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Ata da 104ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 2ª Etapa, do 1º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 04 de 

novembro de 2021. 

 

Aos quatro dias do mês de novembro 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 centésima quarta Sessão 

Ordinária, referente à segunda 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 Sílvio 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. Em seguida, solicitou da primeira 

Secretária, parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a leitura das matérias 

previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: < Parecer s/n, exarado 

pela Comissão Especial para Análise de Concessão de Horaria, opinando favoravelmente à 

tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2021, de autoria da vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, que objetiva conceder a Comenda Maria Quitéria ao Dr. 

Francisco Paulo Cerqueira Mota. Indicações nºs 2.393 a 2.399/2021, de iniciativa dos 

vereadores Jurandy da Cruz Carvalho, Ivamberg dos Santos Lima, José da Costa Correia 

Filho e Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Correspondência: Of.DEX nº 042/2021, 

datado do dia 29 de outubro de 2021 e assinado pela Presidente da Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de Feira de Santana, Sra. Edna Maria Amorim de Queiroz, 

solicitando o uso da Tribuna Livre para tratar sobre patrocínios para manter o Núcleo 

Especializado para Pessoa com Espectro do Autismo (NEPEA), após encerramento do 

contrato com o PRONAS/PCD do Ministério da Saúde>. Posteriormente, a ata da sessão 

anterior foi submetida à apreciação plenária e aprovada pela unanimidade dos edis 
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presentes. Durante a leitura do Expediente, em Pela Ordem, a vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) solicitou que seus pares se atentassem ao assunto do 

Ofício encaminhado a esta Casa pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE). Oportunamente, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio de Oliveira 

Dias, registrou que, nesta sessão, representantes da APAE farão uso da palavra em Tribuna 

Livre. No Horário das Lideranças Partidárias, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

(PSC), também no tempo do PSDB, cedido pela parlamentar Eremita Mota de Araújo, após 

agradecer a cessão do tempo, denunciou a falta de médicos, remédios e insumos nos 

distritos. Depois, externou que apresentou uma Indicação solicitando que Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho conceda cinco milhões de reais em subsídio para os lojistas do 

Shopping Popular e só comece a cobrar o valor, de forma parcelada, a partir de 2023, 

quando os mesmos já estiverem estabilizados, tendo em vista que o gestor municipal 

liberou trinta e dois milhões de reais para compra de vales transportes, de forma antecipada, 

e repassou este valor para as empresas de ônibus que atuam na cidade. Em aparte, a 

vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) conclamou a população a se juntar a esta Casa 

para cobrar providências ao gestor municipal, pois a cidade está vivendo um caos, já que 

nenhum setor funciona. Em Pela Ordem, o vereador José da Costa Correia Filho (PATRI) 

solicitou que o Regimento Interno fosse respeitado tendo em vista que o tempo de 

pronunciamento do orador à tribuna tinha terminado e, ainda assim, este continuava seu 

discurso. Em Pela Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias (PROS) congratulou o vereador Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC) por seu pronunciamento e destacou que os vendedores 

ambulantes do Shopping Popular necessitavam do apoio do Governo Municipal. Logo 

após, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB), ao longo do seu pronunciamento, externou 

o seu repúdio à iniciativa do Poder Executivo de Feira de Santana, que através de Decreto 

poderá determinar nos próximos dias, a obrigatoriedade da vacinação contra a COVID-19 a 

todos os servidores públicos do município. Segundo o vereador, tal medida é ditatorial e 

arbitrária, na medida em que contraria o artigo 5°, inciso II da Constituição Federal, que 

preconiza que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei”. Prosseguindo, disse que no dia de ontem, o governo federal, através de 

Decreto, proibiu que os governos federal e municipal demitam servidores públicos não 

vacinados contra a COVID-19, o que a seu ver corrobora com o seu entendimento sobre a 

questão. Em aparte, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL). Durante o 

pronunciamento do orador à tribuna, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, 

assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB) reiterou que as pessoas tinham o direito de decidir se vacinar contra a 
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Covid-19. Em seguida, o Horário das Lideranças Partidárias foi suspenso por alguns 

minutos e a palavra foi concedida, em Tribuna Livre, à Sra. Edna Maria Amorim de 

Queiroz, Presidente da APAE em Feira de Santana, que foi acompanhada ao Plenário da 

Casa pelos vereadores Ivamberg dos Santos Lima, Emerson Costa dos Santos e Edvaldo 

Lima dos Santos. A oradora, após saudar os presentes, afirmou que Feira de Santana 

precisa da APAE, pois as mães de filhos excepcionais necessitam de atendimento 

especializado. Agradeceu ao vereador Emerson Costa dos Santos por ter intermediado o 

uso da Tribuna Livre. Lembrou que todos os presentes sabem da importância e da 

relevância que a APAE representa desde os seus provisionais e assim como os 

equipamentos disponíveis, mas, frisou que a instituição está passando por um momento 

crítico. Informou que, além da APAE sede, que funciona ao lado do Terminal Central, tem 

mais três núcleos: o CEPRE, especializado em reabilitação localizado no bairro Santa 

Monica; NEPEA, especializado em espectro autista e o Conviver, para os longevos 

desenvolverem atividades lúdicas como música e capoeira. Revelou que a sua presença 

reflete um apelo para a manutenção do NEPEA, pois era fruto de um projeto firmado com o 

Ministério da Saúde com validade de um ano. Entretanto tem a confiança na manutenção, 

pois o mesmo ocorreu com o CEPRE e como a sua equipe é formada por pessoas de 

excelência, vai encontrar saída. Relatou que o contrato terminou no último dia vinte e oito. 

Revelou que foram contratados especialistas para atender oitenta e cinco crianças, porém a 

fila por atendimento é muito grande. Advertiu que todos os dias nascem pessoas com 

alguma deficiência e que terão que ter atendimento. Acrescentou que o custo de 

manutenção do NEPEA é da ordem de R$ 68 mil e a APAE sozinha não tem condições de 

arcar. Lamentou o encerramento do convênio e a apreensão das mães que dependem do 

atendimento. Enfatizou que tem um homem com mais de trinta anos que é totalmente 

dependente de atendimento e sabe a luta e o sofrimento das mães. Adicionou que a APAE 

depende de doações e que há recursos pendentes de diversas ordens dentre elas as verbas de 

subvenções sociais. Assinalou que a APAE não precisa pedir nem se humilhar, pois basta 

só um olhar para certificar que as crianças necessitam de amparo da sociedade. Revelou 

que o vereador Jhonatas Monteiro passou uma manhã na APAE sede e vivenciou o trabalho 

desenvolvido. Disse esperar que o trabalho tenha solução de continuidade. Enumerou as 

diversas especialidades disponíveis e assegurou que cada contribuição será bem aplicada. 

Solicitou ajuda aos vereadores para manter a APAE funcionando. Oportunamente, o 

Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, consultou o Plenário quanto à 

possibilidade de criar uma comissão, composta, além de si, pelos vereadores Emerson 

Costa dos Santos (DC), Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), Josse Paulo Pereira Barbosa 
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(PSC), Luiz Ferreira Dias (PROS), Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB), Eremita 

Mota de Araújo (PSDB) e Silvio de Oliveira Dias (PT), para tratar sobre as demandas da 

APAE no Ministério da Saúde, em Brasília, o que foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Em Pela Ordem  ̧ o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) destacou que o 

Deputado Federal Otto Alencar Filho receberá os parlamentares desta Casa e apoiará as 

demandas da APAE - Feira de Santana. Em Pela Ordem, o edil Emerson Costa dos Santos 

(DC) destacou que a Prefeitura Municipal negligenciava as demandas da APAE e destacou 

que as verbas de subvenção destinadas pelos parlamentares desta Casa não foram 

encaminhadas à APAE. Disse, ainda, que a Prefeitura Municipal tinha a obrigação de 

repassar as verbas supracitadas à APAE. Em Questão de Ordem  ̧ o parlamentar Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes (DEM) discorreu sobre a regulamentação do pagamento 

das verbas de subvenção e destacou que esta Casa deveria estabelecer critérios relativos aos 

prazos para que as secretarias municipais repassem as verbas. Salientou que havia um 

Requerimento, de sua autoria, que indagava o porquê de as verbas não terem sido 

destinadas às instituições em Feira de Santana. Oportunamente, a vereadora Eremita Mota 

de Araújo (PSDB) declarou que, nos últimos anos, tem destinado suas verbas de subvenção 

à APAE, no entanto, estas não estavam sendo repassadas à instituição mencionada pela 

Prefeitura Municipal. Em seguida, o Presidente desta Casa conclamou seus pares para 

destinarem cem mil reais em emendas impositivas à APAE. Em Pela Ordem, o edil 

Petrônio Oliveira Lima (REP) disse que destinará cem mil reais de sua emenda impositiva à 

APAE. Em Pela Ordem, o edil Emerson Costa dos Santos (DC) registrou que também 

destinaria o mesmo valor à APAE. Em Pela Ordem, os vereadores Luiz Ferreira Dias 

(PROS), Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) e Luciane Aparecida Silva Brito Vieira 

(PSDB) destacaram que também destinariam o mesmo valor à APAE. Em Pela Ordem, a 

vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) destacou que, na atual legislatura, havia maior 

abertura para destinar emendas impositivas às instituições feirenses que tanto necessitavam 

de apoio do poder público municipal. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa (PSC) congratulou o Presidente desta Casa pelo apoio destinado à APAE e 

mencionou a campanha “Ajude Yasmin”. Salientou que, nesta legislatura, esta Casa era 

independente da Prefeitura Municipal. Oportunamente, o Presidente desta Casa, edil 

Fernando Dantas Torres, registrou que a APAE podia contar com o apoio deste Parlamento 

e salientou que a Prefeitura Municipal tinha a obrigação de destinar as emendas impositivas 

à APAE. Retomando o Horário das Lideranças Partidárias, a palavra foi franqueada ao 

parlamentar Ivamberg dos Santos Lima (PT), o qual comentou que toda a problemática 

envolvendo o atendimento às crianças com espetro autista pelo NEPEA começou devido a 
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falta de repasse do recurso do PRONAS, um programa federal. Lembrou que, a nível 

municipal, o prefeito também não repassa os recursos para a APAE. Externou que passará 

parte da verba impositiva para a supracitada instituição. Frisou que os governos federal e 

municipal não estão cumprindo a sua obrigação de repasse de verbas, bem como citou que 

o Presidente Jair Messias Bolsonaro e o prefeito Colbert Martins da Silva Filho não gostam 

de gente. Depois, mencionou que ele, o vereador Sílvio Dias e os deputados Robson 

Almeida e José Neto, representantes do partido dos Trabalhadores (PT) estarão exercendo a 

democracia ouvindo as demandas do povo do bairro Tomba e adjacências, a partir das 

dezenove horas no Centro Paroquial, através do Programa Ouvindo Feira, programa esse 

que ocorre quinzenalmente nos bairros e distritos. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo 

Lima dos Santos (MDB) destacou que dialogou com a Presidente da APAE acerca das 

demandas da instituição. Registrou, por fim, que o Presidente Jair Messias Bolsonaro não 

era o culpado pelo fato de a referida instituição não receber recursos públicos. Em seguida, 

o vereador Emerson Costa dos Santos (DC), após saudar a todos os presentes, 

demonstrou indignação com a atual situação da Associação de Pais e Amigos de 

Excepcionais de Feira de Santana (APAE), pois muitos assistidos que estão progredindo 

com os diversos procedimentos serão desamparados, com a falta de continuidade do 

tratamento. Citou a garra e superação da Sra. Edna Maria Amorim Queiroz que tem um 

filho com deficiência e sabe quais os desafios enfrentados por mães, pais e responsáveis em 

geral de pessoas com deficiências. Relatou que a APAE está sendo tratada com enorme 

descaso pelos órgãos superiores e suplicou ao Prefeito Municipal Colbert Martins da Silva 

Filho que fornecesse à associação a verba que lhe é de direito. Frisou que se o Prefeito 

Municipal não quer causar nenhum tipo de interferência no progresso da referida 

associação que se disponibilize a entregar o que já foi conquistado por ela. Exprimiu que a 

APAE não deveria necessitar pedir ajuda de órgãos superiores do Município de Feira de 

Santana, mas que devia ser reconhecida pelo trabalho necessário e indispensável prestado à 

população. Encerrou seu discurso afirmando que a Câmara Municipal de Vereadores irá 

prestar todo apoio necessário e lutar pelos direitos da APAE. Dando continuidade, o 

parlamentar Sílvio de Oliveira Dias (PT), após cumprimentar a todos, especialmente aos 

representantes da APAE presentes na galeria, discorreu sobre a excelência do trabalho 

desenvolvido pela instituição em nossa cidade, cujo trabalho a seu ver beneficia não só os 

pais e amigos de excepcionais, como o próprio governo do município, na medida em que 

muitas vezes atende a pessoas que não tem condições de receber a assistência prestada pela 

instituição, razão pela qual se surpreende ao vê-la na manhã de hoje nesta Casa, tendo que 

solicitar o repasse de verbas que por lei lhe são garantidas e deveriam ser encaminhadas, 
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através de emendas e subvenções destinadas pelos próprios vereadores que como ele, 

reconhecem a importância do trabalho desenvolvido pela associação em nosso município, 

cujo governo, por insensibilidade e absoluta falta de diálogo, não contribui da forma que 

deveria para a realização de tão relevante trabalho, que, no entanto conta com o total apoio 

deste Legislativo. Finalizando, salientou estar aguardando a sanção do Poder Executivo ao 

projeto de sua autoria aprovado nesta Câmara, que garante prioridade aos deficientes, em 

período de matrícula nas escolas municipais. Na sequência, o edil Jhonatas Lima 

Monteiro (PSOL) destacou que “só conhece a situação quem passa” para dizer que as 

pessoas que estão na Galeria da Casa precisam ser valorizadas, pois tiveram que deixar os 

filhos com alguém neste dia, a fim de reivindicar seus direitos. Externou que a APAE 

atende as crianças com espectro autista porque o poder público não dá conta. Afirmou que 

o trabalho da APAE é muito bonito, mas também muito doloroso, porque, na prática, 

demonstra que políticas públicas não alcançam essas pessoas. Frisou que seu compromisso 

com a APAE vai além da verba de subvenção, pois ele firmou o compromisso de tentar 

destravar a questão dos convênios para não prejudicar entidades como esta e pressionar os 

órgãos que tem responsabilidade com financiamento desta iniciativa. Depois, disse que o 

dia 27 de outubro foi o Dia de Luta da Pessoa com Doença Falciforme e, apesar de existir 

uma lei municipal que define um programa de atenção a pessoas com doença falciforme, 

aprovado por esta Câmara, as pessoas portadoras da doença encontram dificuldade quando 

procuram o Centro de Referência que não disponibiliza a medicação “tramal” que trata as 

fortes dores, bem como quando não recebem atendimento em Urgência e Emergência, o 

que tem ocasionado até mortes. Assim, ele solicitou que a pauta das pessoas com doença 

falciforme seja conduzida em conformidade com a lei municipal, aprovada desde 2013 e 

descumprida na cidade. Em Pela Ordem¸ o edil Emerson Costa dos Santos (DC) referiu-se 

ao pronunciamento do parlamentar Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) e destacou que a 

Associação Feirense de Pessoas com Anemia Falciforme não podia receber as verbas de 

subvenção porque estava com o IPTU atrasado. Conclamou seus pares para pagarem o 

IPTU da associação mencionada a fim de esta conseguir se inscrever para receber as verbas 

de subvenção. Salientou que o valor referente ao IPTU era de três mil e quinhentos reais e a 

Prefeitura Municipal não concedia isenção. Em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima 

Monteiro (PSOL) solicitou que fosse colocado em pauta na Ordem do Dia, com brevidade, 

o Projeto de Lei que concedia o Título de Utilidade Pública à Associação Feirense De 

Pessoas Com Anemia Falciforme. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) 

solicitou que o Projeto de Lei que concedia o Título de Utilidade Pública à a ONG Somos 

Todos Aviário fosse colocado em pauta na Ordem do Dia. Prosseguindo, o edil Jurandy 
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da Cruz Carvalho (PL), após saudar os presentes e os internautas, salientou que o 

problema trazido pela APAE na presente Sessão é de suma importância. Frisou que os 

poderes públicos federal, estadual e municipal não deveriam deixar que tal situação 

chegasse até ao conhecimento da sociedade, bem como deveriam adotar as providências 

necessárias. Afirmou que fica estarrecido com o fato de uma instituição séria como a APAE 

chegar nessa situação de corte de convênio, pois a mesma desenvolve um trabalho de 

excelência em Feira de Santana e no Brasil. Revelou ficar triste de ser um homem público e 

estar discutindo tais problemas. Porém, advertiu que há pessoas que ficam “jogando pra 

galera”. Entretanto, enalteceu a atitude do Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas 

Torres, que propôs ir a Brasília para verificar “in loco” qual foi o problema. Relatou que o 

problema enfrentado pela APAE de Feira de Santana merece a atenção de toda a sociedade. 

Disse estar decepcionado com algumas coisas que estão acontecendo em Feira de Santana, 

pois as mesmas não deveriam ser colocadas em debate devido à obviedade, principalmente 

as questões relacionadas às áreas de Saúde e Educação. Afirmou que a função precípua do 

homem público é zelar pela saúde e pela educação, pois, a população paga impostos e 

necessita de retorno na aplicação dos recursos públicos. Interrogou se o dinheiro público 

está sendo bem aplicado. Será que os políticos estão conduzindo corretamente a vida 

pública? Ou estão sendo falhos com a sociedade? Na sequência, o vereador Luiz Ferreira 

Dias (PROS), após cumprimentar os presentes, parabenizou a senhora Edna pelo trabalho 

desenvolvido na APAE de Feira de Santana. Em seguida discorreu sobre o decreto 

municipal nº 1.104/2021, assinado pelo prefeito Colbert Martins da Silva Filho, que 

estabelece prazo de trinta dias para os camelôs abrirem e operarem os boxes no Shopping 

Popular, caso contrário perderão o ponto. O orador assinalou que ao invés de defender os 

ambulantes, o prefeito está contribuindo para aprofundar a depressão na categoria. Apelou 

ao prefeito para rever a iniciativa. Afirmou que os R$ 5 milhões que a Prefeitura Municipal 

cederá aos empresários do setor de transporte deveriam ser utilizados para amparar os 

camelôs que não estão conseguindo levar o pão de cada dia para suas famílias. Relatou que 

a associação que representa os comerciantes do Feiraguay parabenizou o seu mandato por 

ter apresentado Projeto de Lei Ordinária que tombou o empreendimento como patrimônio 

cultural. Disse esperar que o prefeito Colbert Martins da Silva Filho sancione a iniciativa. 

Em Pela Ordem, o edil Emerson Costa dos Santos (DC) destacou que achou estranho o 

Presidente desta Casa não comentar sobre a charge veiculada na internet acerca dos 

vendedores ambulantes. Oportunamente, o Presidente desta Casa disse que, no dia anterior, 

na reunião entre os membros da associação de vendedores ambulantes do Feiraguay, na 

qual esteve presente, houve o comentário de que o empresário Elias Tergilene foi enganado 
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neste município, assim como outros empresários. Destacou, por fim, que viu a charge. Em 

Pela Ordem, o edil José da Costa Correia Filho (PATRI) destacou que encaminhou para 

todos os seus pares um modelo de Emenda preparado pela Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização (CFOF). Em seguida, a sessão foi suspensa por quinze minutos 

para conceder a palavra, em Tribuna Livre, ao Sr. Bruno Sobral para tratar sobre o 

videomonitoramento em Feira de Santana. Neste momento, o terceiro Secretário desta 

Casa, edil Flávio Arruda Morais, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem¸ 

o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) congratulou o Sr. Bruno Sobral pelo 

pronunciamento e indagou se este poderia dialogar com a Procuradoria desta Casa a fim de 

ingressar com um mandado de segurança contra a Prefeitura Municipal. Em Pela Ordem¸ o 

edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) disse que o videomonitoramento era um artifício 

da Prefeitura Municipal para gerar multas. Oportunamente, a vereadora Eremita Mota de 

Araújo (PSDB) solicitou ao Sr. Bruno Sobral que retornasse a esta Casa para expor 

esclarecimentos acerca das questões relativas ao videomonitoramento em Feira de Santana. 

Oportunamente, o edil José da Costa Correia Filho (PATRI) registrou que não teve 

oportunidade de discorrer no Horário das Lideranças Partidárias. Em Pela Ordem, o 

vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) solicitou sua inscrição no momento destinado às 

Explicações Pessoais. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) também 

solicitou sua inscrição no momento destinado às Explicações Pessoais. Na Ordem do Dia, 

foi feita uma chamada nominal, na qual se verificou que os parlamentares Emerson Costa 

dos Santos, Fernando Dantas Torres, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro e 

Luiz Ferreira Dias não estavam presentes no Plenário. Em seguida, a segunda Secretária 

desta Casa fez a leitura do Parecer, exarado pela Comissão Especial para Análise de 

Concessão de Honraria, ao Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2021, de autoria da 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira 

Dias registrou que, neste momento, a Associação dos Professores Licenciados do Brasil 

(APLB) – Feira de Santana fazia uma manifestação no centro da cidade. Destacou que o 

Prefeito Municipal, comumente, atribuía a idealização das manifestações a algum vereador. 

Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus mencionou que, talvez, os professores 

estivessem insatisfeitos não apenas com o poder público municipal, mas também com o 

Governo do Estado. Logo após, foi apreciada a seguinte proposição: <Elaboração 

legislativa especial, de acordo com os artigos 374 a 380, e seus parágrafos, do 

Regimento Interno desta Casa. Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 141/2021, 

de autoria do Poder Executivo. Em discussão à matéria, franqueou-se a palavra aos 

vereadores Edvaldo Lima dos Santos, que foi aparteado pelo edil Pedro Américo de 
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Santana Silva Lopes; Luiz Augusto de Jesus; José da Costa Correia Filho, que foi aparteado 

pelos edis Jurandy da Cruz Carvalho e Luiz Augusto de Jesus; e Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes, este aparteado pelo edil Sílvio de Oliveira Dias. Em Pela Ordem, o vereador 

Edvaldo Lima dos Santos disse que, no dia anterior, os vereadores da bancada governista 

disseram que, na presente sessão, entregariam os formulários para as Emendas e isso ainda 

não ocorreu. Na sequência, o Presidente desta Casa externou que o prazo ainda não foi 

encerrado. Em Pela Ordem, o edil Jurandy da Cruz Carvalho disse que os gabinetes dele e 

do colega José da Costa Correia Filho receberão as propostas de Emendas amanhã e na 

segunda-feira. Em seguida, o presidente Fernando Dantas Torres fez leitura do Artigo 376, 

do Regimento Interno, que trata sobre a apresentação de Emendas e explicou o prazo aos 

edis. Em Questão de Ordem, o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes 

parabenizou a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF) por ter elaborado 

um modelo de Emendas e registrou que era necessário os edis lerem o que constava no 

documento original para não serem repetitivos no teor das Emendas. Depois, o presidente 

releu o Artigo 376 do Regimento Interno desta Casa e avisou que os edis teriam dois dias 

uteis para apresentarem Emendas à CFOF. Em Questão de Ordem,o edil Jurandy da Cruz 

Carvalho disse que a comissão supracitada terá cinco dias uteis para exarar Pareceres às 

Emendas. Em seguida, ainda em discussão ao Projeto de Lei nº 141/2021, foi concedida a 

palavra ao vereador Jhonatas Lima Monteiro. Neste momento, a primeira Secretária desta 

Casa, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva e, em seguida, o transferiu ao terceiro Secretário, vereador Flávio Arruda Morais. 

Vale registrar que os vereadores Jhonatas Lima Monteiro, Ivamberg dos Santos Lima, 

Fernando Dantas Torres, Luiz Ferreira Dias e Emerson Costa dos Santos retornaram ao 

Plenário. Em seguida, o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, assumiu 

o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa teceu 

comentários críticos à Prefeitura Municipal. Em Pela Ordem  ̧ o vereador Edvaldo Lima 

dos Santos também teceu comentários críticos ao poder público municipal. Neste momento, 

a segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da 

Mesa Diretiva>. Em seguida, franqueou-se a palavra, em Explicações Pessoais, ao edil 

Luiz Augusto de Jesus. Oportunamente, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho registrou que 

seu gabinete estaria aberto, nos próximos dias, para receber as Emendas dos vereadores ao 

projeto supracitado. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus registrou que, na 

próxima segunda-feira, haverá uma Sessão Solene para comemorar o Dia do Radialista, às 

dezenove horas, e convidou seus pares para participarem. Nada mais havendo por tratar, a 

segunda Secretária Eremita Mota de Araújo declarou encerrada a presente Sessão, às doze 
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horas e quatro minutos, sendo convocada outra para terça-feira, dia nove de novembro do 

ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <Em primeira discussão, os 

Projetos de Lei nºs 135 e 154/2021, respectivamente, de autoria dos edis Jhonatas Lima 

Monteiro e Luiz Augusto de Jesus. Em discussão única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 

015/2021, de iniciativa da vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira>. 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.       

 


