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Ata da 69ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, realizada no dia 22 de 

junho de 2022. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, 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 sexagésima nona Sessão 

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

qual, à exceção dos parlamentares José da Costa Correia Filho e Ronaldo Almeida Caribé, 

compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, 

Eremita Mota de Araújo, Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos 

Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José Carneiro Rocha, José Marques de Messias, 

Josse Paulo Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Marcos Antônio dos Santos Lima, Pedro 

Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva 

Santos. Amparada pelo Regimento Interno, a vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda 

Secretária, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que o vereador Edvaldo Lima dos 

Santos assumisse a segunda Secretaria, 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 Decreto Legislativo nº 018/2022, de iniciativa da Mesa Diretiva 

da Câmara Municipal de Feira de Santana, que “Susta o Termo de Autorização nº 01/2021, 

de setembro de 2021, que delibera sobre a implantação da Central de Abastecimento de 

Feira de Santana e empreendimentos correlatos no município de Feira de Santana”. 

Requerimentos nºs 194 e 195/2022, respectivamente, de autoria dos edis Flávio Arruda 

Morais e Jurandy da Cruz Carvalho. Indicações nºs 958 a 960/2022, de iniciativa dos 

parlamentares Silvio de Oliveira Dias e Flávio Arruda Morais. Moção nº 055/2022, de 

lavra do edil José Carneiro Rocha. Correspondência: Memorando nº 016/2022, datado do 

dia 21 de junho do ano em curso e assinado pelo vereador José da Costa Correia Filho, 

encaminhando atestado médico para justificar sua ausência nos dias 21, 22 e 23 do referido 

mês>. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) solicitou inscrição no 
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momento destinado ao Horário das Lideranças Partidárias e agradeceu aos vereadores que 

compareceram à Sessão Solene que ocorreu no dia anterior, a qual teve como objetivo 

comemorar o Dia da Polícia Militar. Ao concluir, frisou que apresentará um Projeto de Lei 

a fim de reduzir a quantidade de Sessões Especiais e Solenes nesta Casa. Em Pela Ordem, 

a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB), enquanto primeira Secretária, fez 

a leitura da Moção nº 055/2022, de lavra do edil José Carneiro Rocha, e informou que esta 

também constava no Expediente do dia. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio 

Silva (CDN) desculpou-se com o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) por não 

ter comparecido à Sessão Solene ocorrida no dia anterior. Neste momento, concedeu-se 

oportunidade de pronunciamento, em Tribuna Livre, ao Sr. Grenivel Magno Moura, que 

comentou sobre a sua trajetória de vida antes de mencionar, brevemente, a sua participação 

no cenário político deste estado. Citou alguns políticos baianos que, ao longo das últimas 

décadas, tiveram destaque e, logo após, afirmou que, no ano de dois mil e dezoito, apoiou a 

candidatura do Presidente Jair Messias Bolsonaro. Relatou que, no ano seguinte, propôs ao 

atual Presidente da República a elaboração de uma revolução teocrática no Brasil. 

Apresentou, ainda, uma matéria que versava sobre a sua proposta e expôs uma camisa na 

qual havia o Hino Nacional Brasileiro reformulado. Informou que, no ano anterior, rompeu 

com o Presidente Jair Messias Bolsonaro por conta de indícios de corrupção na gestão deste 

e discorreu, brevemente, sobre seu pedido de cassação dos direitos políticos do Chefe do 

Poder Executivo Federal. Por fim, agradeceu pela oportunidade de se pronunciar à tribuna. 

No Horário das Lideranças Partidárias, o parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva 

(CDN) disse que, no dia anterior, comentou à tribuna sobre a negligencia do Prefeito 

Municipal de Feira de Santana em relação aos problemas sociais. Destacou que algumas 

pessoas discordaram da sua opinião e elencou alguns dos motivos que, para si, justificavam 

a sua sugestão, sendo eles: o transporte coletivo caótico, o Bus Rapid Transit (BRT) 

inoperante, a falta de materiais e medicamentos nas unidades de saúde, o atraso no 

pagamento dos salários dos servidores municipais, a negligência à Guarda Municipal e o 

fato de o gestor municipal não ter cumprido com a promessa de construir o Hospital 

Municipal de Feira de Santana. Relatou que diversas vias deste município estavam 

esburacadas e o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho atribuía a culpa ao período chuvoso 

quando poderia ter propiciado melhorias nos dias ensolarados. Salientou que, comumente, o 

Chefe do Poder Executivo tentava enganar a população e mencionou, ainda, o fato de os 

docentes da rede pública municipal de ensino receberem seus salários parcelados. Citou as 

festividades juninas do distrito de São José e afirmou que os eventos que ocorreram no 

local deixaram a desejar e que as pessoas que tentaram comercializar seus produtos 
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sofreram prejuízos por conta do número reduzido de pessoas nos festejos. Por fim, referiu-

se ao ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho ao elogiar a gestão deste à frente do Poder 

Executivo. Vale registrar que, durante o pronunciamento do orador à tribuna, a primeira 

Secretária desta Casa, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, assumiu o comando 

da Mesa Diretiva e, em seguida, o transferiu ao primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de 

Oliveira Dias. Logo após, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) solicitou que seus 

pares fizessem silêncio para que pudesse proferir seu pronunciamento à tribuna. 

Oportunamente, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, no comando dos trabalhos 

legislativos, teceu breves comentários sobre o Presidente Jair Messias Bolsonaro e o ex-

Ministro da Educação, Sr. Milton Ribeiro. Ao prosseguir com seu discurso, o orador à 

tribuna afirmou que, comumente, denúncias e perseguições ao Governo Federal eram 

veiculadas nos meios de comunicação, o que não era benéfico à população brasileira, e 

comentou que se fazia necessário assegurar a harmonia entre os três poderes a fim de 

propiciar melhorias à sociedade. Registrou que o Presidente da República buscava o melhor 

para o povo brasileiro, no entanto, aqueles que não desejavam o bem da nação 

frequentemente tentavam prejudicá-lo. Mencionou um vídeo no qual era possível notar uma 

charge que evidenciava o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, Prefeitos e 

Governadores de um lado, puxando uma corda, enquanto do outro havia apenas o 

Presidente Jair Messias Bolsonaro e o povo brasileiro.  Questionou o motivo pelo qual tanto 

ódio era destinado ao Presidente da República ao afirmar que este fazia o necessário para 

beneficiar a população. Frisou que apenas a população brasileira seguia apoiando o 

Presidente da República e salientou que, para si, este terá êxito durante o primeiro turno do 

próximo pleito eleitoral. Ao concluir seu discurso, referiu-se ao primeiro Vice-Presidente 

desta Casa, edil Silvio de Oliveira Dias, ao relatar que aqueles que pecavam iriam pagar por 

seus erros de acordo com o que constava na Bíblia Sagrada e na Constituição Federal. 

Oportunamente, o primeiro Vice-Presidente desta Casa teceu críticas ao Presidente Jair 

Messias Bolsonaro. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) elogiou o 

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

discorreu sobre a importância da agricultura familiar para o Brasil, para a Bahia e para 

Feira de Santana ao afirmar que encaminhou um Ofício ao gabinete do Prefeito Municipal a 

fim de solicitar a concessão de um espaço para a comercialização dos produtos da 

agricultura familiar durante este mês, no entanto, teve seu pedido negado, visto que foi 

liberado um espaço por apenas quatro dias, o que não era interessante para os produtores. 

Relatou que o Chefe do Poder Executivo carecia de uma assessoria coerente para não haver 

prejuízos em sua gestão e externou que os produtores rurais precisavam de suporte, pois 
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eram responsáveis pela produção de mais de setenta e cinco por cento dos alimentos 

destinados ao consumo nas cidades. Frisou que, ao solicitar a concessão de um espaço para 

comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar, pensou, sobretudo, no 

sustento dos produtores. Lembrou que, durante a gestão do ex-Prefeito José Ronaldo de 

Carvalho, os produtores rurais eram priorizados no denominado “Arraiá do Comércio” e 

também na Feira de Agricultura Familiar, a qual, anteriormente, era realizada no 

estacionamento da Prefeitura Municipal. Salientou que o pedido feito por si não geraria 

custos ao município e propiciaria renda aos comerciantes e produtores rurais. Em aparte, o 

edil Flávio Arruda Morais (PSB). Ao retomar seu discurso, o orador afirmou que o Chefe 

do Poder Executivo não atendia aos pedidos dos edis e às reivindicações da sociedade. 

Posteriormente, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), também em tempo cedido 

pela parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB), agradeceu a Deus pela oportunidade de 

estar nesta Casa e frisou que, desde o primeiro dia do seu mandato, trabalhava a favor do 

povo feirense, em especial à população da zona rural. Salientou que se alegrava por isto, 

pois cresceu na zona rural e viveu da agricultura familiar ao cultivar e plantar para se 

sustentar. Discorreu, brevemente, sobre seus familiares e, em seguida, comentou sobre a 

Sessão Solene, ocorrida no dia anterior, com o objetivo de comemorar o Dia da Polícia 

Militar. Agradeceu àqueles que estiveram presentes na Sessão, em especial aos seus pares, 

e afirmou que, apesar de o Dia da Polícia Militar ser comemorado no dia vinte e quatro de 

junho, por conta das festividades juninas, a referida homenagem foi promovida no dia 

anterior e mencionou os policiais militares que participaram da Sessão. Relatou, 

brevemente, sobre os aspectos históricos da Polícia Militar ao salientar que esta foi 

instituída no século XIX e citou os policiais militares que foram homenageados nesta Casa 

no dia anterior. Argumentou que os policiais militares lutavam, todos os dias, para 

assegurar a segurança pública neste estado, de modo que era impossível deixar de 

reconhecer o trabalho prestado por estes profissionais. Expôs que, mesmo com a falta de 

estrutura, os policiais militares promoviam o policiamento ostensivo e congratulou o 

Governador Rui Costa ao frisar que este investiu na compra de viaturas. Destacou, ainda, 

que os policiais militares garantiam a ordem pública e defendiam a vida dos cidadãos. Por 

fim, agradeceu à sua assessora, Sra. Michele, e congratulou, mais uma vez, a Polícia Militar 

da Bahia. Em seguida, o edil Luiz Augusto de Jesus (UB e Liderança do Governo) 

referiu-se ao pronunciamento do parlamentar que lhe antecedeu à tribuna ao declarar que os 

policiais militares frequentemente queixavam-se do descaso do Governo do Estado com a 

categoria, sobretudo em relação à infraestrutura, às condições de trabalho e aos salários. 

Logo após, denunciou que algumas pessoas entraram em contato consigo para dizer que 
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casas estavam sendo invadidas no povoado de Mantiba, assim como veículos eram 

roubados todos os dias neste município. Declarou que isto não era culpa dos policiais 

militares, mas do Governo do Estado, pois este não concedia melhores condições à 

categoria, e frisou que Feira de Santana ocupava o primeiro lugar nas pesquisas referentes 

aos índices de violência na Bahia. Ao discorrer sobre as festividades juninas deste 

município, relatou que grandes atrações se apresentaram, tais como “Roquinho do Forró”, 

Zé Araújo e Lucas Viana. Teceu críticas aos pronunciamentos feitos pelo edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC) em relação às atrações das festas juninas e referiu-se ao parlamentar 

Flávio Arruda Morais (PSB) ao declarar que este deveria defender os artistas feirenses. 

Destacou que os parlamentares desta Casa deveriam deixar o Prefeito Municipal realizar 

seu trabalho ao afirmar que este ainda tinha mais dois anos de mandato. Ao finalizar seu 

pronunciamento, comentou que diversos distritos deste município estavam sendo 

beneficiados com as ações da Prefeitura Municipal. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC) teceu críticas ao vereador Luiz Augusto de Jesus (UB) e relatou que 

o Prefeito Municipal, ao contratar artistas feirenses para fazerem shows nos distritos 

durante os festejos juninos, não queria pagar um valor justo. Na sequência, o parlamentar 

Luiz Augusto de Jesus (UB) solicitou fazer uso do “Pela Ordem”, entretanto, o pedido não 

foi acatado pelo primeiro Vice-Presidente deste Legislativo, vereador Silvio de Oliveira 

Dias. Logo após, o vereador Luiz Ferreira Dias (AVANTE) registrou que, no último 

domingo, uma matéria foi exibida no programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão, 

para expor denúncias referentes à Fundação Dr. Jesus. Salientou que o Deputado Federal 

Pastor Sargento Isidório promovia um trabalho louvável na referida fundação e comentou 

que, frequentemente, encaminhava pessoas à instituição para que estas pudessem receber 

apoio médico e psicológico. Frisou que a equipe multidisciplinar recebia as pessoas com 

muito amor e carinho, de modo que as denúncias veiculadas no referido programa eram 

infundadas. Afirmou que este estado carecia de políticos que atuassem, efetivamente, na 

sociedade e mencionou o Deputado Federal Pastor Sargento Isidório ao relatar que este se 

preocupava com as demandas sociais e, por conta do trabalho desenvolvido, tinha grande 

representatividade no cenário político. Em aparte, os edis Josse Paulo Pereira Barbosa 

(PSC) e Flávio Arruda Morais (PSB). Dando continuidade ao seu pronunciamento, o orador 

à tribuna reiterou que a Fundação Dr. Jesus desenvolvia um trabalho expressivo neste 

estado e ressaltou que, no dia anterior, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas 

Torres, se pronunciou em defesa da referida instituição e do Deputado Federal Pastor 

Sargento Isidório. Por fim, disse que Deus era testemunha do trabalho prestado pelo 

referido deputado federal à sociedade. Em aparte, o vereador Valdemir da Silva Santos 
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(PV). Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda Morais (PSB) registrou que, enquanto 

Corregedor eleito para o biênio 2023-2024 nesta Casa, não aceitará desrespeito entre os 

parlamentares. Na sequência, o parlamentar Ivamberg dos Santos Lima (PT) discorreu 

sobre a notícia referente à prisão preventiva do ex-Ministro da Educação, Sr. Milton 

Ribeiro, suspeito de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de 

influência por possível envolvimento em esquema para liberação de verbas do Ministério 

da Educação (MEC). Disse que a Polícia Federal denominou a operação de “Acesso Pago” 

e investigava o tráfico de influência e corrupção em relação à liberação de recursos do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) envolvendo alguns pastores e o 

Presidente da República. Explicou que o FNDE era responsável pelo custeio da educação, 

mas possuía algumas regras, e uma destas referia-se ao fato de, dependendo do seu porte, a 

escola receber verbas através da Prefeitura ou diretamente, por meio do Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE). Declarou que, no caso citado, o dinheiro foi distribuído de forma 

imprudente, sem respeitar as regras e o porte da escola, de modo que municípios com 

escolas menores receberam um montante incorreto. Afirmou que, quando a Polícia Federal 

deflagrava uma ação deste porte, estava munida de pesquisas e provas. Em aparte, o 

vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) parabenizou o orador à pelo discurso e elogiou o 

trabalho da Polícia Federal ao longo dos anos, inclusive na prisão de pessoas ligadas ao 

governo do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dando continuidade ao seu 

pronunciamento, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) frisou que o ex-Presidente 

mencionado e pessoas ligadas ao seu governo foram inocentados posteriormente. Por fim, 

destacou que os crimes deveriam ser expostos e expressou seu desejo de ver, mais uma vez, 

o referido ex-Presidente ser eleito. Em seguida, o vereador Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL e Liderança da Minoria) referiu-se ao pronunciamento do orador que lhe 

antecedeu à tribuna ao frisar que era necessário entender o quanto a corrupção era 

prejudicial no dia a dia e mencionou o ex-Ministro Milton Ribeiro e outras autoridades que, 

nos espaços públicos, agiam indevidamente como “intermediadores” de interesses escusos. 

Salientou que muitos se valiam de suas condições para terem acesso privilegiado aos 

espaços que deveriam seguir critérios públicos. Externou que a prisão preventiva ocorrida 

neste dia era resultado de um processo investigativo e relatou que defendia a presunção de 

inocência e o direito ao contraditório, diferente da atual força política, a qual promovia 

discursos pautados na remoção de direitos. Externou que, enquanto o ex-ministro 

mencionado e agentes de suposta corrupção tiveram cerca de cento e vinte e sete “entradas” 

no MEC e no FNDE em um período curto de tempo, Prefeituras de diversos estados foram 

prejudicadas porque não compactuaram com os esquemas daqueles que utilizavam recursos 
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públicos como se estes fossem privados. Mencionou que, de acordo com dados, enquanto o 

Governo Federal favoreceu aliados ao liberar recursos do FNDE além da demanda real das 

localidades, sem atender aos devidos critérios, tais como o número de matriculas e unidades 

escolares e formas específicas de educação para cálculo da merenda escolar, travou a 

liberação de quatrocentos e trinta e quatro milhões de reais para algumas prefeituras. 

Salientou que estes dados eram oriundos da Controladoria Geral da União e questionou se, 

para alguns, algumas prefeituras não tinham necessidades educacionais. Frisou que a 

corrupção não estava atrelada apenas à retenção de valores, mas também àquilo que 

distorcia, por exemplo, políticas públicas para defender grupos privados. Argumentou que o 

Presidente Jair Messias Bolsonaro tentou enganar parte da população ao destacar que seu 

governo representaria o fim da corrupção e ressaltou que era possível vislumbrar a 

corrupção em diversos âmbitos, até mesmo nas forças armadas. Ao concluir seu discurso, 

citou a compra de estimulantes sexuais e próteses penianas, sem qualquer explicação, com 

o dinheiro público e salientou que o “bolsonarismo” não apresentava medidas práticas para 

o combate à corrupção. Logo após, o edil Petrônio Oliveira Lima (REP) registrou a 

presença dos senhores Luiz de Santana, Tadeu e Jaílson na galeria desta Casa e, em 

seguida, referiu-se às comunidades Linda Vista, Cabrita, Conjunto Viveiros e Loteamento 

Vivendas do Viveiros ao afirmar que, no dia anterior, dialogou com o Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho para solicitar o patrolamento nas vias dos locais mencionados.  

Informou que, de acordo com o Chefe do Poder Executivo, as obras serão iniciadas 

brevemente. Afirmou que as obras serão viabilizadas através da Superintendência de 

Operações e Manutenção (SOMA) e, na sequência, registrou que, no último domingo, 

participou de um evento do seu partido Republicanos, no qual houve uma palestra 

importante destinada aos jovens correligionários. Destacou que os deputados Márcio 

Marinho e José de Arimateia, além do Secretário Municipal de Serviços Públicos, Sr. 

Eliziário Ribeiro, participaram do evento. Ao concluir seu discurso, expôs que a política era 

fundamental para o desenvolvimento e ressaltou que o Partido Republicanos se preocupava 

com os jovens e, sobretudo, com a sociedade. Vale registrar que, durante o pronunciamento 

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

comando da Mesa Diretiva. No momento destinado ao Grande Expediente, o vereador 

Ivamberg dos Santos Lima (PT) referiu-se à declaração feita pelo Prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho, no dia anterior, sobre os pedidos de cassação de seu mandato. 

Afirmou que o Prefeito, na oportunidade, expôs que não tinha medo de ser afastado do seu 

cargo e que estava tranquilo. Frisou que, enquanto pessoa, não tinha nada contra o Prefeito 

Municipal, no entanto, enquanto gestor público, este deveria se preocupar com o pedido de 
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cassação porque suas ações o levavam para o caos e o afastamento. Registrou que o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho não fazia questão de dialogar com as pessoas e 

negligenciava a saúde e a educação, pois funcionários da Secretaria Municipal de Educação 

não recebiam seus salários há quatro meses e alguns não tinham vínculo empregatício. 

Conclamou o Ministério Público do Trabalho ao destacar que era necessário averiguar os 

motivos pelos quais, mesmo após o término do contrato com a Coopersad, mantinham-se 

funcionários sem qualquer vínculo empregatício. Externou que o Prefeito Municipal, 

juntamente com o ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho, fez com que mais de noventa e 

dois milhões de reais fossem retirados dos cofres públicos por incompetência 

administrativa. Expôs que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho publicou um Decreto, 

no Diário Oficial Eletrônico, no qual constava crime de responsabilidade, e, depois, ao 

notar o equívoco, encaminhou a esta Casa um projeto de lei para apreciação. Registrou que 

os profissionais da área da saúde não recebiam seus vencimentos e comentou que a 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde constatou as irregularidades da 

Secretaria Municipal de Saúde e da Imaps. Relatou que mais de seiscentas e cinquenta mil 

pessoas foram contratadas através do Fundo Municipal da Saúde, no entanto, estas foram 

encaminhadas para trabalhar em outros órgãos. Mencionou diversas unidades de saúde nas 

quais os profissionais não recebiam seus salários e afirmou que o Prefeito Municipal, 

frequentemente, tentava atribuir suas responsabilidades a esta Casa. Externou, ainda, que o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho encaminhou, pela terceira vez, a indicação do nome 

do advogado Carlos Alberto Moura Pinho para recondução ao cargo de Procurador Geral 

deste Município. Ressaltou que o Prefeito Municipal deveria fazer uma reflexão sobre as 

suas práticas e declarou que as diversas categorias estavam insatisfeitas com a atual 

administração pública municipal. Comentou que, apesar do desenvolvimento feirense, 

profissionais da saúde não recebiam seus salários e unidades de ensino ainda não tinham 

iniciado o período letivo. Frisou que, juntamente com os demais membros da Comissão de 

Educação e Cultura desta Casa, encaminhará à Secretaria Municipal de Educação um 

Requerimento para solicitar informações sobre o cumprimento da carga horária e do 

período letivo. Ao concluir seu discurso, declarou que esta Casa tinha os instrumentos 

necessários para apreciar as solicitações de impeachment do Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho. Durante a Ordem do Dia, foi apreciada a seguinte proposição: <Em 

prioridade e em continuidade à primeira discussão, a Elaboração Legislativa Especial, 

de acordo com o artigo 368, e seus parágrafos, do Regimento Interno desta Casa, 

Projeto de Lei nº 043/2022, de lavra do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes 

para a elaboração da Lei Orçamentária, referente ao exercício de 2023, e dá outras 
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providências”. Em Pela Ordem, o edil Ivamberg dos Santos Lima declarou que alguns 

parlamentares apresentariam emendas à matéria supracitada. Em Pela Ordem, o vereador 

Jhonatas Lima Monteiro apresentou onze emendas ao Projeto de Lei nº 043/2022 e 

registrou que duas delas eram de autoria coletiva. Neste momento, o Presidente desta Casa, 

edil Fernando Dantas Torres, convocou o Líder do Governo, o Líder da Minoria e o Líder 

do denominado “grupo dos aliados” para uma reunião após o término da presente Sessão 

Ordinária. Registrou, ainda, que a primeira discussão da matéria seria encerrada neste dia e 

as emendas seguiriam às comissões para elaboração dos Pareceres, de modo que, na 

próxima Sessão, ocorreria a primeira votação. Em Pela Ordem, a parlamentar Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira informou que foram apresentadas vinte e sete emendas, sendo 

elas de autoria dos seguintes vereadores: Jhonatas Lima Monteiro – onze emendas, uma de 

autoria coletiva, outra de iniciativa dos vereadores de oposição e as demais de lavra do 

referido edil; Luciane Aparecida Silva Brito Vieira – três emendas; Ivamberg dos Santos 

Lima – uma emenda; Edvaldo Lima dos Santos – uma emenda; Eremita Mota de Araújo – 

uma emenda; Fernando Dantas Torres – três emendas e Silvio de Oliveira Dias – sete 

emendas.  Por conta disto, a matéria, bem como as referidas emendas, seguiram à Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação – CCJR para elaboração dos devidos Pareceres. 

Oportunamente, o Presidente congratulou o edil Josse Paulo Pereira Barbosa por ter 

proposto a Sessão Solene em comemoração ao Dia da Polícia Militar, a qual ocorreu no dia 

anterior. Em seguida, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa comentou sobre a referida 

sessão e agradeceu ao Presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, pelo apoio 

e a presença na homenagem. Em Pela Ordem, o edil Valdemir da Silva Santos desculpou-

se com o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa ao registrar que não participou da Sessão 

Solene em comemoração ao Dia da Polícia Militar porque estava em Salvador, 

oportunidade na qual reuniu-se com a Deputada Estadual Kátia Oliveira e lideranças 

religiosas. Por fim, parabenizou os policiais militares pelo trabalho prestado à sociedade>. 

Nada mais havendo por tratar, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, 

declarou encerrada a presente Sessão, às dez horas e quarenta e quatro minutos, sendo 

convocada outra para a próxima terça-feira, dia vinte e oito de junho do ano em curso, à 

hora regimental, com a seguinte pauta: <Em prioridade e em primeira votação, a 

Elaboração Legislativa Especial, de acordo com o artigo 368, e seus parágrafos, do 

Regimento Interno desta Casa, Projeto de Lei nº 043/2022, de lavra do Poder Executivo, 

que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária, referente ao 

exercício de 2023, e dá outras providências”>. Para constar, eu, Dayana Jones Nascimento 
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de Jesus Fontes, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata, que segue à 

apreciação plenária, na forma regimental.       

 


