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Ata da 82ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, realizada no dia 17 de 

agosto de 2022. 

 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto 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 octogésima segunda 

Sessão Ordinária, referente à segunda Etapa, do segundo Período, da décima nona 

Legislatura, na qual, à exceção dos parlamentares Emerson Costa dos Santos, Josse Paulo 

Pereira Barbosa e Ronaldo Almeida Caribé compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos 

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

dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José Carneiro Rocha, José da Costa Correia 

Filho, José Marques de Messias, 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. Amparado pelo Regimento Interno, o Primeiro Vice-Presidente, vereador Silvio de 

Oliveira Dias, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que a vereadora Eremita Mota 

de Araújo, segunda Secretária, procedesse à leitura da Ata da Sessão anterior. 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: < 

Projetos de Lei Ordinária nºs 68 e 70/2022 de iniciativa respectiva dos parlamentares 

Flávio Arruda Morais e Eremita Mota de Araújo, os quais respectivamente: “Institui 

reajuste do piso salarial dos profissionais de enfermagem, técnicos de enfermagem, 

auxiliares de enfermagem e parteiras do município de Feira de Santana, e dá outras 

providências” e “Autoriza a colocação de abrigos (casinhas), comedouros e bebedouros, 

para animais comunitários e em situação de rua no município de Feira de Santana, e dá 

outras providências”. Pareceres s/n todos exarados pela Comissão Especial para Análise de 

Concessão de Honraria, favoráveis à tramitação dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 28 

a 32/2022 de autoria respectiva dos edis Josse Paulo Pereira Barbosa, Emerson Costa dos 

Santos, José da Costa Correia Filho, Emerson Costa dos Santos e Jurandy da Cruz 

Carvalho. Projetos de Decreto Legislativos nºs 35 e 36/2022 ambos de iniciativa do 

vereador Flávio Arruda Morais, os quais respectivamente “Dispõe sobre Título de Cidadão 
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Feirense ao Sr. Junior Carlos Santana Saraiva” e “Dispõe sobre a concessão do Título de 

Cidadã Feirense à sra. Dirce Manasfi e Manasfi, e dá outras providências”; nº 37/2022 de 

autoria do edil Silvio de Oliveira Dias, que “Dispõe sobre a concessão da Medalha Olhos 

d’Água ao sr. José João Monteiro Sobrinho – Frei Monteiro, e dá outras providências”. 

Requerimentos nºs 214 a 216 de autoria dos edis Silvio de Oliveira Dias, Fernando Dantas 

Torres e Eremita Mota de Araújo. Indicações nºs 1113 a 1031/2022 de autoria dos edis 

Silvio de Oliveira Dias, Edvaldo Lima dos Santos, Luiz Ferreira Dias, Flávio Arruda 

Morais e Jhonatas Lima Monteiro. Moção de Pesar nº 63/2022 de iniciativa do edil 

Valdemir da Silva Santos pelo falecimento do Engenheiro Ambiental senhor Sergio Aras, 

ocorrido no dia 15 de agosto de 2022. Correspondências: Comunicação Interna nº 

14/2022, datado de 16 de agosto do corrente ano, de autoria do edil Jhonatas Lima 

Monteiro, o qual justifica sua ausência da Sessão Ordinária prevista para o dia 18 de agosto 

do corrente ano, devido a sua participação em reunião, em Salvador, juntamente com a 

Secretaria de Segurança Pública do Estado  e com o Deputado Estadual Hilton Coelho, para 

tratar sobre as ameaças recebidas nos meses de abril e julho, configuradas como violação 

ao direito da livre manifestação política do parlamentar, bem como risco à vida>.  Em Pela 

Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) solicitou suspensão do Grande 

Expediente, tendo em vista a grande quantidade de matérias previstas para apreciação na 

Ordem do Dia. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) solicitou sua 

inscrição no Horário das Lideranças Partidárias e demonstrou ser contrário à proposta feita 

pelo edil que lhe antecedeu ao afirmar que, se seus pares discursassem apenas no tempo que 

lhes era destinado, não haveria necessidade de suprimir o Grande Expediente. 

Oportunamente, o Primeiro Vice-Presidente, Silvio de Oliveira Dias, colocou o pleito de 

suspensão do Grande Expediente em votação, e este foi aprovado por unanimidade dos edis 

presentes. Neste momento, a ata da sessão anterior foi submetida à apreciação plenária e 

aprovada pela unanimidade dos edis presentes. No Horário destinado às Lideranças 

Partidárias, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) saudou a todos e afirmou que na 

sexta-feira passada realizou uma ação na Comunidade de Três Riachos, local onde existem 

riachos que estão muito poluídos, os quais contaminam o Rio Jacuípe. Discorreu que a 

Embasa (Empresa Baiana de Água e Saneamento) é responsável por realizar o saneamento 

básico da cidade, mas esta não presta um bom serviço nesta área à população de Feira de 

Santana. Afirmou que é preciso chamar à atenção dos governos Estadual e Municipal com 

relação a este assunto, pois o Rio Jacuípe e o Rio Paraguaçu são responsáveis pelo 

abastecimento de sete milhões de baianos. Informou que os Riachos da Panela, do Fato, do 

Maia, dentre outros lançam dejetos no rio, sendo que esta é uma luta do seu mandato, por 
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isso defende a necessidade de colocar valas de contenção de lixo a fim de que este não 

chegue ao rio. Ressaltou que é preciso tomar providências e que a Secretaria de Meio 

Ambiente atue nesta área, pois é questionável se daqui a alguns anos será possível beber 

água deste rio. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos (PV) passou seu 

tempo para o orador à Tribuna. Retomando sua fala, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho 

reforçou seu discurso e acrescentou que foi até o riacho próximo ao Centro de 

Abastecimento, o qual nasce na avenida Maria Quitéria, corta os bairros Queimadinha e a 

Avenida Centenário e desagua no Rio Jacuípe, e afirmou que viu várias tubulações ligando 

o riacho à residência da população. Acrescentou que no bairro Feira X acontece a mesma 

coisa. Discorreu que a Embasa vende a água dos Rios Jacuípe e Paraguaçu.  Neste 

momento, o orador cedeu aparte ao vereador Valdemir da Silva Santos, o qual reforçou seu 

discurso e afirmou que é preciso realmente cuidar do meio ambiente. Retornando a sua fala, 

o orador à tribuna discorreu que agora no mês de setembro fará uma ação consistente de 

retirada do lixo. Posteriormente, o edil Luiz Ferreira Dias (AVANTE) registrou sua 

felicidade em comparecer ontem na cidade de Antônio Cardoso juntamente com o 

candidato a deputado federal, José Neto, diversos políticos, sua amiga Suzy e sua filha 

Jéssica. Depois, discorreu sobre as feiras livres do município de Feira de Santana ao 

comentar que as feiras estão abandonadas e os feirantes bastante preocupados, pois os 

locais estão sujos, sem iluminação adequada e sem segurança. Comentou especificamente 

sobre as feiras livres dos bairros Tomba, Cidade Nova, Estação Nova, Sobradinho, Feira X 

e Conceição II cobrando ao prefeito e aos Secretários providências no que diz respeito a 

limpeza, iluminação, manutenção e reforma. Além disso, citou os problemas enfrentados 

pelos comerciantes do Shopping Popular ao exigir que o Poder Público respeite os 

trabalhadores. Opinou que a cidade parece não ter Prefeito, pois o que é visto é um 

desgoverno atuando. Por fim, disse esperar que o prefeito municipal visitasse as feiras 

livres e o Shopping Popular, bem como oferecesse suporte aos Secretários para que estes 

façam uso de recursos em benefício da população. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita 

Mota de Araújo (MDB) registrou a presença do Secretário Municipal de Agricultura, 

Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural, vereador licenciado desta Casa, Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, o que foi reforçado pelo edil Silvio de Oliveira Dias. Em 

seguida, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) com acréscimo de tempo cedido pela 

vereadora Eremita Mota de Araújo, inicialmente referindo-se ao pronunciamento anterior 

do edil Luiz Ferreira Dias, disse que a frustração e angústia demonstrada pelo mesmo em 

razão da falta de atendimento de suas solicitações ao Prefeito Municipal, também atinge 

outros vereadores nesta Casa, tendo em vista que ninguém tem acesso ao citado Prefeito, 
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inclusive os governistas mais alinhados ao mesmo, vez que ele próprio se considera do 

governo, porém não aceita sem contestação, muito do que tem sido feito pelo Executivo. A 

título de exemplo, comentou acerca do Requerimento nº 200/2022 de sua autoria, no qual 

solicita ao Poder Executivo informações acerca da empresa ganhadora da licitação 

realizada para administrar o estacionamento do Centro de Abastecimento, já que nada foi 

repassado sequer aos comerciantes de lá, e a cobrança continua sendo feita sem nenhum 

critério, lesando os mesmos, em razão da falta de informação e acesso ao referido Prefeito. 

Disse ainda que na condição de governista, gostaria de estar neste momento elogiando e 

exaltando os feitos do Poder Executivo, mas infelizmente isso não é possível, pois o que se 

observa é um caos em diversos setores do município, cuja Procuradoria e demais 

Secretarias estão abandonadas e onde o povo está entregue à própria sorte. Durante a sua 

fala, concedeu aparte ao edil Luiz Ferreira Dias, o qual o parabenizou por sua fala. Em Pela 

Ordem, o edil José Carneiro Rocha (MDB) solicitou registro da presença do senhor Vitor 

Mendes, Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória, seu time de 

coração, o qual está acompanhado do jornalista Fabrício Almeida. Também solicitou a 

suspensão da sessão após os discursos no Horário das Lideranças Partidárias para que este 

pudesse se pronunciar em Tribuna Livre. Logo após, o edil José da Costa Correia Filho 

(PATRIOTA) disse que o orador anterior é desinformado, pois se tivesse acessado o 

Diário Oficial do Município saberia como foi o processo licitatório do Centro 

Abastecimento. Frisou que o competente secretário municipal de Agricultura e vereador 

licenciado, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, já repassou as informações através do 

celular ao referido parlamentar. Aos edis Flavio Arruda Morais e Petrônio Oliveira Lima 

informou que fez um ofício endereçado ao prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert 

Martins da Silva Filho, para viabilizar o som para o cantor Jorge de Angélica se apresentar 

no espaço do Mercado de Arte Popular (MAP). Argumentou que diante das dificuldades 

por que passam os artistas pleiteou que todos os sábados um som com pelo menos seis 

graves fique a disposição gratuitamente para os artistas feirenses se apresentarem no MAP. 

Revelou que o Prefeito teria assegurado que vai preservar o som aos sábados cuja utilização 

será gerida pela administração do MAP. Em aparte, o edil Petrônio Oliveira Lima 

referendou o empenho do orador na defesa dos músicos e artistas feirenses. Retomando seu 

discurso, o orador à tribuna relatou que os artistas devem procurar a administração do MAP 

para agendar o horário, em seguida fazer um ofício ao prefeito, protocolado na Prefeitura, 

que passará pelo crivo do chefe de Gabinete, Fanael Ribeiro, o qual despachará com o 

prefeito e no sábado o som estará disponível. Finalizando seu discurso, afirmou que se os 

artistas tiverem dificuldades podem procurar a sua assessoria. Em Pela Ordem, o vereador 
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Edvaldo Lima dos Santos (MDB) registrou a presença do jornalista Fabrício Almeida na 

galeria desta Casa e aproveitou a oportunidade para tecer comentários críticos ao Prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho. Posteriormente, o vereador Luiz Augusto de Jesus 

(UNIÃO BRASIL e Liderança do Governo) disse que o remédio gardenal é indicado 

para pessoas que sofrem com epilepsia e não para as que possuem transtornos mentais, 

citando remédios que são utilizados neste último caso. Comentou ainda que não há 

problema nenhum em tomar remédios deste tipo e que a consulta com psiquiatra pode ser 

necessária por diferentes problemas, inclusive o colega Edvaldo Lima dos Santos poderia ir 

nesse profissional por estar desiludido com a política, após o desgaste que houve com o seu 

antigo grupo, ao qual provavelmente desejaria continuar fazendo parte, mas está no lado 

oposto com muita raiva. Aconselhou o colega a tomar chá de maracujina antes de vir à 

Câmara Municipal para ficar mais calmo. Externou que o colega, enquanto pastor 

evangélico deveria perdoar o prefeito e não guardar mágoas, visto que Deus instrui as 

pessoas a perdoarem para ser perdoadas. Em aparte, o vereador José Carneiro Rocha 

lembrou que o ex-vereador Messias Gonzaga falava “Fulano parece Satanás pregando 

quaresma” ao falar que o colega Edvaldo Lima dos Santos se encaixava neste dizer, pois 

antes da sessão fazia uma oração e durante a reunião chegava a extremos. De volta ao 

discurso, o edil Luiz Augusto de Jesus registrou a presença do seu amigo João Ricardo, 

dono da Empresa AVI, a qual já prestou serviços ao município e ao estado, na galeria da 

Casa, ao tempo em que anunciou que brevemente indicará seu nome para receber o Título 

de Cidadão Feirense. Por fim, discursou sobre a grande carreata que ocorreu no dia anterior 

nesta cidade que contou com as presenças do candidato a governador da Bahia, ACM Neto, 

do candidato a Senador, Cacá Leão, de diversos políticos e pessoas de Feira de Santana e 

região. Oportunamente, o edil Silvio de Oliveira Dias, no comando dos trabalhos, referiu-

se, brevemente, ao pronunciamento do orador à tribuna. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo 

Lima dos Santos (MDB) teceu comentários críticos ao pronunciamento feito pelo edil José 

Carneiro Rocha (MDB) durante o aparte. Em seguida, o edil Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL) após registar a presença do senhor Fabricio na Galeria desta Casa, disse que apesar 

do governo Bolsonaro apresentar uma suposta preocupação com a pobreza, foi contra o 

reajuste dos valores repassados à merenda escolar. Afirmou que a merenda escolar é uma 

questão essencial no processo educacional brasileiro, pois determina a presença de muitas 

crianças nas unidades de estudo. Vez que se trata da única refeição para muitas crianças 

neste País.  Entretanto, o governo federal vetou o aumento da verba. Revelou que a União 

repassa R$ 0,36 por aluno para suprir a merenda escolar. Relatou que mesmo sabendo do 

avanço da fome, o governo federal vetou um reajuste que configuraria R$ 2 bilhões e em 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

751 

 
RD 202282 

contrapartida liberou R$ 19 bilhões para o Orçamento Secreto. Salientou que trinta por 

cento (30%) da população brasileira está passando fome e mesmo assim veta a verba para a 

merenda escolar. Em seguida, destacou que há um ponto, crônico, de alagamento na rua 

Tupinambá, localizada no bairro Mangabeira. Lembrou que por mais de uma vez a situação 

já foi alvo de denúncia nesta Casa da Cidadania, mas, infelizmente a situação necessita de 

drenagem em direção à Lagoa Chico Maia. Entretanto, o problema é visto com descaso 

pelo grupo político que governa a cidade por mais de vinte anos.  Denunciou que uma obra 

em andamento iniciada há oito dias com uma pomposa placa de “propriedade privada” que 

está obstruindo o escoamento das águas de diversas artérias, a exemplo a rua Bom 

Despacho. Advertiu que com a chegada das chuvas de verão, as residências possivelmente 

serão alagadas e desde já é preciso saber quem será responsabilizado pelos prejuízos 

causados. Revelou que os moradores estão ligando para a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e o governo municipal está “tirando o corpo fora”. Observou que os moradores 

gravaram as ligações para posteriormente responsabilizar os órgãos municipais. Salientou 

que se as águas serão obstruídas, ainda mais, por uma obra aparentemente irregular e que 

está sendo tocada com o aval de alguma autoridade municipal. Adiantou que 

responsabilizará o prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, e 

os gestores anteriores que foram responsáveis pela gerência da infraestrutura da cidade. 

Advertiu que está avisando, assim como os próprios moradores, sobre prováveis e futuros 

danos materiais e até mesmo à integridade física dos habitantes com possíveis mortes. Logo 

após o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) discorreu sobre a área da saúde ao registrar a 

visita que fez a alguns postos de saúde, oportunidade na qual percebeu, através da fala de 

colegas cirurgiões-dentistas, que não há materiais e medicamentos como antibióticos e 

anestesia para atender aos pacientes que chegam às unidades com dor de dente e abscesso 

dentário. Lembrou que fez indicações para o departamento de odontologia em suas 

emendas impositivas a fim de que materiais odontológicos fossem comprados, porém até o 

momento as mesmas não foram executadas. Disse ainda que foi informado por uma 

enfermeira do posto do bairro Aviário que algumas mulheres foram até o local para fazer o 

preventivo de colo uterino, mas voltaram sem a realização do exame por falta do espéculo, 

instrumento utilizado para a realização do procedimento. Questionou como é possível dizer 

que a saúde em Feira de Santana está boa se não existem as mínimas coisas. Lembrou que a 

CPI da Saúde trouxe à tona várias falcatruas e no dia anterior o relatório foi enviado para 

vários órgãos, inclusive o TCU que já entrou em contato com ele, relator da CPI, pedindo 

informações e solicitando que sejam feitas petições, o que será realizado. Por fim, opinou 

que não é preciso ser expert em saúde para perceber que a área está com graves problemas 
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e os vereadores têm papel crucial para que mudanças sejam realizadas, por exemplo, 

cobrando explicações sobre o porquê uma secretaria possui R$ 439 milhões de orçamento e 

está com as unidades de saúde nesta situação. Durante a fala do orador à tribuna, o 

comando da Mesa Diretiva foi transferido para a Segunda Secretaria, vereadora Eremita 

Mota de Araújo. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) registrou que 

foi informado que a Secretaria Municipal de Educação não pagava as empresas prestadoras 

de serviços há quatro meses e solicitou esclarecimentos ao Líder do Governo ao expor que 

diversas famílias enfrentavam dificuldades por conta da negligencia do Poder Executivo. 

Em resposta, o Líder do Governo nesta Casa, vereador Luiz Augusto de Jesus (UB), 

informou que os salários deste mês, que estavam atrasados, foram pagos e explicou que a 

Prefeitura Municipal estava planejando como pagaria os três salários que seguiam em 

atraso. Em seguida, o vereador Silvio de Oliveira Dias (PT) saudou todos os presentes, 

em especial seu amigo Fabrício, que é radialista, o sr. Vitor Mendes, Presidente do 

Conselho do Esporte Clube Vitória, para o qual cederá Tribuna Livre posteriormente a sua 

fala. Inicialmente tratou sobre o trânsito da cidade de Feira de Santana, no qual os acidentes 

se multiplicam, pois não existe fiscalização, segurança e engenharia, que é o tripé que faz 

um trânsito seguro. Discorreu que os acidentes têm se multiplicado e que a prefeitura 

precisa tomar medidas para evitar acidentes, como exemplo citou as faixas de pedestres que 

estão apagadas, e as placas que não existem. Com isto, questionou o que está sendo feito 

com os milhões arrecadados em multas que deveriam estar sendo utilizados para este fim, 

assim como para garantir um salário justo para os agentes de trânsito. E agora nas eleições 

estão requisitando apoio dos agentes de trânsito para a realização de carreatas em que o 

Prefeito está, no entanto quando é a oposição quem requisita a ordem é não atender. 

Acrescentou que elaborou a Indicação nº 1113/2022 para solicitar que sejam requalificadas 

as faixas de pedestres da cidade, e colocadas placas de sinalização vertical e faixa de 

pedestre em frente à Justiça do Trabalho, além disso protocolou Requerimento solicitando 

informação do porquê de não existirem faixas de pedestre na cidade, e o que está sendo 

feito com este recurso. Neste momento, concedeu aparte ao edil Edvaldo Lima dos Santos 

que afirmou que no dia de ontem esteve na SMT – Superintendência Municipal de Trânsito 

solicitando informações sobre esta questão. Retomando a palavra, o orador à tribuna 

reafirmou seu discurso. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva retornou ao Primeiro 

Vice-Presidente, Silvio de Oliveira Dias, o qual colocou para apreciação do Plenário o 

Requerimento do edil José Carneiro Rocha, o qual solicita a suspensão da sessão para uso 

da Tribuna pelo sr. Victor Mendes, Presidente do Conselho do Esporte Clube Vitória, o que 

foi aprovado por unanimidade dos edis presentes. Na sequência, a presente Sessão foi 
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suspensa e franqueou-se a palavra, em Tribuna Livre, ao Sr. Victor Mendes, membro do 

Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória. Oportunamente, o primeiro Vice-

Presidente deste Legislativo registrou que o Deputado Estadual Robinson Almeida foi 

Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória. Logo após, a presente 

Sessão foi reaberta. Neste momento, a segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita 

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

Lima dos Santos (MDB) destacou que não havia a quantidade necessária de parlamentares 

no Plenário para dar início à Ordem do Dia e, em seguida, lembrou que o Grande 

Expediente foi suprimido após deliberação plenária. Em Pela Ordem  ̧ o vereador Luiz 

Augusto de Jesus solicitou se ausentar da presente Sessão a fim de ir ao Banco do Brasil 

para abrir sua conta de campanha, o que foi acatado pela segunda Secretária, vereadora 

Eremita Mota de Araújo, no comando dos trabalhos legislativos. Na sequência, os 

parlamentares foram convidados a retornar ao Plenário e realizou-se chamada nominal, 

oportunidade na qual constatou-se a ausência dos vereadores Emerson Costa dos Santos, 

Josse Paulo Pereira Barbosa e Ronaldo Almeida Caribé. Em Pela Ordem, o vereador 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) solicitou votação em bloco dos Projetos de Lei nºs 050 e 

053/2022, respectivamente, de sua autoria e de lavra do vereador Jhonatas Lima Monteiro, 

o que, após deliberação plenária, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Durante a 

Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: <Em Segunda Discussão, os 

Projetos de Lei nºs 050 e 053/2022, respectivamente, de lavra dos edis Edvaldo Lima dos 

Santos e Jhonatas Lima Monteiro, os quais, em votação, foram aprovados por unanimidade 

dos presentes. Em Primeira Discussão, o Projeto de Lei nº 054/2022, de iniciativa do 

parlamentar Marcos Antônio dos Santos Lima, com Parecer contrário exarado pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR foi adiado de pauta por duas sessões, 

por solicitação do vereador Edvaldo Lima dos Santos e com aprovação unânime dos edis 

presentes. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir da Silva Santos sugeriu a retirada de 

pauta da matéria e a elaboração de uma Indicação a fim de apresentá-la ao Poder Executivo. 

Em Pela Ordem, o edil Marcos Antônio dos Santos Lima destacou que não era necessário 

retirar a proposição mencionada de pauta e frisou que dialogou com a Presidente da CCJR 

para que o Parecer fosse retificado. Em Pela Ordem, o vereador Silvio de Oliveira Dias 

comentou que, no dia anterior, ocorreu uma Sessão Solene, às dezenove horas, em 

comemoração ao Dia do Maçom, atendendo à Resolução nº 350/1998. Por fim, relatou que, 

na oportunidade, a referida Sessão contou com a presença de diversos membros da 

maçonaria. Em Discussão Única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 030/2022, de lavra 

do edil José da Costa Correia Filho, com Parecer exarado por Comissão Especial para 
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Análise de Concessão de Honraria. Em Questão de Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias 

registrou que não havia quórum qualificado, 2/3 da quantidade de parlamentares, para 

apreciação da referida matéria. Na sequência, a segunda Secretária, no comando dos 

trabalhos legislativos, verificou que havia apenas doze parlamentares no Plenário. 

Oportunamente, o vereador José Carneiro Rocha solicitou adiamento de pauta da referida 

proposição, o que, após consulta ao Plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos solicitou que seus pares fossem 

consultados quanto à possibilidade de apreciar, em bloco, os Requerimentos nºs 208, 211, 

212 e 213/2022, o que, em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em 

votação única, os Requerimentos nºs 208, 211, 212 e 213/2022, respectivamente, de 

autoria dos vereadores Valdemir da Silva Santos, Ivamberg dos Santos Lima, Sílvio de 

Oliveira Dias e Fernando Dantas Torres, foram aprovados por unanimidade dos presentes. 

Em Pela Ordem, o vereador Silvio de Oliveira Dias registrou que elaborou o 

Requerimento nº 212/2022 porque a população atendida na unidade de saúde do bairro 

Serraria Brasil estava preocupada com o possível fechamento deste. Frisou que a referida 

proposição tinha por objetivo solicitar esclarecimentos à Secretaria Municipal de Saúde>. 

Nada mais havendo por tratar, a Segunda Secretária, Eremita Mota de Araújo, declarou 

encerrada a presente Sessão, às dez horas e quinze minutos, sendo convocada outra para 

amanhã, dia dezoito de agosto do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: 

<o que ocorrer >. Para constar, eu, Raquel de Jesus Lima Barros, Redatora de Debates desta 

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

 


