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Ata da 75ª 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 26 de 

agosto de 2021. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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 septuagésima quinta 

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, a segunda Secretária, vereadora Eremita 

Mota de Araújo, declarou aberta a presente Sessão e convidou o vereador Ivamberg dos 

Santos Lima, para ocupar a segunda Secretaria “ad hoc”, bem como proceder a leitura da 

Ata da Sessão anterior, a qual após ser submetida a apreciação do Plenário foi aprovada 

pela unanimidade dos parlamentares presentes. Prosseguindo, a segunda Secretária, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, solicitou que a primeira Secretária, vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, procedesse a leitura das matérias previamente constantes para 

o Expediente do dia, que vão a seguir: <Projetos de Lei Ordinária nº 133 e 134/2021, 

respectivamente de autoria dos vereadores Ivamberg dos Santos Lima e Emerson Costa dos 

Santos, que, na devida ordem: “Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de 

Alimentos – PAA Municipal, e dá outras providências” e “Regulamenta a adoção da 

arbitragem para dirimir os conflitos que envolvam a cidade de Feira de Santana – BA e suas 

entidades, e dá outras providências”. Parecer nº 195/2021, exarado pelo Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação (CCJR) opinando pelo indeferimento do Projeto de Lei 

Ordinária nº 125/2021, de autoria do vereador Petrônio de Oliveira Lima. Requerimentos 

nºs 210 a 213/2021, de iniciativa dos edis Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de 

Araújo e Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Indicações nºs 1.899 a 1.907/2021, de 
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autoria dos parlamentares Josse Paulo Pereira Barbosa, Edvaldo Lima dos Santos, 

Ivamberg dos Santos Lima, Flávio Arruda Morais e Silvio de Oliveira Dias. 

Correspondência: Ofício Procon nº 091/2021, datado do dia 23 de agosto do ano em curso 

e assinado pelo superintendente da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do 

Consumidor de Feira de Santana, Sr. Antônio Maurício Santana de Carvalho, 

encaminhando a esta Casa Legislativa resposta ao Ofício nº 066/2021, o qual tratava sobre 

o Requerimento nº 164/2021, de autoria do vereador Pedro Cícero Marcenio Silva, 

colocando-se a disposição, a partir do dia 01 de Setembro do ano em curso para os 

esclarecimentos necessários>. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo, 

repassou o tempo do PSDB para o edil Edvaldo Lima dos Santos. Prosseguindo no Horário 

das Lideranças Partidárias, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) agradeceu a 

cessão do tempo e destacou o mês do Direito e parabenizou os advogados na pessoa do 

presidente da Subseção da OAB-Feira de Santana, advogado Raphael Pitombo. Em seguida 

relatou que a Fazenda do Acolhimento ao Menor de Feira de Santana - FAMFS contribuiu 

com a sociedade feirense, baiana e brasileira. Pois, abrigava uma escola estadual, ofertava 

prática esportiva, tinha uma fábrica de material esportivo e uma panificadora. Porém, 

quando o ministro do Esporte, Aldo Rabelo, indicado pelo PC do B assumiu o cargo em 

2012 suspendeu todos os convênios e a FAMFS foi desativada. Salientou que o então 

deputado federal Rui Costa e o deputado estadual José Neto faziam parte dos governos 

petistas e nada fizeram para reverter o fechamento da FAMFS. Observou que agora o 

governo estadual deseja construir no local um complexo poliesportivo. Porém recomendou 

que FAMFS deveria ser ressarcida quanto aos investimentos que realizou no local.  

Destacou a competência do professor Lopes que coordenava os projetos da Fundação de 

Amparo ao Menor de Feira de Santana. Pois, conseguiu ressocializar muitas crianças e 

adolescentes que frequentaram a fundação. Prosseguindo, o vereador Ivamberg Lima 

(PT) disse que não se paga o que é seu. Portanto o Estado vai construir um complexo 

poliesportivo em um terreno que lhe pertence. Assinalou que não ingressaria em outros 

méritos por serem mais complexos para discutir neste momento. Em seguida, relatou visita 

técnica ao BRT e constatou a inoperância do sistema. Destacou que as catracas das estações 

estão quebradas e não funcionam. Frisou que não há faixa exclusiva e os veículos param 

nos semáforos. “Ou seja, os ônibus funcionam como se fossem um veículo convencional e 

não tem nada de BRT”, salientou o tribuno. Atentou que foram investidos 

aproximadamente R$ 100 milhões. Ironizou que o sistema leva o nada a lugar nenhum. 

Pois, não há interligação com o Sistema de Transporte Integrado (SIT) hora em vigência. 

Afirmou que foram R$ 100 milhões aplicados em um sistema sem funcionalidade. 
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Acrescentou que que após a visita, o prefeito anunciou a ativação da linha 2 do BRT 

interligando o modal até o bairro Gabriela. O orador ressaltou que as estações do bairro 

Gabriela são do Sistema Integrado de Transporte. Informou que em algumas estações só há 

uma saída para os passageiros, a de ingressar no ônibus e se desejarem tomar outra direção 

terá se arriscar no asfalto disputado espaço com os veículos.  Classificou o BRT feirense 

como uma fraude. O comando da Mesa Diretiva passou para o Presidente desta Casa, 

vereador Fernando Dantas Torres. Logo após, o edil Petrônio Lima (Republicano) 

lembrou que ontem o seu partido completou vinte anos. Rememorou que participou da 

coleta de assinatura para fundação da agremiação política. Advertiu que ontem, iria falar 

sobre o Republicanos, mas teve o seu direito de usar a palavra cerceado. À vereadora 

Eremita Mota assinalou que quando se participa de uma eleição aceita-se as regras. Sendo 

assim, a suplência e a possibilidade de assumir o mandato é legitimo. Advertiu que a 

parlamentar só está como titular do seu mandato porque teve suplentes do seu partido que 

suaram em busca do voto. Argumentou que todos são parlamentares tanto quanto o 

vereador Jhonatas Monteiro que foi o mais votado no último pleito. Advertiu que hoje, o 

edil Fernando Torres é Presidente, mas amanhã poderá ser um simples vereador com 

assento no plenário. Frisou que não é pertinente criar mecanismo que beneficia apenas um 

grupo. Ponderou ser necessário economizar, mas que seja de forma justa e não massacrando 

alguns. Prosseguindo, o parlamentar José Correia Filho (Patriotas) ressaltou que 

participou ontem no 35º Batalhão de Infantaria da solenidade do Dia do Soldado. 

Agradeceu a horaria “Amigo do 35º BI” que recebeu do coronel André Cajazeira. Solicitou 

celeridade na tramitação dos Projetos de Decreto Legislativo que concedem a Comenda 

Maria Quitéria, ao coronel Cajazeiras e ao major Amilton. Concedeu aparte ao vereador 

Edvaldo Lima. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir Santos solicitou que ao término 

desta Sessão fosse observado um minuto de silencio em respeito ao passamento da 

missionária Liliane de Oliveira dos Santos. Em seguida, conforme Ofício nº 039/20221, 

datado de 20 de agosto do corrente ano e assinado pelo presidente da subseção da OAB de 

Feira de Santana, advogado Raphael Pitombo, o Presidente facultou o uso da Tribuna 

Livre. O tribuno frisou que a advocacia não é uma profissão para covardes. Pois, foi 

necessário fazer um enfrentamento contra moroso Judiciário que fechou as portas à 

sociedade durante a pandemia do Covid-19. Adicionou que neste período aumentou a 

violação das prerrogativas dos advogados. Salientou que tais prerrogativas não são 

privilégios, pois constam em lei. Acrescentou que o exercício da advocacia é uma pauta de 

toda a sociedade, pois quando um advogado tem a sua voz cerceada é o cidadão que tem os 

seus direitos prejudicados. Afirmou que a OAB permanecerá manifestando e cobrando o 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

620 

 

RD 202175 

respeito as suas prerrogativas e lutando por um Judiciário mais próximo da sociedade. 

Exaltou a advocacia, a democracia e a sociedade. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo 

Barbosa solicitou que constasse em Ata, a retirada do seu nome da CPI do Transporte, caso 

outros vereadores do grupo não assinem também. Em seguida, o edil Luiz Augusto de 

Jesus (DEM) parabenizou o prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da 

Silva Filho e a secretaria municipal de Educação, Anaci Bispo Paim, por terem anunciado a 

licitação para a construção da Escola Cívico Militar a ser construída no distrito Jaiba e que 

também beneficiará bairros circunvizinhos. Afirmou que a escola será referência em Feira 

de Santana. Relatou que foi uma luta do ex-secretário municipal de Educação, Marcelo 

Novaes. Revelou está feliz pois participou de reuniões com a comunidade escolar junto 

com o prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Lembrou que foi o vereador mais votado no 

distrito Jaíba e ficou contente com a construção da Escola Cívico Militar 15 de Novembro. 

Ressaltou o investimento que o governo municipal está realizando na zona rural. Lembrou 

que a Escola Colbert Martins da Silva está sendo totalmente reformada no distrito Jaguara 

para dar condições de aprendizagem para os alunos. Disse sentir orgulho de fazer parte da 

história da Escola 15 de Novembro. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima lembrou 

que todos os recursos para a construção da referida escola são provenientes do governo 

federal comandado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Prosseguindo, o parlamentar 

Valdemir Santos (PV) relatou acontecimentos do bairro Lagoa Subaé ocorrido no último 

final de semana quando uma criança foi vítima da violência. Destacou que a Bahia é 

campeã em violência no Brasil e Feira de Santana também está inserida neste contesto de 

turbulência. Relatou que os moradores fecharam as ruas e protestaram contra a violência. 

Revelou que fez parte de uma comissão que discutir com os manifestantes a reabertura das 

vias. Acrescentou que conduziu integrantes da comissão de moradores para negociar com o 

prefeito as melhorias pertinentes ao poder público municipal. Ressaltou que o prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho se comprometeu em agilizar as devidas melhorias. Informou 

que a Prefeitura Municipal através do secretário municipal de Serviços Públicos, Eliziario 

Ribeiro e do diretor de Iluminação Pública, João “Banha”, já está realizando ações de 

reposição de iluminação pública e limpeza. E Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima 

parabenizou o vereador o vereador Valdemir Santos. Pois, ontem relatou o descaso do 

poder público municipal para com o bairro Lagoa do Subaé e hoje a Prefeitura Municipal já 

inicia as ações. logo após, o edil Pedro Américo (DEM) destacou como avanço, a 

convocação de mais quinze (15) novos guardas municipais por iniciativa do prefeito 

municipal Colbert Martins da Silva Filho. Frisou que ontem conversou com guardas 

municipais sobre o papel de uma comissão desta Casa que foi formada com o intuito de 
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melhorar a prevenção à violência em nossa cidade. Revelou que ontem à tarde esteve 

reunido como membros do governo municipal e hoje já saiu a convocação dos novos 

guardas serão nomeados. Adiantou que assim que cessar a lista dos aprovados do atual 

concurso público, outro será realizado. Enalteceu a ação do ex-prefeito Jose Ronaldo de 

Carvalho e do ex-secretário municipal de Prevenção à Violência, Pablo Roberto, que 

fomentaram a realização do concurso público. Também elogiou a atuação dos guardas que 

lutaram para serem nomeados, ingressaram com ações judiciais, buscaram espaço na mídia 

para que fossem convocados. Na sequência, o vereador Luiz Ferreira Dias (PROS) 

parabenizou os vereadores Pedro Cícero e Flavio Arruda pela defesa dos moradores do 

bairro Viveiros das comunidades Alto da Cabrita e Sem Terra. Revelou que foi necessário 

contratar uma máquina para patrolar as ruas e as estradas vicinais. “Até parece que não 

temos governo”, salientou o tribuno. Protestou pela forma como os camelos foram tratados 

ontem no Centro de Abastecimento conforme vídeos que circulam nas redes sociais. 

Destacou que as diversas feiras livres da cidade estão clamando por intervenções, pois faz 

vergonha frequentar tais espaços devido a desorganização e a sujeira. Prosseguindo, a 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) destacou o grande avanço na 

negociação do piso salarial dos enfermeiros, técnicos em enfermagem e parteiras que 

tramita no Senado Federal. Revelou que ficou acordado que os enfermeiros terão piso de 

R$ 4.700,00, os técnicos em enfermagem R$ 2.613,00 e os auxiliares de parteiras 

R$2.700,00. Salientou que ainda não é o salário ideal, entretanto reconheceu que o piso é 

um avanço para a categoria. Afirmou pretender representar condignamente a categoria 

nesta Casa Legislativa. Em seguida, o edil Josse Paulo Barbosa (PSC) lembrou que 

apresentou moção de parabéns ao ex-governador e senador da Bahia, Otto Alencar. Disse 

se tratar de um homem público digno e honrado que tem grande amizade com o vereador 

Fernando Dantas Torres. Salientou que o senador Otto Alencar é um grande destaque em 

Brasília devido a sua credibilidade. Adiantou que está com o Presidente na defesa dos 

interesses de Feira de Santana. Desejou felicidades ao senador que o próximo dia 28 

celebrará aniversário. Durante o pronunciamento anterior, o comando da Mesa Diretiva 

passou para a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo. Prosseguindo, o edil 

Fernando Dantas Torres (PSD) disse sentir-se horando de ser um dos fundadores do 

PSD. Revelou que ontem, o seu partido firmou apoio à candidatura do ex-presidente Luís 

Inácio Lula da Silva, para Presidência da República e do senador Jacques Wagner para o 

governo da Bahia. Lembrou que o povo pobre voltará a ter vez. Rememorou que no 

governo de Dilma Rousseff Feira de Santana recebeu 44 mil casas populares. Afirmou que 

com a volta do ex-presidente Lula ao poder também voltará os projetos sociais como o 
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Bolsa Família. Frisou que este é um dos motivos pelo qual o PSD da Bahia abraçará o 

projeto do PT. Disse acreditar que apesar do Psol ter candidatura própria sabe que o partido 

também vai apoiar o ex-presidente Lula. Foi aparteado pelos edis Silvio Dias e Jurandy 

Carvalho.  O comando da Mesa Diretiva voltou para o Presidente Fernando Dantas Torres. 

Logo após, o vereador Pedro Cícero (Cidadania) ressaltou que disponibilizou aos 

moradores do conjunto Viveiros e das comunidades Alto da Cabrita e Sem Terra uma 

motoniveladora para realizar serviços nas ruas e estradas das referidas localidades. Disse 

que o serviço foi pago com o salário do seu mandato. Revelou que através de ofício datado 

de 12 passado solicitou o serviço que até ontem não tinha sido executado. Em seguida, 

repudiou a ação violenta do RAPA, justamente no Dia do Feirante, contra os vendedores 

ambulantes. Frisou que até tiros foram ouvidos na ação. Advertiu que são trabalhadores que 

vão para ruas buscar o pão para os seus filhos. Solicitou a extinção do RAPA. Foi aparteado 

pelos edis Flavio Arruda, Silvio Dias, Luiz Ferreira Dias e Jhonatas Monteiro. O Presidente 

informou ao Plenário que há uma grande quantidade de projetos aptos para serem 

apreciados. Afirmou que seriam necessários seis meses para discutir todas as matérias. 

Salientou que há matérias extremamente importantes e outros flagrantemente 

inconstitucionais. A vereadora Eremita Mota de Araújo, presidente da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação (CCJR), salientou que a maioria das matérias são 

inconstitucionais. Frisou que muitas ideias contidas em vários Projetos de Lei Ordinária 

seriam pertinentes que fossem formuladas através Indicações para que o prefeito apreciasse 

e pertinência de transformá-los em projetos. Em Pela Ordem, o vereador Pedro Américo 

disse ser importante discutir a constitucionalidade das matérias. Mas, quanto ao mérito de 

cada um fica difícil. Entretanto, defendeu que as matérias após serem avaliadas como 

inconstitucionais não sejam submetidas ao Plenário. Porém, a formatação da CCJR teria 

que ser alterada para os autores dos projetos terem direito ao contraditório. Em Pela 

Ordem, o vereador Josse Paulo Barbosa disse que há uma operação tartaruga. Pois, há 

matérias que se gasta muito tempo discutido. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita 

salientou a necessidade do cuidado na formular dos projetos. Pois, alguns são 

flagrantemente inconstitucionais. Em Questão de Ordem, o vereador Pedro Américo 

argumentou que não vê problemas com a quantidade de matérias. Pois, as que forem 

pacíficas de discussão seriam submetidas a apreciação em um rito mais célere. Em Pela 

Ordem, o vereador Josse Paulo Barbosa disse que há parlamentares que são adeptos da 

operação tartaruga. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota afirmou que a enxurrada 

de projetos inconstitucionais é um atestado de falta de conhecimento dos membros deste 

legislativo. Recomendou que os parlamentares tenham cautela na elaboração dos projetos e 
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observem os limites constitucionais. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo sugeriu que 

dois dias sejam destinados a discussão dos projetos e um para os requerimentos. Na 

sequência, o parlamentar Flavio Arruda (PSB) disse que está preocupado com os 

constantes atrasos no pagamento dos salários dos profissionais de saúde que atuam no 

Hospital de Campanha. Lembrou que os profissionais precisam e necessitam do salário para 

honrar os seus compromissos. Interrogou se os atrasos se devem ao fato do arrefecimento 

do pico da pandemia do Covid-19. Apelou ao prefeito municipal, Colbert Martins da Silva 

Filho e a Comissão de Saúde desta Casa para resolver a questão dos profissionais que 

atuam no hospital de Campanha.  Foi aparteado pelos edis Edvaldo Lima e Pedro Cícero. O 

comando da Mesa Diretiva passou para o segundo Vice-Presidente, edil Josse Paulo 

Barbosa. Em seguida, o edil Jhonatas Monteiro (Psol) abordou o retorno das aulas 

presenciais na rede municipal de ensino. Frisou que as escolas tiveram a imposição de 

voltar as aulas no último dia 23. Porém afirmou que muitas unidades educacionais estão 

sem as mínimas condições de seguir os protocolos de medidas sanitárias. Afirmou que 

diversas escolas estão voltando sem merenda escolar, sem fardamento, sem o kit de 

material escolar, sem máscaras, sem os equipamentos de prevenção do Covid-19. 

Acrescentou os problemas com o transporte. Alertou que se as crianças e os adolescentes 

têm menos probabilidade de serem atingidos pela pandemia, os profissionais de educação e 

seus familiares estão expostos a circulação do vírus e de suas variantes. Lembrou que 

muitos profissionais de Educação não receberam a segunda dose da vacina. Advertiu que a 

rede estadual de educação já está pagando um preço amargo pela insistência em retomar as 

aulas no último dia 26 de julho ocasionado o fechamento de diversas escolas devidos aos 

surtos da doença. Em seguida, o parlamentar Silvio Dias (Liderança da Minoria) 

destacou o fiasco do BRT em Feira de Santana. Disse que ontem junto com os edis 

Jhonatas Monteiro e Ivamberg Lima fizeram uma visita técnica e constataram que o BRT 

feirense é uma fraude. Questionou a ativação da linha 2 do BRT, pois na sua opinião a linha 

1 não funciona a contento. Lembrou que após a Sessão Especial com os guardas 

municipais, realizada ontem pela manhã, o prefeito anunciou a tarde a convocação de 15 

candidatos. Porém 60 ainda estão aguardando a convocação. Entretanto, afirmou que ainda 

bem que com a movimentação da Casa da Cidadania, a Prefeitura Municipal está agindo 

embora de forma ineficiente. Refutou a ação do RAPA no Centro de Abastecimento contra 

os vendedores ambulantes. Reconheceu a necessidade do ordenamento do Centro, mas 

defendeu que seja feito com respeito a pessoa humana. Lembrou que os ambulantes 

contribuem com o crescimento de Feira de Santana e necessitam de um tratamento digno. 

Condenou a contratação de seguranças armados para atuarem no RAPA. Cobrou uma 
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resposta ao secretário municipal de Agricultura, que agora responde pelas feiras-livres. 

Assinalou que a Prefeitura Municipal se quer emitiu uma nota condenando a ação 

truculenta. Defendeu que os ambulantes devem ter a possibilidade trabalhar atuar e de levar 

alimento aos seus familiares. Afirmou que ao trabalhar se afastam da criminalidade. Em 

Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus interrogou se o vereador Silvio Dias emitiu 

alguma opinião quando um pai de família foi retirado de dentro do carro no bairro 

Conceição. O comando da Mesa Diretiva voltou ao Presidente, vereador Fernando Dantas 

Torres. Durante a Ordem do Dia foram apreciadas as seguintes proposições:<Em 

prioridade e em primeira discussão foram aprovados pela unanimidade dos 

parlamentares presentes, os pareceres exarados pelas comissões de Constituição, Justiça e 

Redação (CCJR) e de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF), ambos favoráveis à 

tramitação do Projeto de Lei Ordinária n/nº 126/2021, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, assim como a supracitada proposição. Em Pela Ordem, o vereador Silvio Dias 

adiantou que solicitaria adiamento de pauta ao Projeto de Lei Ordinária n/nº 126/2021, pois 

não conhecia a Associação Feminina do Feira X.  Entretanto, após esclarecimentos do edil 

Josse Paulo Barbosa, o parlamentar Silvio Dias demoveu da iniciativa. Em Questão de 

Ordem, o vereador Ivamberg Lima observou que o mesmo ocorre com projetos que 

propõem honrarias. Pois, muitos não conhecem o homenageado e precisam de informações 

para votar a matéria. Cabe registar que usaram a palavra na discussão do projeto, os 

vereadores Josse Paulo Barbosa, Ivamberg Lima e Jhonatas Monteiro. Em votação, os edis 

Pedro Américo e Petrônio Lima. Declarou voto o vereador Luiz Augusto de Jesus. Em 

segunda discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 083/2021, de autoria do vereador 

Edvaldo Lima, foi aprovado pela unanimidade dos parlamentares presentes. Sendo que o 

autor usou a palavra em votação e em declaração de voto. O comando da Mesa Diretiva 

passou para a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo. Em Pela Ordem, o 

vereador Edvaldo Lima dos Santos solicitou ao Presidente, a pertinência de votação em 

bloco dos Requerimentos pautados para serem apreciados hoje. Entretanto, o vereador Luiz 

Augusto de Jesus solicitou destaques para os Requerimentos nºs 198, 202, 204 e 205/2021. 

O Presidente, vereador Fernando Dantas Torres, solicitou que a primeira Secretária, 

vereadora Luciane Aparecida Vieira, procedesse a leitura em Plenário do Veto nº 

01/2021, de autoria do Executivo Municipal, que: “Veta parcialmente o Projeto de Lei 

Ordinária n/nº 110/2021, de iniciativa do Peder Executivo Municipal, que: “Dispõe sobre as 

Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária, referente ao exercício de 2022”. 

Prosseguindo, o Presidente submeteu a votação, o Requerimento nº 205/2021, de autoria do 

edil Jhonatas Monteiro e franqueou-se a palavra aos edis Jhonatas Lima Monteiro, 
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Ivamberg dos Santos Lima, Josse Paulo Pereira Barbosa, Fernando Dantas Torres, Edvaldo 

Lima e Pedro Américo. Neste momento, a segunda Secretária desta Casa, vereadora 

Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela Ordem, o 

vereador Edvaldo Lima recomendou ao edil Jhonatas Monteiro a retirada do Requerimento 

nº 205/2021, pois a Casa convidará o secretario municipal da Fazenda, Expedito Elói, 

prestar os devidos esclarecimentos. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Monteiro 

informou à Mesa Diretiva que retiraria de pauta o Requerimento nº 205/2021 conforme 

consenso com os demais signatários da proposição. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir 

Santos, solicitou ao Presidente em nome da Comissão de Transporte, a confirmação da data 

de uma Sessão para discutir mobilidade urbana. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas 

Monteiro sugeriu que na próxima Sessão apresentaria uma data única para realizar em uma 

só Sessão as demandas da Comissão Permanente e a do BRT. Em Pela Ordem, o edil Josse 

Paulo Barbosa solicitou que o Presidente dê ciência ao secretário municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Antonio Carlos Borges Júnior, da convocação para prestar 

esclarecimentos nesta Casa conforme Requerimento aprovado pela Casa da Cidadania. 

Conforme solicitação do edil Edvaldo Lima dos Santos, os Requerimentos nºs 199, 200, 

201, 208, 209/2021, todos de autoria do parlamentar Flavio Arruda; 202, 203, 204 e 

206/2021, respectivamente de iniciativa dos parlamentares Luciane Vieira, Luiz Augusto de 

Jesus, Edvaldo Lima e Jhonatas Monteiro foram aprovados em bloco e pela unanimidade 

dos vereadores presentes. Cabe registar que o vereador Edvaldo Lima se absteve da votação 

do Requerimento nº 206/2021. Logo após, foi apreciado o Requerimento nº 198/2021, de 

iniciativa do vereador Pedro Cícero. Vale a pena registar que usaram a palavra em votação, 

os parlamentares Pedro Cícero, Valdemir Santos, Luiz Augusto de Jesus, Fernando Dantas 

Torres, Jhonatas Monteiro, Ivamberg Lima, Edvaldo Lima e Pedro Américo. Durante o 

pronunciamento do vereador Fernando Torres, o comanda da Mesa Diretiva foi ocupado 

pela segunda Secretaria, vereadora Eremita Mota de Araújo. Entretanto, em Pela Ordem o 

vereador Pedro Cicero comunicou à Mesa Diretiva que retiraria de pauta o Requerimento nº 

198/2021, de sua autoria, para devidas adequações>. Em seguida, conforme solicitação do 

vereador Valdemir dos Santos foi observado um minuto de silêncio em respeito ao 

passamento da missionária Liliane de Oliveira dos Santos. Nada mais havendo por tratar e 

esgotado o tempo regimental, o Presidente, vereador Fernando Dantas Torres, declarou 

encerrada a presentes Sessão, às doze horas e vinte e um minutos, convocando outra para o 

próximo dia trinta e um, uma terça-feira, com a seguinte pauta:<Em segunda discussão e 

em prioridade, o Projeto de Lei Ordinária n/nº 126/2021, de iniciativa do Poder Executivo 

Municipal. Em votação única, os Requerimentos nºs 210/2021, de autoria do edil Emerson 
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dos Santos; 211 e 212/2021, ambos de iniciativa da vereadora Eremita Mota de Araújo e 

213/2013, da lavra do parlamentar Pedro Américo>. Para constar, eu, José Joaquim de 

Oliveira Neto, Técnico Legislativo a disposição do Setor de Redação e Atas, lavrei a 

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

 

 


