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Ata da 103ª 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 03 de 

novembro de 2021. 

 

Aos três 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 terceira Sessão 

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

qual, à exceção do parlamentar Flávio Arruda Morais, compareceram os vereadores 

Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Fabiano 

Nascimento de Souza, Fernando Dantas Torres, 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 

que o vereador Ivamberg dos Santos Lima assumisse a segunda Secretária, ad hoc, para 

proceder à 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: <Projeto de Lei nº 

163/2021, da lavra do edil Luiz Augusto de Jesus, que “Autoriza o programa ‘Maria da 

Penha vai à escola’, visando sensibilizar o público escolar sobre a violência doméstica e 

familiar contra a mulher e ainda divulgar a Lei Maria da Penha, no município, e dá outras 

providências”. Veto nº 005/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Resolve Vetar, em 

sua totalidade, o Projeto de Lei nº 047/2021, de iniciativa do edil Edvaldo Lima dos Santos, 

que ‘Institui serviço de declaração de óbito, e dá outras providências’, por se tratar de 

invasão de competência privativa da União, através do Ministério da Saúde e dos órgãos a 

ele vinculados, caracterizando-se, portanto, flagrante inconstitucionalidade”. 

Requerimento nº 272/2021, de autoria do parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa. 

Indicações nºs 2.385 a 2.392/2021, de iniciativa dos vereadores Flávio Arruda Morais, 
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Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Josse Paulo Pereira Barbosa e Sílvio de Oliveira 

Dias. Moção nº 359/2021, de iniciativa do edil Luiz Augusto de Jesus>. Na sequência, 

franqueou-se a palavra, em Tribuna Livre¸ ao Sr. Valdinei Ferreira da Silva, Presidente da 

ONG Somos Tomos Aviário, o qual declarou que esta foi idealizada no ano de dois mil e 

dezesseis e visava promover ações sociais, bem como o desenvolvimento educacional, 

econômico, profissional e cultural no bairro supracitado. Mencionou o evento que ocorreu 

no local no último Dia das Crianças, assim como o projeto natalino realizado todos os anos, 

através do qual a comunidade constrói uma árvore de material reciclável. Referiu-se, ainda, 

ao Coral Amanhecer do Sol, que tem transformado a vida das crianças em vulnerabilidade 

social através da promoção de atividades pedagógicas no bairro mencionado. Discorreu 

sobre os cursos de violão, de capoeira e de costura promovidos no referido bairro e 

destacou a importância destas atividades. Salientou que as iniciativas tinham por objetivo 

gerar emprego e renda, bem como a formação profissional dos habitantes do bairro em 

meio à pandemia. Por fim, mencionou a Fundação de Apoio o Menor de Feira de Santana 

(FAMFS) e conclamou os parlamentares desta Casa para concederem visibilidade à ONG 

Somos Tomos Aviário. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) 

solicitou constar em ata que o digital influencer Laércio Sena faleceu na noite da última 

terça-feira e solidarizou-se com os familiares deste. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto 

de Jesus (DEM) registrou que a ONG Somos Tomos Aviário, através de Projeto de Lei, 

será reconhecida como de utilidade pública. No Horário das Lideranças Partidárias, o 

parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) expressou pêsames à Sra. Simone e a 

todos os moradores do Conjunto Feira IX pelo assassinato, no dia anterior, de um jovem 

morador da localidade, bem como lamentou o falecimento, na noite anterior, do Sr. Laércio 

Sena, blogueiro e digital influencer desta cidade, que também atuou na TV Caldeirão. 

Prosseguindo, parabenizou o Major Antônio Marques Copelo, que ganhou na justiça o 

direito de reintegração ao quadro efetivo da Polícia Militar. Teceu um breve histórico da 

trajetória de vida e da carreira do referido major, destacando que este prestou relevantes 

serviços à sociedade. Disse que, em momento oportuno, falará acerca de dois projetos do 

Governo Municipal e chamou a atenção do Vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT), 

Relator da CPI da Saúde, bem como dos advogados desta Casa, para a retomada dos 

trabalhos daquela, algo cobrado pela população. Destacou que, provavelmente, as reuniões 

serão retomadas neste dia, pois havia muitas denúncias acerca do tema. Ressaltou, por fim, 

que a CPI das Cestas Básicas também deverá retomar seus trabalhos em breve. Em Pela 

Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) solicitou a suspensão da presente 

sessão por quinze minutos e, em seguida, mencionou que será proposta uma ação judicial a 
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fim de acabar com a “indústria da multa” em Feira de Santana. Por fim, destacou que esta 

Casa deveria agir para resolver a situação. Neste momento, a segunda Secretária desta 

Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Logo 

após, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) saudou os manifestantes que 

protestavam contra a suspensão das linhas do transporte coletivo na zona rural de Feira de 

Santana. Citou Abraham Lincoln, que afirmava que a democracia era governo do povo, 

pelo povo e para o povo, bem como Neiva ao afirmar que a capacidade do homem para a 

justiça fazia a democracia possível, mas a inclinação do homem para a injustiça fazia a 

democracia necessária. Ponderou que os acontecimentos da semana passada, tais como as 

manifestações dos moradores da zona rural clamando pela volta do transporte coletivo, 

fazia a democracia ser necessária. Assinalou que a suspensão das linhas de ônibus na zona 

rural causou sofrimento à população, principalmente nos distritos Matinha e Maria 

Quitéria. Observou que os vereadores de oposição se solidarizaram com a causa dos 

manifestantes e estiveram presentes durante as ações, porém, queriam tirar o direito dos 

vereadores de estarem com o povo. Acrescentou que, em uma tentativa de intimidar a si e 

aos edis Silvio de Oliveira Dias (PT) e Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) ajuizaram uma 

ação os colocando como obstrutores da Justiça. Ressaltou que, em momento algum, os 

parlamentares obstruíram a Justiça e que estavam apenas acompanhando as demandas do 

povo no seu direito de ir e vir plenamente. Frisou que a Prefeitura Municipal de Feira de 

Santana não estava garantindo à população o direito de ir e vir. Antecipou que os 

vereadores citados não vão se intimidar ou ficar amedrontados com as investidas do 

Governo Municipal. Interrogou se cada vez que os vereadores defenderem o povo nas 

manifestações serão arrolados como polo passivo de uma ação Judicial. Afirmou que 

tentavam tirar o direito de legislar dos parlamentares e acrescentou que esta Casa da 

Cidadania e a democracia foram arranhadas com a iniciativa do Governo Municipal. 

Lembrou que muitas categoriais protestavam contra a Prefeitura Municipal, a exemplo dos 

professores e dos agentes de saúde que estavam sem receber os seus salários. Afirmou que 

o transporte coletivo urbano e rural era de péssima qualidade e que houve roubalheira na 

implantação do BRT em Feira de Santana. Denunciou que o Governo Municipal usurpou a 

inciativa do seu mandato, bem como dos mantados do Deputado Federal José Neto do edil 

Sílvio de Oliveira Dias (PT), de entregar um veículo adaptado ao Lar do Irmão Velho ao 

anunciar a doação como uma iniciativa da Prefeitura Municipal. Frisou que o Governo 

Municipal emplacou mais uma mentira nas redes sociais. Em Pela Ordem, o edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC) informou à Mesa Diretiva que repassaria o tempo da 

Liderança da Maioria para o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) que, após agradecer 
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a cessão do tempo, afirmou que a Prefeitura Municipal de Feria de Santana estava 

destruindo a democracia. Alertou que esta Casa Legislativa precisava repudiar e se rebelar 

contra os ataques oriundos do Governo Municipal. Ao concluir seu pronunciamento, 

advertiu que podiam tentar silenciar os vereadores, mas não conseguiriam. Neste momento, 

o edil Silvio de Oliveira Dias, primeiro Vice-Presidente desta Casa, assumiu o comando da 

Mesa Diretiva. Posteriormente, o edil José da Costa Correia Filho (PATRI) disse que 

estava triste, pois mesmo após fazer Indicações, encaminhar Ofícios à Prefeitura Municipal 

e levar um engenheiro para avaliar a situação da Rua Mantiqueira a fim de aquela propiciar 

ações nas diversas localidades deste município, nada ocorreu. Destacou que seu objetivo 

era melhorar a situação dos moradores da região supracitada e salientou que, com as chuvas 

das últimas horas, a localidade estava alagada e as pessoas clamavam por socorro. 

Registrou que, mesmo sendo da base governista, conclamava o Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho, no entanto, nada era propiciado. Demonstrou sua indignação e solicitou ao 

Prefeito Municipal a resolução dos problemas da referida região. Destacou que, no bairro 

Papagaio, a população solicitava do poder público municipal a reavaliação da ciclovia 

localizada na Rua Rubens Francisco Dias. Registrou esperar que a imprensa feirense siga à 

região mencionada para divulgar os fatos e relatou que o Prefeito Municipal deveria 

dialogar com a comunidade. Disse que não estava nesta Casa para concordar com o descaso 

da administração pública municipal com este município. Ao concluir seu pronunciamento, 

relatou que os moradores do bairro Papagaio não poderiam continuar sendo prejudicados. 

Na sequência, o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM e Liderança do Governo) 

solicitou que fosse prestado um minuto de silêncio, ao término desta Sessão, pelo 

falecimento do Sr. Roche, liderança do Distrito de Jaíba. Destacou que o referido senhor 

era muito atuante e querido por todos da região e informou que o velório ocorreu no dia 

anterior e contou com a presença de diversas autoridades, a exemplo do Ex-Prefeito José 

Ronaldo de Carvalho; do Sr. Paulo Aquino, representando o Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho; do Sr. Mario Borges, dentre outros. Em seguida, disse que, neste dia, haverá 

uma reunião com moradores dos distritos de Feira de Santana para debater, junto ao 

Governo Municipal, a questão do transporte coletivo na zona rural e salientou esperar que a 

citada reunião alcance bons resultados a fim de que o Prefeito consiga, após o Decreto 

publicado, contratar, em caráter emergencial, uma empresa que atenda às quatro linhas cujo 

trabalho foi suspenso na rural. Informou que o dono de uma empresa de transporte deste 

município, se inteirando das condições, avaliaria a possibilidade de fechar contrato com a 

Prefeitura. Ao finalizar, disse que, juntamente com o Secretário Municipal de Transporte e 

Trânsito, Sr. Saulo Pereira Figueiredo, e o Prefeito, estava trabalhando com afinco em prol 
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da resolução desta questão. Em aparte, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB). Durante o 

discurso 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) referiu-se ao Líder do Governo, vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM), ao 

destacar que tramitava um Projeto de Lei, de sua autoria, neste Legislativo para que o Poder 

Executivo faça licitações a fim de contratar novas empresas de transporte coletivo. 

Oportunamente, o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, exteriorizou 

que empresas de transporte coletivo não tinham objetivo de operar neste município, pois a 

fama da corrupção em Feira de Santana era enorme. Destacou que, em um de seus 

pronunciamentos nesta Casa, denunciou os esquemas de corrupção em Feira de Santana em 

relação ao transporte público. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL) destacou que o parlamentar Luiz Augusto de Jesus (DEM), em seu 

pronunciamento, mencionou uma reunião na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito 

com a participação da representação das comunidades rurais. Disse que a reunião 

mencionada foi resultado de um acordo que visava a suspensão da ocupação na garagem da 

Empresa Rosa, no entanto, o Secretário Municipal de Transporte e Trânsito não estava 

naquela. Por fim, indagou ao Líder do Governo nesta Casa o motivo da ausência do 

referido secretário na reunião. Em seguida, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) 

referiu-se ao vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) ao destacar que o poder público 

municipal proibiu o secretário mencionado de conceder entrevistas sobre o transporte em 

Feira de Santana. Registrou que a Prefeitura Municipal acabou com o transporte público e 

salientou que se envergonhava da administração municipal de Feira de Santana. Enunciou 

que havia um Projeto de Lei, de sua autoria, que tinha por objetivo propor ao Poder 

Executivo a contratação, através de processo licitatório, de mais duas empresas de 

transporte coletivo. Salientou que, brevemente, a referida proposição será pautada na 

Ordem do Dia. Logo após, declarou que o Secretário de Segurança Pública do Estado da 

Bahia, em uma entrevista, defendeu a comercialização de drogas. Discorreu sobre os 

problemas gerados pelas drogas no âmbito social e salientou que muitas pessoas eram 

vitimadas por aquelas. Salientou que o Governador Rui Costa deveria se atentar aos 

problemas gerados pelas drogas. Em aparte, o vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL). 

Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador à tribuna registrou que não conhecia 

nenhum dispositivo legal neste país que liberasse a comercialização das drogas. Disse que 

aqueles que concordavam com a legalização das drogas negligenciavam as consequências 

geradas pelo uso destas. Ao concluir seu pronunciamento, disse que as drogas destruíam a 

sociedade e salientou que era defensor da vida e da família brasileira. Posteriormente, o edil 
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Luiz Ferreira Dias (PROS) informou que, neste dia, o Prefeito Municipal de Feira de 

Santana anunciou a reforma de duzentas casas na zona rural e alertou que, entretanto, este 

quantitativo era pequeno, pois a promessa foi referente à reforma cinquenta mil unidades 

habitacionais. Observou que, distribuindo o quantitativo, serão reformadas apenas vinte e 

cinco unidades em cada distrito. Frisou que, além das situações de risco em algumas casas, 

havia falta crônica de abastecimento de água. Afirmou que os moradores dos distritos 

precisavam de carros pipas, de transporte coletivo, de iluminação e de patrolamento das 

estradas. Orientou o Governo Municipal a tratar bem a população rural, pois esta 

alimentava aqueles que moravam nos núcleos urbanos. Parabenizou o empresário “Binho 

Galinha” por ter promovido a “Cavalgada da Juventude”, que contou com a presença do ex-

Prefeito José Ronaldo de Carvalho, o Prefeito de Milagres, o Deputado Estadual Dal e o 

Deputado Federal João Bacelar, bem como dos vereadores Ronaldo Almeida Caribé 

(MDB) e Jurandy da Cruz Carvalho (PL), além do filho da vereadora Eremita Mota de 

Araújo (PSDB), Sr. Yuri. Em aparte, o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC). 

Logo após, o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) registrou que, no último 

sábado, esteve na comunidade do Parque da Cidade, oportunidade na qual participou de um 

evento cultural no Condomínio Ponto Verde para atestar o descaso do poder público 

municipal na região. Destacou que, oportunamente, solicitou ao Secretário Municipal de 

Transporte e Trânsito, Sr. Saulo Figueiredo, a instalação de abrigos nos pontos de ônibus e 

este lhe informou que fez a licitação há dois anos. Registrou que o referido secretário agia 

com descaso e disse que, em sua opinião, os secretários municipais deveriam visitar as 

diversas localidades deste município a fim de saber quais eram as demandas da população. 

Disse que gravou um vídeo no referido local para evidenciar, em suas redes sociais, os 

problemas enfrentados pela população da comunidade Parque da Cidade. Enunciou que a 

tarifa relativa ao transporte público neste município era uma das mais caras do país, no 

entanto, não havia qualidade neste serviço. Conclamou o referido secretário para agir a 

favor da população, bem como o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Em aparte, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB). Ao finalizar seu pronunciamento, o orador à tribuna 

disse esperar que o Prefeito Municipal resolva a situação. Em Pela Ordem¸ o vereador 

Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) solicitou a supressão do Grande Expediente para os 

parlamentares do “grupo dos onze” e da oposição se reunirem a fim de discutirem sobre o 

Plano Plurianual. Em Questão de Ordem, o parlamentar Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes disse que, nesta sessão e na próxima, era vedada a apresentação de Emendas ao 

Plano Plurianual e que os parlamentares teriam a possibilidade de discuti-lo. Disse, por fim, 

que não via necessidade para a supressão do Grande Expediente. Posteriormente, o edil 
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Jurandy da Cruz Carvalho (PL), após cumprimentar a todos, em especial aos moradores 

da zona rural presentes na galeria, congratulou estes pela chuva das últimas horas. 

Parabenizou o Deputado Federal José Nunes por sua relevante atuação em prol deste 

município ao destacar que o parlamentar sempre trabalhou com afinco, repassando mais de 

um milhão e meio em verbas através de emendas que possibilitarão a extensão da rede de 

água no distrito de Ipuaçu. Em aparte, os vereadores Valdemir da Silva Santos (PV) e 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB). Em seguida, o parlamentar Silvio de Oliveira Dias 

(PT e Liderança da Oposição) afirmou que o mandato do Deputado Federal José Neto 

acarretou diversas emendas parlamentares para o município de Feira de Santana, mas o 

Governo Municipal não reconhecia o empenho. Lembrou que, na semana passada, foi feita 

a entrega de um veículo ao Lar do Irmão Velho, entretanto, as mídias da Prefeitura 

informaram que a cessão foi feita pelo Governo Municipal, sem citar que teria sido fruto de 

uma emenda do referido parlamentar. Em seguida, o vereador Fernando Dantas Tores, 

Presidente desta Casa, lembrou que, quando foi deputado federal, destinou verba para a 

construção da passarela que liga a Estação de transbordo ao Centro de abastecimento. 

Frisou que o ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho a inaugurou, mas não citou seu nome 

como autor da emenda parlamentar. Retomando o discurso, o orador à tribuna assinalou 

que a Prefeitura Municipal não honrou o compromisso de reativar as linhas de transporte 

coletivo para os distritos Matinha e Maria Quitéria. Afirmou que faltava vontade política, 

competência e coragem para gerir este município e o setor de transporte. Assinalou que, ao 

invés de acionar judicialmente as empresas para cumprirem o contrato, o Poder Executivo 

acionava o povo que se manifestava em busca dos seus direitos legítimos. Advertiu que, ao 

arrolar os vereadores que estavam ao lado dos manifestantes, o Governo Municipal apenas 

reacendeu a convicção de que estavam do lado certo. Atentou que os parlamentares não vão 

se intimidar com ações judiciais vindas do Governo Municipal. Lembrou ter sido eleito pela 

população feirense para defender os interesses desta. Afirmou que faltou coragem e 

agilidade do Prefeito Municipal em acionar as empresas de ônibus via ação judicial. Disse 

que era falha a argumentação de que novas empresas serão contratadas. Questionou qual 

empresa aceitaria operar em apenas quatro linhas. Na sequência, repassou o seu tempo 

restante de pronunciamento para o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), que ressaltou o 

caráter legitimo das manifestações da população da zona rural, pois esta buscava o direito 

ao transporte coletivo nas suas comunidades. Alertou que o Governo Municipal ficava, a 

todo tempo, dando justificativas para as suas incompetências administrativas. Recomendou 

que a CPI do Transporte Coletivo, aprovada nesta Casa, seja colocada em prática, 

objetivando desvendar se houve corrupção no processo de implantação do BRT,  bem como 
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os esquemas relativos às empresas Rosa e São João. Advertiu que a contratação de novas 

empresas sob os mesmo modos perpetuará os esquemas prejudiciais ao povo feirense. 

Depois, relatou que o Governo Municipal tentou intimidar os movimentos sociais e os 

vereadores oposicionistas e errou ao denominar o senhor Cassiano e José das Virgens como 

líderes do movimento. Interrogou se todas as vezes que um parlamentar desta Casa estiver 

ao lado de manifestantes serão denominados de criminosos. Cobrou uma ação contundente 

desta Casa. Oportunamente, o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, 

recomendou que os edis Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), Silvio de Oliveira Dias (PT) e 

Ivamberg dos Santos Lima (PT) solicitassem, oficialmente, à Presidência desta Casa uma 

ação contra os arroubos da Prefeitura Municipal. Ao retomar a palavra, o orador à tribuna 

argumentou que o Governo Municipal era ciente dos problemas deste município, mas se 

vendia facilmente. Enunciou que o Prefeito Municipal era um “leão” com o povo e um 

“gatinho” com os empresários. Por fim, destacou que esta Casa deveria investigar a 

situação do transporte público e salientou que continuaria lutando pelo povo. Em Pela 

Ordem, o parlamentar Silvio de Oliveira Dias (PT) indagou onde estavam os demais 

parlamentares governistas tendo em vista que apenas o edil Valdemir da Silva Santos (PV) 

se encontrava no Plenário. Em Pela Ordem¸ o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) 

mencionou o Veto do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 047/2021, de sua autoria. Em 

seguida, a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB), em tempo cedido 

pela parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB), disse que, como representantes do povo, 

os vereadores deveriam defender as causas da população. Destacou que, para defender o 

povo, era apartidária e salientou que a população poderia contar com seu apoio. Logo após, 

discorreu sobre as campanhas Novembro Azul e Novembro Lilás, a primeira sendo relativa 

à prevenção e ao combate do câncer de próstata e a segunda referente ao enfrentamento à 

violência contra a mulher. Conclamou seus pares a se atentarem à prevenção contra o 

câncer de próstata. Destacou que esta Casa deveria fazer uma campanha para evitar partos 

prematuros e mencionou uma ONG que atuava na área. Disse que apresentaria um Projeto 

de Lei a fim de estabelecer o dia dezessete de novembro como Dia de Combate ao Parto 

Prematuro. Por fim, salientou que as pessoas deveriam cuidar da saúde todos os dias. Neste 

momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, consultou os 

parlamentares quanto à possibilidade de supressão do Grande Expediente, o que, em 

votação, foi aprovado por unanimidade. Em Pela Ordem, o vereador Pedro Cícero 

Marcenio Silva (CDN) solidarizou-se com os habitantes da zona rural. Neste momento, a 

presente sessão foi suspensa por alguns minutos. Reaberta a sessão, procedeu-se à chamada 

nominal, momento em que se verificou que apenas o edil Flávio Arruda Morais (PSB) 
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estava ausente. Durante a Ordem do Dia, 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 primeira discussão, o Projeto de 

Lei nº 141/2021, de autoria do Poder Executivo, o qual teve Parecer exarado pela Comissão 

de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF). Em votação, o Parecer foi aprovado pela 

unanimidade dos vereadores presentes. Em discussão à matéria, franqueou-se a palavra ao 

edil Edvaldo Lima dos Santos. Durante o discurso do orador, o comando da Mesa Diretiva 

foi transferido para a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo. Em Pela 

Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa comunicou que se ausentaria da presente 

sessão para comparecer a uma audiência para a qual foi convocado por ter dito que o Sr. 

Humberto Cedraz era “dono” da Câmara Municipal. Ainda em discussão à proposição, 

concedeu-se oportunidade de discurso aos vereadores Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes e Jhonatas Lima Monteiro, sendo que este foi aparteado pelo vereador Luiz Augusto 

de Jesus. Em Questão de Ordem, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus informou que o 

Secretário Municipal de Transporte e Trânsito estava presente na reunião marcada com os 

representantes da zona rural. Durante o discurso do edil Jhonatas Lima Monteiro, o 

comando da Mesa Diretiva foi transferido para o primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil 

Sílvio de Oliveira Dias>. Nada mais havendo por tratar, o primeiro Vice-Presidente 

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

para a amanhã, dia quatro de novembro do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte 

pauta: <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>. 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.       

 


