. Neste momento, o primeiro Vice-

Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva. Em seguida, ainda em votação à proposição supracitada, concedeu-se 

oportunidade de discurso ao vereador Fernando Dantas Torres. Em Pela Ordem, a 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira informou que o parlamentar Pedro Cícero 

Marcenio Silva estava passando mal. Sendo assim, o primeiro Vice-Presidente suspendeu a 

presente Sessão por alguns minutos>. Tendo em vista o ocorrido com o parlamentar Pedro 

Cícero Marcenio Silva, o primeiro Vice-Presidente declarou encerrada a presente Sessão, às 

onze horas e vinte e seis minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia quinze de abril 

do ano em curso, à hora regimental, sem pauta prévia. Para constar, eu, Dayana Jones 

Nascimento de Jesus Fontes, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata que 

segue à apreciação plenária, na forma regimental.       

 


