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PRONUNCIAMENTOS DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA, 

DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 19ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REALIZADA NO DIA 23 

DE MARÇO DE 2022, NO PLENÁRIO COSME DE FARIAS.  

  

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR PRESIDENTE 

VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB) NA 7ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 

DE MARÇO DE 2022 – NA PRESIDÊNCIA. 

  

Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 7ª Sessão, 2ª 

Sessão Legislativa, 19ª Legislatura, realizada hoje, 23 de março 

de 2022.  

Votação da Ata. Em única discussão. Em votação. Os Srs. 

vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada. 

Gostaria de colocar para os líderes das suas bancadas que 

tem um veto parcial sobrestando a pauta. Em função disso, 

evocaremos o Parágrafo 6º do Art. 201 do Regimento Interno, 

para votar diretamente. Em votação do Veto Parcial nº 01/2022. 

Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. 

Mantido o veto. 

Relembro que as comissões foram prorrogadas por mais 15 

dias, na forma do ato publicado no Diário Oficial. Todas as 

matérias aqui hoje serão votadas por acordo dos líderes e 

bancada independente, dispensando por isto todas as 

formalidades previstas no Regimento e na Lei Orgânica do 
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Município de Salvador, inclusive interstício e dispensa de 

publicação com parecer já emitido, além dos requerimentos de 

urgência quando os casos assim exigirem, assinados e 

referendados pelo Plenário. Com exceção, para discussão, irei 

suspender projetos de lei de vereadores para entendimento das 

bancadas. Provocado pelo líder da oposição, vereador Augusto 

Vasconcelos e a vereadora Marta Rodrigues. Iremos votar projetos 

de resolução, requerimentos e moções. Logo isso, suspenderei a 

sessão pelo prazo de até 20 ou 30 minutos, para discussão de 

projetos de lei inseridos na pauta. 

Parece-me que o líder da oposição, na apreciação desses 

projetos de lei, já verificou projetos que estariam em desencontro 

com o entendimento da Casa, submetidos a acordo de líderes. 

Outros projetos, não. Parece-me que é isso. Peço a V. Exa. que 

possa reunir esses projetos e nos apresentar, para que na 

suspensão a gente possa discutir. 

  

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR VEREADOR 

AUGUSTO VASCONCELOS (PCdoB) NA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE MARÇO 

DE 2022 – QUESTÃO DE ORDEM. 

 

Presidente, só para fazer uma observação aqui, uma 

Questão de Ordem. Nós temos acordo no sentido de votar a 

maioria das proposições que estão aqui, mas existem três projetos 

de lei. 
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SR. PRESIDENTE VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB): -

 Projetos de lei. Só um minutinho, para eu ter atenção. Sim. 

SR. VEREADOR AUGUSTO VASCONCELOS (PCdoB): - Três 

projetos dos quais não têm parecer das comissões. Os três 

últimos... 

SR. PRESIDENTE VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB): - 

V. Exa. consegue elencar isso para mim? 

SR. VEREADOR AUGUSTO VASCONCELOS (PCdoB): -

 Consigo, sim. 

SR. PRESIDENTE VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB): -

 Enquanto eu faço a Ordem do Dia, do acordo ora sinalizado e 

aprovado aqui em unanimidade nesta Casa. O veto estava 

sobrestando, não está mais. V. Exa. pode ficar com essa 

incumbência, com a vereadora Marta Rodrigues, de me passar. É 

possível? Aí suspenderei a sessão. 

  

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR PRESIDENTE 

VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB) NA 7ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 

DE MARÇO DE 2022 – NA PRESIDÊNCIA. 

  

Moção nº 202/2021. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

http://www.cms.ba.gov.br/


    

 
 
 

Notas Taquigráficas 

Coordenação de Taquigrafia 

 

 

 
F-ADM-009-00 

Praça Thomé de Souza, s/nº, Centro – Salvador – Bahia 
CEP: 40.020-010 / Tel:. 3320-0116 / www.cms.ba.gov.br 

 

Moção nº 01/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 02/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Projeto de Resolução nº 111/2021. Marta Rodrigues. 

Vereadora Marta, é esse o projeto que eu cantei agora que V. Exa. 

me pediu ontem? De autoria de V. Exa. É isso, é o Projeto nº 

111/2021? Em única discussão. Em votação. Os Srs. vereadores 

que concordam permaneçam como estão. Aprovado. 

Requerimento nº 227/2021. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 228/2021. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 229/2021. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 230/2021. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 231/2021. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 
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Moção nº 03/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 04/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Vereador Paulo Magalhães, eu não sei se V. Exa. viu a 

incumbência que dei ao vereador Augusto Vasconcelos e à 

vereadora Marta Rodrigues em relação aos projetos de lei, 

compromisso dado por este presidente. Já combinou? Então V. 

Exa. precisa conversar com a base. Inclusive são projetos de 

iniciativa de vereadores da base.  

Moção nº 05/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Projeto de Resolução nº 04/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Projeto de Resolução nº 01/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 232/2021. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  
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Requerimento nº 233/2021. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam, permaneçam como 

estão. Aprovado.  

Requerimento nº 234/2021. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam, permaneçam como 

estão. Aprovado.  

SR. VEREADOR RICARDO ALMEIDA (PSC): - Sr. 

presidente, permita-me. Permita-me, Sr. presidente, sem querer 

interromper o raciocínio de V. Exa., mas como bancada cristã nós 

temos algumas observações a fazer e eu gostaria já de pontuar 

aqueles que nós somos contra, aqueles projetos que nós somos 

contra.  

SR.  PRESIDENTE VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB): - 

Só um minutinho, eu sei. Eu estou em sede de votação. V. Exa. 

deixa esse registro para o final da votação, pode ser? Posso 

contar?  

SR. VEREADOR RICARDO ALMEIDA (PSC): - Como V. Exa. 

preferir.  

SR.  PRESIDENTE VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB): - 

Obrigado, vereador. Conto com V. Exa.  

Requerimento 235/2021. Em única discussão. Em votação. 

Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovado. 

 Requerimento nº 236/2021. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  
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Moção nº 06/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada.  

Moção nº 07/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada.  

Moção nº 08/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam, permaneçam como estão. 

Aprovada.  

Moção nº 09/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada.  

Reiterando, Projeto de Resolução nº 01/2022. Em única 

discussão. Em votação. Os Srs. vereadores que concordam 

permaneçam como estão. Aprovado.  

Projeto de Resolução nº 109/2021. Sílvio Humberto. Em 

única discussão. Em votação. Os Srs. vereadores que concordam, 

permaneçam como estão. Aprovado.  

Requerimento nº 01/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  

Requerimento nº 02/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  
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Requerimento nº 03/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  

Moção nº 10/2022. André Fraga. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovada.  

Moção nº 11/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada.  

Moção nº 12/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada.  

Moção nº 13/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada.  

Moção nº 14/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada.  

Moção nº 15/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada.  

Projeto de Resolução nº 108/2021. Em única discussão. 

Em votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam 

como estão. Aprovado.  
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Requerimento nº 04/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  

Requerimento nº 05/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  

Requerimento nº 06/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  

Requerimento nº 07/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  

Requerimento nº 08/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  

Moção nº 16/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada.  

Moção nº 17/2022. André Fraga. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovada.  

Moção nº 18/2022. Vereador Sabá. Em única discussão. 

Em votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam 

como estão. Aprovada.  
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Requerimento nº 10/2022. Vereador Alexandre Aleluia. Em 

única discussão. Em votação. Os Srs. vereadores que concordam 

permaneçam como estão. Aprovado.  

Requerimento nº 11/2022. Vereadora Laina Pretas por 

Salvador. Em única discussão. Em votação. Os Srs. vereadores 

que concordam permaneçam como estão. Aprovado.  

Requerimento nº 12/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. Vereadora Laina.  

Moção nº 19/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 20/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada.  

Moção nº 22/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada.   

Moção nº 23/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada.  

Projeto de Resolução nº 116/2021. Em única discussão. 

Em votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam 

como estão. Aprovado. 
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 Requerimento nº 13/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

 Requerimento nº 14/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

  Requerimento nº 15/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

 Requerimento nº 16/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

 Requerimento nº 17/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

 Moção nº 24/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada.  

Moção nº 25/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada.  

Moção nº 26/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada.  
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Projeto de Resolução nº 119/2021. Em única discussão. 

Em votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam 

como estão. Aprovado. 

 Requerimento nº 18/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  

Requerimento nº 19/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. Vereadora Laina.  

Requerimento nº 20/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 21/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 22/2022. Vereador Ricardo Almeida. Em 

única discussão. Em votação. Os Srs. vereadores que concordam 

permaneçam como estão. Aprovado. 

Requerimento nº 23/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  

Requerimento nº 24/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 
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Moção nº 27/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 28/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 29/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 30/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Projeto de Resolução nº 03/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  

Requerimento nº 25/2022. Vereador Ricardo Almeida. Em 

única discussão. Em votação. Os Srs. vereadores que concordam 

permaneçam como estão. Aprovado. 

Requerimento nº 26/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 27/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 
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Requerimento nº 28/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  

Requerimento nº 29/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 30/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 31/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 32/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Moção nº 31/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 32/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 33/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 
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Moção nº 34/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 35/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Projeto de Resolução nº 12/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 33/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  

Requerimento nº 34/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  

Requerimento nº 35/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 36/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 37/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

http://www.cms.ba.gov.br/


    

 
 
 

Notas Taquigráficas 

Coordenação de Taquigrafia 

 

 

 
F-ADM-009-00 

Praça Thomé de Souza, s/nº, Centro – Salvador – Bahia 
CEP: 40.020-010 / Tel:. 3320-0116 / www.cms.ba.gov.br 

 

Requerimento nº 38/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 39/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Moção nº 36/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 37/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 38/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 39/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 41/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Requerimento nº 40/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  
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Requerimento nº 41/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  

Requerimento nº 42/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  

Requerimento nº 43/2022. Marta Rodrigues. Em única 

discussão. Em votação. Os Srs. vereadores que concordam 

permaneçam como estão. Aprovado.  

Requerimento nº 44/2022. Marta Rodrigues. Em única 

discussão. Em votação. Os Srs. vereadores que concordam 

permaneçam como estão. Aprovado.  

Requerimento nº 45/2022. Marta Rodrigues. Em única 

discussão. Em votação. Os Srs. vereadores que concordam 

permaneçam como estão. Aprovado.  

Requerimento nº 46/2022. Marta Rodrigues. Em única 

discussão. Em votação. Os Srs. vereadores que concordam 

permaneçam como estão. Aprovado.  

Secretária, vereadora Lorena Brandão, seja, mais uma vez, 

bem-vinda a esta Casa sempre. Parabéns pelo trabalho de V. Exa. 

Requerimento nº 47/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  

Requerimento nº 48/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  
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Moção nº 42/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 44/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 45/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Requerimento nº 49/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  

Requerimento nº 50/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  

Requerimento nº 51/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado.  

Requerimento nº 52/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 53/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 
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Requerimento nº 54/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 55/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 56/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Moção nº 46/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 47/2022.  Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 48/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Requerimento nº 57/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 58/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 
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Requerimento nº 59/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 60/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 61/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 62/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 63/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Moção nº 49/2022.  Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Peço a atenção dos vereadores, para a votação da Ordem do 

Dia de projetos aqui sinalizados como projetos apresentados pelos 

vereadores. Por favor, Srs. vereadores. 

        Moção nº 50/2022.   Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovada. 
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Moção nº 51/2022.  Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 52/2022.  Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Requerimento nº 64/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 65/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 66/2022. Augusto Vasconcelos. Em única 

discussão. Em votação. Os Srs. vereadores que concordam 

permaneçam como estão. Aprovado. 

Requerimento nº 67/2022. Também de Augusto 

Vasconcelos. Em única discussão. Em votação. Os Srs. 

vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. 

Requerimento nº 68/2022. Augusto Vasconcelos. Em única 

discussão. Em votação. Os Srs. vereadores que concordam 

permaneçam como estão. Aprovado.  

Requerimento nº 69/2022. Também de Augusto 

Vasconcelos. Em única discussão. Em votação. Os Srs. 

vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. 
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Requerimento nº 70/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 71/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Moção nº 53/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 54/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 55/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 56/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Requerimento nº 72/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 73/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 
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Requerimento nº 75/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 76/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 77/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 78/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 79/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 80/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Moção nº 57/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 58/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

http://www.cms.ba.gov.br/


    

 
 
 

Notas Taquigráficas 

Coordenação de Taquigrafia 

 

 

 
F-ADM-009-00 

Praça Thomé de Souza, s/nº, Centro – Salvador – Bahia 
CEP: 40.020-010 / Tel:. 3320-0116 / www.cms.ba.gov.br 

 

Requerimento nº 81/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. Sílvio Humberto. 

Requerimento nº 82/2022. Também Sílvio Humberto. Em 

única discussão. Em votação. Os Srs. vereadores que concordam 

permaneçam como estão. Aprovado. 

Requerimento nº 83/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 84/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 86/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 87/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 88/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 89/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 
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Moção nº 59/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 60/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Requerimento nº 90/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 91/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 93/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 94/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 95/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 96/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 
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Requerimento nº 97/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 98/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Moção nº 61/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 62/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Peço atenção dos vereadores à Ordem do Dia apresentado 

pelos vereadores, os projetos complementares, conforme a 

aprovação em Plenário à unanimidade. Obrigado aos vereadores. 

Moção nº 63/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Requerimento nº 99/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 100/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 
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Moção nº 64/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 65/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 66/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 68/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 69/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Moção nº 70/2022. Em única discussão. Em votação. Os 

Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovada. 

Projetos de Lei, de iniciativa de vereadores. Votamos os 

Projetos de Resolução, votamos as Moções, Indicações, 

Requerimentos, conforme acordo dos líderes, no início da nossa 

programação à unanimidade, aprovada aqui, dispensando todos 

os prazos regimentais. 

Projetos de Lei. Antes dos Projetos de Lei, Questão de 

Ordem. Vereador Ricardo Almeida. 
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DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR VEREADOR 

RICARDO ALMEIDA (PSC) NA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE MARÇO DE 

2022 – PELA ORDEM. 

 

      Sr. presidente, a bancada composta, eu gostaria que 

ficasse registrado na Ata, nos Anais desta Casa, por mim, pelo 

vereador Julio Santos, pelo vereador Alberto Braga, pela 

vereadora Ireuda Silva, pelo vereador Anderson Ninho, pelo 

vereador Isnard Araújo, pelo vereador Leandro Guerrilha, vota 

contra: o Requerimento nº 100/2022, de autoria do vereador 

Sílvio Humberto; a Moção nº 09/2022 do vereador André Fraga; e 

os Requerimentos nº 13, 15, 16, 20 e 21 e o 19 de autoria da 

vereadora Laina e todos esses nós encaminhamos o voto 

contrário. 

      Presidente, justificando apenas uma coisa. Antes que 

se levante nesta Casa, que há intolerância, que há desrespeito. 

Há um projeto da vereadora Marta Rodrigues, que a bancada 

entendeu anuir, que é em relação ao combate à homofobia, 

porque também nós entendemos que a homofobia deve ser 

combatida, vereadora Marta Rodrigues. Porque ninguém pode ser 

agredido, verbal, fisicamente por sua opção sexual. Então, nós 

anuímos, nós anuímos, com a senhora. E os demais, nós votamos 

contra. Porque, por exemplo, presidente, os que defendem a vida, 

querem defender aqui sessão especial para legalização de aborto. 
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Uma contradição que nós não vamos admitir. E nós votamos 

contrário.  

Obrigado pela compreensão. 

 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR PRESIDENTE 

VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB) NA 7ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 

DE MARÇO DE 2022 – NA PRESIDÊNCIA. 

 

Obrigado. Registrado. 

 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR VEREADOR 

AUGUSTO VASCONCELOS (PCdoB) NA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE MARÇO 

DE 2022 – PELA ORDEM. 

 

Antes Questão de Ordem também para registrar o voto 

contrário da bancada de oposição. Nós queremos registrar 

também votos contrários. 

SR. PRESIDENTE GERALDO JÚNIOR (MDB): -Registrem. 

SR. VEREADOR AUGUSTO VASCONCELOS (PCdoB): -

Então, anotem aí para fins de Ata. 

A bancada de oposição toda vota contra a Moção nº 

38/2022, o Requerimento nº 89/2022 e o Requerimento nº 

90/2022. 
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DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR PRESIDENTE 

VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB) NA 7ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 

DE MARÇO DE 2022 – NA PRESIDÊNCIA. 

 

Registrado. Defiro o pedido de V.Exa. 

Só um minutinho. Nós estamos em votação. Não é Questão 

de Ordem. É só sobre a votação. 

O vereador Paulo Magalhães sugere aqui a continuidade da 

votação. Vereadora Marta, queria a atenção de V.Exas. 

Professor Edvaldo Brito, inclusive aprovamos hoje para que 

no Regimento, seja professor, acrescentado no Pinga-Fogo, 

Partido Independente ou Bancada Independente para 

participação oficial. 

A pergunta que eu faço a V.Exa. é a seguinte. O vereador 

Paulo Magalhães, líder do governo, diz que eu posso continuar a 

votação dos projetos de lei, com exceção dos três últimos, é isso?  

SR. VEREADOR AUGUSTO VASCONCELOS (PCdoB): - Tem 

acordo. 

SR. PRESIDENTE VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB): -

 Ok. Só um minuto. Nós estamos em votação. 

Projeto de Lei nº 92/2019. Vereadora Marta Rodrigues. Em 

única discussão. Em votação. Os Srs. vereadores que concordam 

permaneçam como estão. Aprovado. 
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Projeto de Lei nº 203/2020. Vereador Sidninho. Em única 

discussão. Em votação. Os Srs. vereadores que concordam 

permaneçam como estão. Aprovado. 

Projeto de Lei nº 47/2021. Vereador Téo Senna. Em única 

discussão. Em votação. Os Srs. vereadores que concordam 

permaneçam como estão. Aprovado. 

Vocês me avisam na hora que é para parar. 

Projeto de Lei nº 51/2021. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Projeto de Lei nº 81/2021. De autoria do vereador Augusto 

Vasconcelos, líder da oposição. Em única discussão. Em votação. 

Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como estão. 

Aprovado. 

Projeto de Lei do vereador Henrique Carballal. Não? Parou 

aí? 

SR. VEREADOR AUGUSTO VASCONCELOS (PCdoB): - Os 

três últimos não têm parecer. O acordo que nós fizemos aqui com 

o líder da bancada do governo foi no sentido de votar até esse 

projeto último que V. Exa. leu. Esses três que ficaram sem 

parecer, nós vamos apreciar em outras oportunidades. 

SR. PRESIDENTE VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB): - 

E o projeto do vereador Henrique Carballal? A gente não consegue 

um esforço dos líderes? 

Nós temos aqui o Projeto de Resolução nº 21/2022 

também, de diversos vereadores. Em única discussão. Em 
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votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Projeto de Resolução nº 22/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. Diversos vereadores. 

Srs. vereadores, promulgar atos. Por favor, de pé, para 

promulgar e assinar os seguintes atos: Resoluções de nº 

3.091/2022 a nº 3.099/2022, emenda nº 39. Promulgado, 

vereadores. 

Requerimento nº 106/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Alguns requerimentos aqui, do vereador Julio Santos, do 

vereador Marcelo Maia, vereador André Fraga, vereador Sílvio 

Humberto. Esqueci o requerimento de V. Exa. aqui também. 

Requerimento nº 105/2022. Vereador Sílvio Humberto. Em 

única discussão. Em votação. Os Srs. vereadores que concordam 

permaneçam como estão. Aprovado, vereador Sílvio Humberto. 

Requerimento nº 104/2022. Vereador André Fraga. Em 

única discussão. Em votação. Os Srs. vereadores que concordam 

permaneçam como estão. Aprovado. 

Requerimento nº 103/2022. Também do vereador André 

Fraga. Em única discussão. Em votação. Os Srs. vereadores que 

concordam permaneçam como estão. Aprovado. 
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Requerimento nº 102/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Requerimento nº 101/2022. Em única discussão. Em 

votação. Os Srs. vereadores que concordam permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Submeto ao líder da oposição os requerimentos, projetos 

que foram votados por acordo nesta Casa, com dispensa de 

interstício. Submeto a V. Exa. os complementares.  

Só um minutinho, vereador André Fraga. Só um 

minutinho, vereadores, só para a gente organizar.  

Líder da oposição, vereador Augusto, eu queria ver se 

haveria a possibilidade do vereador Henrique Carballal. Nós 

empenhamos um esforço para a votação de projetos de lei de 

autoria dos vereadores. Se nós podemos por acordo de vereadores 

também e de líderes nesta oportunidade a emissão de parecer em 

Plenário deste projeto do amigo vereador Henrique Carballal. É 

possível? Ele está remoto. É possível?  

SR. VEREADOR AUGUSTO VASCONCELOS (PCdoB): - 

Conversando aqui com os membros da bancada de oposição, nós 

gostaríamos de ouvir o presidente da comissão, Luiz Carlos Suíca. 

O vereador Suíca deve estar on-line, para saber qual o 

entendimento da Comissão de Reparação. A priori, a gente não vê 

grandes problemas, mas é bom ver a opinião do presidente. 
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SR. PRESIDENTE VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB): - 

Obrigado pela atenção de V. Exa.. Só um minuto, só um minuto. 

É votação? É acerca da votação? 

SR. VEREADOR LEANDRO GUERRILHA (PL): - Sr. 

presidente, é uma Comunicação Inadiável. 

SR. PRESIDENTE VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB): - 

Nós estamos em votação, vereador Guerrilha. 

SR. VEREADOR LEANDRO GUERRILHA (PL): - É sobre o 

nosso projeto, é sobre o conteúdo. 

SR. PRESIDENTE VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB): - 

Quando finalizar concedo a V. Exa. Vereador Luiz Carlos Suíca, 

presidente da Comissão de Reparação. Quem é o vice-presidente 

da Comissão de Reparação? Vereadora Ireuda. 

 Vereadora Ireuda é a favor da emissão de parecer em 

Plenário. Comissão de Reparação, projeto de autoria... Leleto, por 

favor, o projeto para emissão de parecer da vereadora Ireuda, de 

autoria do vereador Henrique Carballal. Para relatar, a vice-

presidente, vereadora Ireuda. Obrigado, líder da oposição e 

demais vereadores. V. Exa. para relatar ou designar relator. 

 Leleto, por favor, a relação dos membros da Comissão de 

Reparação. Vereadora Ireuda, para emissão de parecer. Abrindo 

uma exceção... E cadê o projeto? Cadê o projeto para emissão? 

Abrindo uma exceção para a Comunicação Inadiável de V. Exa. 

enquanto a Diretoria Legislativa me concede o projeto para 

votação.   
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DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR VEREADOR 

LEANDRO GUERRILHA (PL) NA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE MARÇO DE 

2022 - COMUNICAÇÃO INADIÁVEL. 

  

Muito obrigado, Sr. presidente. Em respeito a vossa 

atuação no rádio, a minha também, chamados radialistas de raiz, 

eu consultei o nosso Penalva sobre um projeto que está aqui, que 

foi aprovado. Gostaria que o texto fosse modificado. O texto diz 

aqui, a Moção 40/2022, "aplausos em comemoração ao Dia do 

Rádio, que acontece no dia 13". Não, o Dia do Rádio não é nessa 

data, a data oficial do rádio acontece no dia 7 de novembro, em 

homenagem a Ary Barroso.  

SR. PRESIDENTE VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB): -

É de autoria de quem, de qual vereador?  

SR. VEREADOR LEANDRO GUERRILHA(PL): -Dia 7 de 

novembro.  

SR. PRESIDENTE VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB): -

Não, o projeto é de autoria…  

SR. VEREADOR LEANDRO GUERRILHA (PL): -O projeto é 

de autoria do nosso... Emerson Penalva.  

SR. PRESIDENTE VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB): -

Emerson Penalva.  

SR. VEREADOR LEANDRO GUERRILHA (PL): - Já consultei 

o vereador e ele me pediu que eu fizesse isso em Plenário.  
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SR. PRESIDENTE VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB): -

Penalva, vereador Penalva, V. Exa. entende da retificação da 

data? Obrigado.  

SR. VEREADOR LEANDRO GUERRILHA (PL): -Então, nós 

precisamos, em respeito ao nosso veículo, o maior veículo de 

comunicação do mundo, que é o rádio, agradecer ao vereador por 

essa homenagem justa e pedir para que fosse corrigida esse 

texto.  

SR. PRESIDENTE VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB): -

Ok. Obrigado, vereador Penalva pela compreensão de V. Exa. Vou 

abrir outra exceção rapidamente para depois voltar para os 

projetos, depois tem os registros. Vereador André Fraga.  

 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR VEREADOR 

ANDRÉ FRAGA (PV) NA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE MARÇO DE 2022 –

 PELA ORDEM. 

 

Voto contrário ao Requerimento de nº 91, do vereador 

Alexandre Aleluia. O Partido Verde, que é um partido pacifista, é 

contrário a política armamentista do governo federal. A gente vota 

contra, a gente, no caso, a bancada do PV.  

SR. PRESIDENTE VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB): -

V. Exa. repete, por favor?  

SR. VEREADOR ANDRÉ FRAGA (PV): -Requerimento 91, a 

bancada do Partido Verde, no caso eu...  
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SR. PRESIDENTE VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB): -

Requerimento 91, Ok, vereador?  

SR. VEREADOR ANDRÉ FRAGA (PV): -Votamos contra o 

vereador Aleluia.  

SR. PRESIDENTE VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB): -

Está registrado. V. Exa. também acompanha? O Requerimento de 

nº 91? O vereador Sílvio Humberto também. Toda a bancada de 

oposição. Toda a bancada de oposição. Toda a bancada de 

oposição, ok?  

O Projeto de Lei nº 27/2021, para parecer da Comissão de 

Reparação. Para relatar, a vice-presidente da comissão, vereadora 

Ireuda.  

  

DISCURSO PROFERIDO PELA SENHORA VEREADORA 

IREUDA SILVA (REPUPLICANOS) NA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE MARÇO DE 

2022 - ORDEM DO DIA. 

   

Boa tarde a todos.  

Está em minhas mãos o Projeto de Lei nº 27 e eu vou ler 

aqui o primeiro parágrafo. "Veda qualquer forma de discriminação 

no acesso aos elevadores de todos os edifícios, no âmbito do 

Município de Salvador, e dá outras providências". Isso é um 

resgate da dignidade racial, coisas que nós não podemos mais 

aceitar, um projeto que visa combater o racismo estrutural, algo 

que nós estamos vivenciando todos os dias. O racismo tem sido o 
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pão nosso de cada dia e hoje aqui, é uma oportunidade de nós 

votarmos aqui, e eu vou ler aqui o primeiro artigo. "Fica vedada 

qualquer forma de descriminação em virtude de raça, sexo, cor, 

origem, condição social, idade, relação empregatícia, presença de 

deficiência ou doença não-contagiosa por contato social, no 

acesso aos elevadores de todos os edifícios, no âmbito do 

Município de Salvador".  

Sr. presidente, eu voto favorável ao projeto. 

 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR PRESIDENTE 

VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB) NA 7ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 

DE MARÇO DE 2022 – NA PRESIDÊNCIA. 

 

Obrigado, vereadora Ireuda. Como vota o vereador Leandro 

Guerrilha? Com o relator. Sílvio Humberto? Com o relator. 

Vereador Gordinho da Favela? Com o relator. Vereadora Laina? 

 Com o relator. Obrigado, vereadora Laina. Vereador Orlando 

Palhinha? Com o relator. Aprovado na Comissão de Reparação. 

Submetido em Plenário. Em única discussão. Como vota o 

vereador Suíca, presidente da comissão? Com o relator. Aprovado 

na Comissão de Reparação, unanimidade, submetida em 

Plenário. Obrigado, vereador líder da oposição, Augusto 

Vasconcelos. Por isso que V. Exa. conta com esse presidente. Em 

única discussão, em votação. Os Srs. vereadores que concordam 

permaneçam como estão. Aprovado. 
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Existem mais dois projetos, não há acordo para votação ou 

discussão, pelo menos, desses dois projetos do vereador 

Alexandre Aleluia, vereador Augusto Vasconcelos? V. Exa. não 

submete ao vice-presidente da Comissão de Constituição e 

Justiça, para emissão de parecer? 

SR. VEREADOR AUGUSTO VASCONCELOS (PCdoB): - Não. 

Não tem acordo. Conversa, inclusive, com o líder do governo... 

SR. PRESIDENTE VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB): - 

O líder do governo, então, concorda que não há acordo para a 

votação desses projetos. Obrigado vereadores. Encerrada a 

votação. 

Para registro. Vereadora Laina, Anderson Ninho, Marcelle, 

Augusto Vasconcelos, Tinoco. Quem mais? Marighella, Martinha, 

Tiaguinho, Sílvio Humberto, Professor Edvaldo Brito, primeiro 

inscrito antes de Laina.  

Agradecer mais uma vez, Srs. vereadores, quem não 

conhece ainda o nosso secretário executivo de Operações e 

Infraestrutura, policial federal Almeida, que se afastou, licenciou-

se dos seus trabalhos, inclusive do Sindicato da Polícia Federal, e 

abrilhanta a nossa Casa. Gostaria, Almeida, que você estivesse 

aqui em cima para que os vereadores pudessem identificá-lo. 

Almeida, que muitos anos dedicado à Polícia Federal aqui pela 

Bahia e outros estados, e vem agora para comandar a Secretaria 

de Operações, Planejamento, desta Casa. Seja bem-vindo mais 

uma vez e apresento aos vereadores. 

Vereador, professor Edvaldo Brito. 
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DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR VEREADOR 

EDVALDO BRITO (PSD) NA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE MARÇO DE 2022 –

 REGISTRO. 

 

Sr. presidente, Sras. vereadoras e Srs. vereadores. Sr. 

presidente, eu quero fazer um registro. Aos 17 de janeiro de 2019, 

durante a Lavagem... 

 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR PRESIDENTE 

VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB) NA 7ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 

DE MARÇO DE 2022 – NA PRESIDÊNCIA. 

 

Professor Edvaldo Brito, V. Exa. está sem som. Agora estou 

lhe ouvindo. Só um minutinho, professor.  

Existe uma licença aqui do vereador Maurício Trindade. Em 

única discussão. Em votação. Os vereadores que concordam 

permaneçam como estão. Aprovado.  

Professor Edvaldo Brito. Parabenizar, inclusive, V. Exa., 

que ontem, em função da pandemia, não pôde estar num evento 

com a presença do prefeito. Mas o prefeito, por várias vezes, 

sinalizou o empenho e a dedicação de V. Exa. a esse trabalho 

social, digno de reconhecimento na nossa cidade. Esse trabalho 

vai muito do empenho de V. Exa. e, mesmo como Partido 
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Independente, faz a diferença na luta desses objetivos ideais. 

Professor Edvaldo Brito. 

 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR VEREADOR 

EDVALDO BRITO (PSD) NA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE MARÇO DE 2022 –

 REGISTRO. 

 

Sr. presidente, está dando para ouvir agora? É bem rápido, 

queria fazer dois registros. O primeiro V. Exa. já adiantou. É um 

agradecimento ao prefeito Bruno Reis, que teve a delicadeza de 

me convidar pessoalmente para este evento que V. Exa. registrou. 

Eu tenho essa luta com o deputado federal Antônio Brito desde 

2008. O prefeito Bruno Reis, a quem solicitei logo no início do seu 

mandato, para que ele olhasse para as creches comunitárias, 

ontem ele fez essa gentileza do convite que V. Exa. acaba de 

registrar. 

O segundo Registro, Sr. presidente, é em relação ao governo 

do estado da Bahia. No dia 17 de janeiro de 2019, em plena 

Lavagem do Bonfim, solicitei, ao então secretário de Segurança 

Pública, uma delegacia especializada para corrigir a intolerância 

de toda a natureza, inclusive a intolerância religiosa. E depois S. 

Exa. me deu uma audiência e no dia 21 de janeiro de 2019, pelo 

Ofício nº 2, eu dirigir ao governador Rui Costa o pedido para que 

fosse, portanto, criada a Delegacia Especializada de Combate ao 

Racismo e a Intolerância Religiosa, Sr. presidente. 
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 E no dia 5 de julho, espero que esteja sendo consignado 

em Ata, de 2019, eu reiterei o ofício. E agora, Sr. presidente, 

quero registrar que S. Exa., o governador do estado, cria esta 

delegacia. Mas, é preciso lembrar que foi a partir de um membro 

desta Casa, um membro da Câmara de Vereadores, que a partir 

dessa iniciativa, de um pedido ao então secretário de Segurança 

Pública. Peço, Sr. presidente, que faça constar em Ata, que foi a 

partir dessa iniciativa que foi criada essa delegacia. 

Então, muito obrigado a V. Exa. e muito obrigado Srs. 

vereadores. 

 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR PRESIDENTE 

VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB) NA SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE 

FEVEREIRO DE 2022 – NA PRESIDÊNCIA. 

 

Obrigado, vereador, professor Edvaldo Brito.  

Com a palavra a vereadora Laina, que tem feito belíssimas 

sessões especiais nesta Casa, eu tenho acompanhado todas. E V. 

Exa. está muito bem aqui na condução, na presidência, muito 

bem por sinal. 

  

DISCURSO PROFERIDO PELA SENHORA VEREADORA 

LAINA PRETAS POR SALVADOR (PSOL) NA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 

DE MARÇO DE 2022 – REGISTRO. 
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Obrigada. Estou ligada. Arrasou! Estou aprendendo, estou 

aprendendo. Está babado o negócio, está babado! 

Primeiro, quero dizer que estou feliz, aprovamos onze 

requerimentos de sessões especiais, nesta sessão. Acho que isso 

tem a ver com o processo que a gente tem construído nesta Casa 

de pluralidade, de diversidade. Mas, é obvio que a gente precisa 

se posicionar contra alguns requerimentos que foram feitos e que 

nos assustam muito, como a perspectiva dos caçadores e 

atiradores. A gente, recentemente, teve um caso de um 

adolescente que com uma arma em casa matou a sua mãe, a 

irmã e quase matou o seu pai. O debate sobre desarmamento 

para nós é algo muito grave, isso incide no aumento ao 

extermínio da juventude negra, aumento da violência doméstica e 

familiar, aumento do número de feminicídio. Estamos no mês de 

março, precisamos fazer um debate muito severo sobre isso. Não 

dá para concordar. 

E para além disso, não dá para concordar com o debate 

negacionista e que bom que essa Casa entendeu, que os projetos 

de lei não serão votados hoje, porque a gente ainda está em 

pandemia, temos mais de 90% das UTIs Infantis lotadas, 

totalmente utilizadas, praticamente. Então, isso tem a ver com o 

debate que a gente faz todos os dias, que é contra o negacionismo 

e a favor da ciência, a favor da vacina e, acima de tudo, máscara 

é um bem para a vida das pessoas, é um bem coletivo. A máscara 
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e a vacina não é caráter individual, é uma luta para que todo 

mundo tenha direito a viver, a covid segue matando. É sobre isso. 

E para fechar a minha fala, dizer que acabou de sair uma 

matéria do Ministério Público, a promotora Livia Vaz expediu uma 

recomendação, a partir de uma representação que a gente fez, a 

gente, nossa mandata, mais os movimentos sociais, 

representamos também junto com a vereadora Maria Marighella, 

na perspectiva ambiental, contra as obras de urbanização do 

Abaeté. Foi expedido um parecer e recomendação da promotora 

para parar as obras, exatamente agora saiu essa notícia. Tivemos 

uma audiência esta semana. E, mais uma vez, presidente, mais 

uma vez, o secretário Luiz Carlos, não responde as nossas 

perguntas. A nossa mandata já enviou três vezes ofício, para ter 

acesso ao projeto e simplesmente ele não envia. Isso tem a ver 

com o desrespeito à Lei de Transparência e a Lei de Acesso à 

Informação. Se nós, como parlamentar, não conseguimos ter 

acesso, imagine o cidadão e a cidadão que tenta acessar pelo 

portal?  

Então, estamos fazendo esse debate e estamos muito felizes 

com essa decisão, e essa decisão é uma vitória, não só para o 

povo de santo de Salvador, mas para o povo que luta por um meio 

ambiente não degradável. Que luta pelas Dunas de Abaeté, que 

luta pela comunidade de Itapuã e que luta pela transparência por 

essa informação. 

      Tem que ter consulta pública, tem que ter audiência 

pública, tem que haver escuta na comunidade. E sim, se o estado 
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é laico, a gente precisa continuar combatendo que os espaços 

sejam sagrados para a nossa religião. 

      O Abaeté é coletivo, o Abaeté é ancestral e o Abaeté é 

nosso. É sobre isso e tamos juntos. 

 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR PRESIDENTE 

VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB) NA 7ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 

DE MARÇO DE 2022 – NA PRESIDÊNCIA. 

 

Obrigado, vereadora Laina.  

Se V.exa. quiser, vereador Alberto Braga, como líder do 

Partido Republicanos, haja visto que o secretário Luiz Carlos é do 

Partido Republicanos, o vereador Ricardo Almeida já se colocou à 

disposição também. E está escrito para Registro. Mas se V.Exa. 

também, eu abro a exceção como líder do Republicanos, pela 

consideração que tenho a V.Exa. e em resposta ao 

questionamento da vereadora Laina.  

Vereador Ricardo Almeida. 

 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR VEREADOR 

RICARDO ALMEIDA (PSC) NA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE MARÇO DE 

2022 – REGISTRO. 
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      Sr. presidente, assisti atônito agora o discurso da 

vereadora que me antecedeu, porque a vereadora perdeu uma 

grande oportunidade. A oportunidade de estar presente na 

sessão, onde foi convidado o secretário Luiz Carlos, vereador 

desta Casa, licenciado, para trazer todas as explicações e 

responder a todos os questionamentos. 

      V. Exa. pouparia tempo do secretário, pouparia tempo 

do Ministério Público e pouparia a população de Salvador de ser 

privada de um espaço que, como V.Exa. mesmo disse, está sendo 

urbanizado. Significa que está sendo melhorado, está sendo 

adequado à toda urbanização que a cidade exige. Nós não 

moramos na zona rural. Nós moramos numa zona urbana. É 

natural que os espaços sejam urbanizados. Então, V.Exa. perdeu 

a oportunidade de se fazer presente e de questionar. 

      V.Exa. foi procurada no on-line e não foi encontrada. 

Deve ter caído a internet na hora certa ou o seu Zoom deve ter 

dado problema. Devem ser as forças ocultas que fizeram isso. 

      Mas, V.Exa. poderia ter se poupado, poupado o 

secretário, poupado o Ministério Público e, sobretudo, poderia ter 

poupado a cidade de ser impedida de ter aquele local que, V.Exa 

já disse, é sagrado, mas não é da senhora. É meu, é nosso. Não, 

não, não, não. O Monte é da Cidade do Salvador e de todo 

cidadão soteropolitano. 

      Então, eu convido a senhora, quando tiver uma 

audiência assim, que o secretário respeitosamente vier à esta 
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Casa, se faça presente, principalmente, quem tem dúvida, para 

que tenha oportunidade de ter suas dúvidas dirimidas. 

      Essa é minha fala, presidente. Eu não citei o nome de 

ninguém, presidente. Eu não fiz menção direta a ninguém. Mas 

eu queria dizer a V.Exa. que perdeu uma grande oportunidade. 

      Eu tive aqui, a vereadora Marta, os vereadores de 

oposição questionaram e pacientemente o secretário ficou aqui 

pelo tempo necessário, apresentou todo o projeto, tirou dúvida, 

ligou para a Secretaria. Fez o que era necessário para que as 

pessoas que tivessem aqui, pudessem ter as suas dúvidas 

esclarecidas, as suas dúvidas dirimidas. 

      Então, essa é a minha fala, presidente. Apenas para 

justificar o que foi feito. 

 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR PRESIDENTE 

VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB) NA 7ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 

DE MARÇO DE 2022 – NA PRESIDÊNCIA. 

 

      Eu queria apenas esclarecer. Não estou aqui para 

defender a vereadora Laina. Ela, inclusive, foi a principal 

interlocução de provocação da vinda, junto com a vereadora 

Marta, do vereador Luiz Carlos. 

      Neste dia, haja vista a remarcação da apresentação 

dele, ela foi numa missão oficial representando esta Casa. E 

deixou alguns questionamentos com Marta Rodrigues, com a 
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vereadora Marta Rodrigues. Então, eu vou dar um esclarecimento 

em função de V.Exa. Ela foi nos representando num evento, em 

função desta Casa. E essa é a razão da mesma não ter tido a 

possibilidade de estar aqui, mas deixou com a vereadora Marta 

Rodrigues. 

      Vereador Anderson Ninho. Pela Ordem, líder do 

Republicanos, líder do Republicanos, vereador Alberto Braga. 

 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR VEREADOR 

ALBERTO BRAGA (REPUBLICANOS) NA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE MARÇO 

DE 2022 – PELA ORDEM. 

 

      Inclusive, V.Exa. me deu até a oportunidade de presidir 

a sessão. Foi uma sessão extremamente produtiva. Ficamos aqui 

mais de duas horas esclarecendo e tirando todas as dúvidas. 

Inclusive, por todo o bloco da oposição, fora a vereadora 

realmente Laina, que não estava presente. 

      E vou dizer uma coisa, vereadora. O vereador Luiz 

Carlos, licenciado, veio aqui e está lá na Secretaria com portas 

abertas, à inteira disposição. Inclusive, se V.Exa. quiser ir depois 

daqui da sessão ou amanhã eu posso estar ligando para ele, 

porque tenho certeza de que ele tem a maior boa vontade. A 

senhora não teve a oportunidade de ser colega aqui na legislatura 

passada, mas a vereadora Martinha teve, entre outros vereadores, 

e conhece aqui o perfil do nosso secretário Luiz Carlos. 
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DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR VEREADOR 

ANDERSON NINHO (PDT) NA  7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE MARÇO DE 

2022 – REGISTRO. 

  

Sr. presidente, Srs. vereadores, vocês que me assistem 

através da TV Câmara. Subo mais uma vez a este púlpito com o 

coração cheio de orgulho, para informar a todos vocês que, 

mesmo estando vereador praticamente novato, com apenas um 

ano e quatro meses de mandato, já venho marcando história na 

região em que nasci. Com o coração cheio de orgulho, anuncio 

aqui que em breve os moradores de Pau da Lima e São Marcos 

terão um novo largo. Esse largo, que é chamado carinhosamente 

de abrigo, desde o ano em que eu nasci, em 1980, nunca sofreu 

intervenção do poder público. Desde o ano que eu nasci, em 

1980, não sofre intervenção do poder público. Hoje, graças a 

Deus, está prestes a iniciar. 

Quero dizer também que, com muito orgulho, que a 2ª 

Travessa 5 de agosto, que sofreu uma intervenção, iniciou a 

segunda etapa. Também teve início, Sr. presidente, lá no bairro 

de São Marcos, uma escadaria que, por mais de 40 anos, na rua 

Ágda Ferreira, os moradores lutaram e, graças a Deus, hoje, por 

São Marcos ter um representante, iniciou-se essa escada com a 

emenda parlamentar do vereador empregado do povo, Anderson 

Ninho. 
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No bairro de Pau da Lima também se iniciou uma escadaria 

na Travessa Raílda. Mais uma importante emenda parlamentar 

do vereador empregado do povo, Anderson Ninho. Não fica por aí, 

já está sendo autorizado também mais cinco escadarias lá na 

nossa região, que em breve eu vou estar compartilhando com 

vocês.  

Eu disse: eu vou estar na Câmara Municipal de Salvador 

para marcar história, principalmente na região de Pau da Lima e 

São Marcos, que ficaram órfãos por mais de 30 anos de um 

representante. Hoje, só para concluir, graças a Deus, pode bater 

no peito e se orgulhar, porque tem um vereador retado, que 

trabalha e que vai trabalhar muito mais por Pau da Lima, por São 

Marcos, por Dom Avelar e por toda a região. 

Muito obrigado. Graças a Deus. 

 (Aplausos no Plenário.) 

  

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR PRESIDENTE 

VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB) NA  7ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 

DE MARÇO DE 2022 – NA PRESIDÊNCIA. 

 

Obrigado, vereador. 

V. Exa. fique plenamente satisfeito (referindo-se ao vereador 

Henrique Carballal). Vá agradecer ao líder da oposição, partido 

independente, ao empenho deste presidente e à bancada do 

governo, que abrimos uma exceção, aprovamos em Plenário a 
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emissão do parecer da Comissão de Reparação pela vice-

presidente, vereadora Ireuda, e o projeto de V. Exa. foi aprovado 

por unanimidade. Eu já inscrevi V. Exa., só se a vereadora 

Marighella abrir uma exceção para V. Exa. primeiro. 

Vereadora Maria Marighella. Parabenizar o vereador retado, 

empregado do povo, Anderson Ninho, por tantas e tantas obras 

na cidade. V. Exa. está realizando obra na cidade toda.  

Vereadora Maria Marighella. 

  

DISCURSO PROFERIDO PELA SENHORA VEREADORA 

MARIA MARIGHELLA (PT) NA  7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE MARÇO DE 

2022 – REGISTRO. 

  

Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas e todos os colegas 

aqui presentes, a todos que nos acompanham na TV e Rádio 

CAM. Hoje eu cheguei aqui nesta sessão imaginando que 

teríamos alguma manifestação contrária ou denunciando o áudio 

vazado sobre as declarações do ministro da Educação, Milton 

Ribeiro, dizendo que um pastor amigo do presidente, Jair Messias 

Bolsonaro, que estaria privilegiando um pastor amigo do 

presidente.  

Mas, no entanto, a bancada cristã aqui representada pelo 

vereador Ricardo, vem depor contra um projeto na sessão, um 

requerimento que apoia uma das bandeiras feministas mais 

importantes em todo o mundo, que é a legalização do aborto, ou a 

http://www.cms.ba.gov.br/


    

 
 
 

Notas Taquigráficas 

Coordenação de Taquigrafia 

 

 

 
F-ADM-009-00 

Praça Thomé de Souza, s/nº, Centro – Salvador – Bahia 
CEP: 40.020-010 / Tel:. 3320-0116 / www.cms.ba.gov.br 

 

descriminalização do aborto. No caso do Brasil, em algumas 

situações, o aborto é legal, é uma pauta de apoio, é um direito 

sexual e reprodutivo, é uma agenda dos direitos sexuais e 

reprodutivos e nós ficamos muito espantadas com o voto 

contrário a esse requerimento de sessão. Mas nós temos aqui, a 

bancada de oposição, ficamos chocadas com justamente a 

mensagem contrária, que não representa a agência da 

democracia, porque não está entre as agendas feministas, e nos 

choca que justamente a opinião venha de um homem.  

Nós, mulheres feministas, defendemos o direito ao aborto 

como agenda prioritária dos direitos sexuais e reprodutivos.  Nós 

sabemos que a gravidez compulsória é tortura, mas não espanta 

a quem defende torturador. Nós defendemos o direito ao nosso 

corpo, o direito de agir e atuar e deliberar sobre os nossos 

corpos. Então, aqui declaro voto contrário, mas também a nossa 

indignação que avança sobre essa pauta internacional, essa 

pauta feminista.  

Para completar, ontem foi o Dia Mundial da Água, outra 

pauta feminista importante, porque nós sabemos quem é que 

carrega a lata de água na cabeça em todo mundo, são as 

mulheres. E, por isso, que nós dizemos não à privatização da 

Embasa, à abertura do capital, porque a água não é negócio, a 

água é direito.  

  

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR PRESIDENTE 

VEREADOR GERALDO JÚNIOR(MDB) NA 7ª SESSÃO 
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ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAVADOR DO DIA 23 

DE MARÇO DE 2022 - NA PRESIDÊNCIA. 

  

Eu estava olhando o vereador Sílvio Humberto agora, eu 

estive na Assembleia Legislativa ontem, à tarde, vereador Penalva, 

e eu projetei, visionáriamente, Sílvio Humberto lá. Estou 

profetizando, "axé", como diz a vereadora Marta. Ainda mais que 

V. Exa. está muito próxima, mais ainda à vereadora Marta 

Rodrigues. E hoje, Marta Rodrigues é a pérola política mais 

disputada na cidade ou no estado. Ainda bem que o meu amor e 

minha amizade com ela é pretérito, de muito tempo, para não 

dizerem que eu estou com interesse difuso. Isso, isso, ficava perto 

dele. Sílvio Humberto mesmo dava um bom candidato à vice-

governador também, mas lá para o projeto na Assembleia 

Legislativa, que eu sonhei e profetizei isso. É que eu tive um 

sonho, nesse final de semana, orando pela vida de Augusto 

Vasconcelos com problema na coluna, e Deus me deu uma visão 

sobre o seu futuro político, viu?  

Eu vou registrar aqui, porque eu quero que registre em Ata, 

para que amanhã, depois das eleições, V. Exa. diga: foi o 

aconselhamento do meu irmão e amigo presidente Geraldo 

Júnior. Vereadora Marcelle está dizendo que é pai Geraldo. Não é 

pai Geraldo, é a ligação que eu tenho com Deus. Eu vi Sílvio 

Humberto na Assembleia Legislativa. Amanhã eu vou falar isso lá, 

no programa de rádio, na Metrópole. Vou falar, inclusive, para 

Cachoeira, São Félix e para Bahia, a palavra tem força. Marta 
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Rodrigues é o destino que Deus permitir, Deus já deu uma grande 

oportunidade à família, a mostrar a força da família. Ela me olha 

assim, com aquela calma dela, paciente… Hein?  

Vereador Augusto Vasconcelos. Logo após, vereador Sandro 

Bahiense. Olha a coluna, calma, já aprovei o projeto de V. Exa. 

hoje.  

  

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR VEREADOR 

AUGUSTO VASCONCELOS(PCdoB) NA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAVADOR DO DIA 23 DE MARÇO 

DE 2022 – REGISTRO.  

  

Obrigado, presidente, pelas palavras de apoio, de 

felicitações, mas quero fazer um registro aqui super importante. 

Nesta sexta-feira completam-se 100 anos do surgimento do 

Partido Comunista do Brasil. O partido mais antigo do nosso país 

é também um partido inovador, renovado, moderno, que 

apresenta um projeto nacional de desenvolvimento.  

E se nós olharmos para este um século de história, nós 

vamos perceber que em nenhum grande acontecimento do nosso 

país o PCdoB esteve de fora. Ao contrário, nas principais lutas da 

classe trabalhadora, na luta das mulheres, no combate ao 

racismo e a todas as formas de opressão, na defesa do meio 

ambiente e da necessidade de o Brasil constituir a sua soberania 

nacional. Na defesa do patrimônio do povo brasileiro, na luta das 

Diretas Já, do Petróleo é Nosso e de tantas outras batalhas. 
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Por isso, me sinto muito honrado, ao lado do vereador Hélio 

Ferreira, de fazer parte desta bancada de um partido que inspira 

e proporciona a possibilidade da transformação da sociedade, 

para que sejamos pautados não pelo que temos, mas pelo que 

somos. É o partido dos comuns, das pessoas comuns.  

Neste momento, o partido realiza um festival em Niterói, 

um festival cultural, científico, político, com a presença do 

próximo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e tantas 

outras personalidades do país inteiro estarão conosco neste 

momento emblemático, com a presença, inclusive, de delegações 

internacionais. O PCdoB é fundado na esteira da Semana de Arte 

Moderna em 1922 trazendo um sopro de liberdade da 

necessidade de constituirmos uma sociedade mais justa e contra 

toda forma de opressão. 

Quero fazer aqui, nesses segundos que faltam, outro 

registro importante, presidente. Nesta sessão, nós aprovamos um 

projeto de lei de minha autoria que homenageia um dos maiores 

advogados que essa terra já teve. Eu falo do Dr. Jorge Lima, 

grande advogado trabalhista, ex-presidente da ABAT, ex-

conselheiro seccional da OAB, que tem serviços prestados à luta 

da classe trabalhadora, mas que foi vítima de um acidente trágico 

e que até hoje não cicatrizou em nossos corações. Esse projeto de 

lei tem por objetivo manter de pé o legado da história e da 

trajetória de Jorge, e é com muita emoção que eu quero agradecer 

a todos e todas, vereadores e vereadoras que apoiaram essa 
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iniciativa para a gente poder colocar em memória a homenagem 

justa ao Dr. Jorge Lima.  

 

DISCURSO PROFERIDO PELA SENHORA VEREADORA 

MARCELLE MORAES (UNIÃO) NA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE MARÇO DE 

2022 – REGISTRO. 

 

 Boa tarde a todas e todos. Hoje, Sr. presidente, eu vim 

aqui fazer uma comemoração extremamente importante para a 

cidade de Salvador. Como todos sabem aqui, a minha luta pela 

causa animal, por um atendimento justo para os animais e para 

as pessoas de baixa renda, já não é de agora. Há muitos anos, 

venho lutando para que esses animais, que tanto precisam, e as 

pessoas de baixa renda, que precisam de atendimento médico- 

veterinário de forma gratuita, tenham um suporte, um suporte do 

poder público, um suporte da Prefeitura. 

Em abril do ano de 2021, reuni-me com o João, professor 

João e o professor Rodrigo, na Universidade Federal da Bahia, 

para que juntos pudéssemos construir um projeto para 

atendimento desses animais. E passamos quase um ano 

construindo esse projeto junto com a Diretoria Animal para que, 

enquanto o hospital público veterinário da cidade não saia, nós 

pudéssemos assistir esses animais que adoecem, que ficam 

doentes, que morrem por falta de assistência médica-veterinária.  
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Sr. presidente, é sabido que mais de 70 % das doenças que 

nos acometem são zoonoses. E zoonose é uma questão de saúde 

pública. É uma questão de saúde única, onde precisamos olhar 

como uma prioridade. No dia de hoje, nós conseguimos firmar o 

convênio Diretoria Animal, Universidade Federal da Bahia, um 

convênio onde serão atendidos, mensais, 50 animais de forma 

gratuita, onde serão feitas cirurgias de alta complexidade, de 

baixa complexidade, onde serão feitos atendimentos, onde serão 

feitos tratamento da cinomose, que é um tratamento 

extremamente custoso para as pessoas que não têm condições. E 

esse convênio começará a funcionar dentro de um mês, onde 

podemos ofertar agora para as pessoas de baixa renda, como sua 

prioridade, um atendimento digno ao seu filho de quatro patas. 

Porque, Sr. presidente, um animal é um filho para as pessoas, é 

um membro da família e nós não podemos ignorar este fato.  

E há muitos anos venho lutando e no dia de hoje por fim 

conseguimos concretizar este grande sonho, sonho da proteção 

animal. Sonho dos veterinários que pensam também na saúde 

pública dos animais que estão nas ruas, sonho de todos aqueles 

que tem seu animal e não tem condição de arcar com o 

atendimento digno e justo para aqueles que mais precisam que 

são os seus filhos. 

Então, o dia de hoje é um marco histórico, é um dia que 

firmamos o convênio entre Diretoria Animal e Universidade 

Federal da Bahia. 

Muito obrigada, Sr. presidente. 

http://www.cms.ba.gov.br/
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DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR PRESIDENTE 

VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB) NA 7ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 

DE MARÇO DE 2022 – NA PRESIDÊNCIA. 

 

Muito obrigado, vereadora Marcelle Moraes.  

Na inversão de pauta, no dia de hoje o vereador Sandro 

Bahiense, cede em favor do vereador Alexandre Aleluia. 

Quero fazer um registro especial em meu nome e do 

vereador Anderson Ninho, ao amigo Jair Sacramento, ouvidor 

geral da Prefeitura Municipal de nossa cidade, aniversariante do 

dia, que Deus possa continuar abençoando a sua vida e a sua 

família. 

Vereador Alexandre Aleluia. 

  

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR VEREADOR 

ALEXANDRE ALELUIA (SEM PARTIDO) NA 7ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 

DE MARÇO DE 2022 – REGISTRO. 

 

Presidente, vou ser bem rápido em minhas palavras, eu 

tinha feito um requerimento oral ao presidente, para que os meus 

dois projetos de lei fossem pautados e o presidente assim o fez, de 

maneira muito prestativa, muito educada, colocou em pauta.  

http://www.cms.ba.gov.br/
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Não dá para entender Salvador ainda obrigar os seus 

cidadãos a usarem, fazerem um teatro, com isso aqui no rosto. 

Não dá para entender, de forma alguma, obrigar crianças de cinco 

anos de idade a usarem máscara, não compreenderem, não 

poderem aprender o mínimo de estímulo facial e de interpretação 

de diálogo, por dois anos. O que está sendo feito em Salvador é 

um verdadeiro absurdo e tentamos aprovar, e não dá para 

entender. Em São Paulo, mesmo aquele governador que só pensa 

em travar tudo, fechar tudo, até lá o tal do Dórea, liberou, até em 

São Paulo. E Salvador continua, a Bahia continua. Tem que 

acabar com isso daí. O meu projeto, infelizmente, por acordo do 

líder do governo e da oposição não foi priorizado. Acho que 

manter o teatro está sendo prioridade aqui. 

E a Câmara de Vereadores tem que ser protagonista nisso, 

a Câmara de Vereadores esperou o tempo todo o decreto, mas tem 

que ser protagonista. E por que não querem tomar decisões? 

Quem é mais legitimo para tomar decisões sobre o que é melhor 

para o povo? Não formos os 43 eleitos? Coragem! É teatro! 

Máscara ao ar livre, é teatro! Máscara para criança, é teatro! 

Criança de cinco anos de idade, sair de casa com o rosto todo 

encoberto sendo que sabemos que não tem nem transmissão 

comprovada para crianças. Que experimento é esse? A criança 

não pode aprender o mínimo de desenvolvimento, a criança que 

está aprendendo no sistema fonético, precisa sim assistir o 

professor e não pode, está sendo privado por um ano, por mais 

um ano, daqui a pouco por mais um ano.  

http://www.cms.ba.gov.br/
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E a Câmara eu peço que a Câmara tome uma decisão. Não 

espere decreto nem de governador, nem do prefeito. A Câmara 

pode sim tomar decisão, porque lei vale mais que decreto. Peço, 

mais uma vez, que seja pautada e até, se for o caso, alguns 

vereadores votem contra. Derrubem, se for o caso. Votem contra. 

Escolham o caminho. Mas eu coloco aqui minha posição de 

maneira muito clara. O que está sendo feito é um teatro para com 

a população de Salvador e com as crianças de Salvador. São dois 

projetos. Um para acabar com a obrigatoriedade de uso de 

máscaras ao ar livre e o outro também com a obrigatoriedade 

para crianças a partir de cinco anos de idade. Não tem porque ser 

obrigatório. E que o pai que quiser, leve o seu filho com máscara.  

Muito obrigado a todos e fica aqui o meu apelo. 

 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR PRESIDENTE 

VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB) NA 7ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 

DE MARÇO DE 2022 – NA PRESIDÊNCIA. 

 

      Obrigado. Só um minuto. Obrigado, vereador Alexandre 

Aleluia. Só pra registro, mais uma vez, a V.Exa. V.Exa. me fez um 

requerimento formal e eu cumpri-o diligentemente o que V.Exa. 

me encaminhou em respeito a V.Exa. Coloquei na pauta de 

votação. Envidei todos os esforços para que o projeto ou os 

projetos fossem votados. Inclusive, submeti a esta Casa, aos 

líderes, que no meu interesse era a tramitação desse projeto.  

http://www.cms.ba.gov.br/
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      SR. VEREADOR ALEXANDRE ALELUIA (SEM 

PARTIDO): Agradeço muito, presidente. Agradeço. Verdadeira 

função do presidente. 

SENHOR PRESIDENTE VEREADOR GERALDO JÚNIOR 

(MDB): - Obrigado, vereador Alexandre Aleluia. 

 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR VEREADOR 

ISNARD ARAÚJO (PL) NA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE MARÇO DE 2022 – 

PELA ORDEM. 

 

Presidente, eu só quero me associar ao vereador Alexandre 

Aleluia, meu provável futuro presidente de partido. Não sei se é, 

mas se não, estou aqui também profetizando. 

Quero me associar ipsis litteris com toda o discurso do 

vereador Alexandre Aleluia. Também acho que é teatro. Nenhum 

de nós, quer dizer, nenhum de nós, eu não sei se nenhum de nós. 

Mas, 99%, a não ser os que querem continuar com a farsa de que 

a máscara protege, vai continuar usando máscara. 

 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR VEREADOR 

SANDRO BAHIENSE (PATRIOTA) NA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE MARÇO DE 

2022 – REGISTRO. 
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Boa tarde, presidente Geraldo Júnior. Boa tarde à Mesa. 

Boa tarde, vereadores. Quero fazer aqui uma questão de Registro. 

13 de março de 1981 fez 41 anos do equipamento do Plano 

Inclinado, da ligação Calçada-Liberdade. 

Eu venho aqui firmar e passar para todos vocês, para todos 

os telespectadores da Cidade do Salvador, o meu projeto de 

indicação para requalificação desse equipamento do Plano 

Inclinado. E também a restauração da Praça Nelson Mandela. A 

praça na frente do Plano Inclinado da Liberdade. Está toda 

deteriorada, presidente. Quero pedir ao meu prefeito Bruno Reis, 

que a Vitrine da Liberdade é a praça Nelson Mandela. Está 

largada ao lixo. O equipamento Plano Inclinado todo deteriorado, 

enferrujado. Quebra todo mês.  

Para quem não sabe, esse equipamento transporta 250 mil 

pessoas ao mês. E precisa ser restaurado, juntamente com a 

Praça Nelson Mandela. Fica aqui, afirmando que precisamos 

dessa requalificação. E desse conserto da praça Nelson Mandela. 

Lutarei pela liberdade. Lutarei pela nossa praça, que é a vitrine 

do bairro da Liberdade. Correto, meu presidente? Peço seu apoio 

junto com o prefeito Bruno Reis para que veja isso, que a 

Liberdade está sofrendo. E a Liberdade não é lixo. A Liberdade é 

vitrine de Salvador. Muito obrigado. 

 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR VEREADOR 

CLAUDIO TINOCO (UNIÃO) NA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 

http://www.cms.ba.gov.br/
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CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE MARÇO DE 

2022 – REGISTRO. 

  

Sr. presidente, Sras. vereadoras, Srs. vereadores, eu 

continuarei usando máscaras neste Plenário e em todos os 

ambientes internos e externos que puder estar presente enquanto 

a pandemia estiver assolando o mundo. Não gostaria de estar na 

Ucrânia agora, mas se lá estivesse estaria também guerreando 

para defender a vida das pessoas. 

Sr. presidente, Sras. vereadoras e Srs. vereadores, faço aqui 

o Registro de consequência de uma iniciativa desta Câmara 

Municipal de Vereadores, na figura dos vereadores Claudio Tinoco 

e Orlando Palhinha, que desde o mês de fevereiro têm realizado 

audiências públicas, discutido com a sociedade. No dia de hoje 

protocolou – ou protocolaram, porque estivemos juntos, vereador 

Claudio Tinoco e vereador Orlando Palhinha – no Tribunal de 

Contas do Estado, primeiro em audiência com o presidente 

Marcus Presídio, a quem eu quero agradecer em nome de todos 

os conselheiros, técnicos e auditores daquele órgão de controle 

externo. Em seguida, no protocolo daquela instituição, 

registrando um pedido de apuração de possíveis infrações no 

Contrato de Concessão nº 01/2019, do governo do estado, 

firmado com o consórcio chinês responsável pela implantação e 

quem sabe futura operação do monotrilho do Subúrbio.  

Depois de duas audiências públicas, com ausência dos 

representantes do governo do estado e do consórcio construtor, 
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nós levantamos uma série de questionamentos e dúvidas colhidas 

da sociedade em audiência pública e apresentamos. Entre elas, o 

pedido de que o governo do estado da Bahia deixe de se referir e 

de fazer propaganda do chamado VLT do Subúrbio. Nós 

identificamos no contrato que se trata, apesar da licitação ter sido 

feita para implantação de um VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), 

trata-se de um monotrilho, que é um sistema que vai estar 

rodando em pneus, numa estrutura elevada, que precisa ser 

construída depois de toda a retirada dos trilhos do Subúrbio de 

Salvador.  

Portanto, é preciso que o governo do estado assuma 

publicamente. Deixar de enganar a população de Salvador e da 

Bahia, chamando uma intervenção pelo nome que não representa 

de fato e consequência aquilo que está no contrato.   

Segundo, para esclarecer por que na contratação, depois de 

leilão feito em 2019, foi divulgado que essa obra teria o custo de 

R$ 1,5 bilhão, e agora o secretário informa que o contrato 

original, o primeiro contrato, foi de R$ 2,8 bilhões, com um termo 

aditivo firmado em 2020 que elevou esse custo para R$ 5,2 

bilhões. 83% de aumento, de forma ainda duvidosa, porque entre 

os objetivos do termo aditivo, diz o secretário, dentre outros 

objetivos, tinha de estar a fase 2, que é a integração com o 

sistema metroviário de Salvador. 

Portanto, nós queremos agradecer a receptividade, vamos 

aguardar as respostas e consequências desse processo no 

Tribunal de Contas do Estado, e aqui a gente faz este Registro. 

http://www.cms.ba.gov.br/
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Como é bom esta Casa trabalhar, trabalhar, trabalhar em prol do 

cidadão e da cidadã de Salvador. Nós fomos outorgados pelas 

urnas para fiscalizar os serviços públicos, o poder público, e 

tenha certeza de que nesta Casa o vereador Tinoco, o vereador 

Palhinha e todos aqui estão imbuídos dessa transparência que 

nós estamos buscando a cada dia. 

Muito obrigado, Sr. presidente, Sras. vereadoras, Srs. 

vereadores. 

  

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR VEREADOR 

HENRIQUE CARBALLAL (PDT) NA  7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE MARÇO DE 

2022 – REGISTRO. 

  

Sr. presidente, Sras. e Srs. vereadores. Sr. presidente, eu 

queria agradecer, inicialmente, a V. Exa. pela sua sensibilidade, 

seu entendimento da importância desta Casa votar os projetos de 

autoria dos vereadores, para que nós, que representamos a 

cidade, possamos entregar a esta cidade esse sentimento ao qual 

a cidade depositou ao nos escolher como os seus representantes. 

Cada um aqui, nas suas mais amplas vertentes políticas, 

ideológicas e de representação, está aqui buscando exatamente 

fazer isso. Então, a aprovação de leis por esta Casa, de autoria 

dos vereadores, representa tudo aquilo que o povo nos colocou.  

Quero agradecer ao líder do governo, o vereador Paulo 

Magalhães Júnior, ao vereador Augusto Vasconcelos, líder da 

http://www.cms.ba.gov.br/
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oposição, vereadora Marta, vice-líder, assim como todos aqueles 

que contribuíram para aprovação desse projeto na tarde de hoje. 

Esse projeto é um marco importante, vereador Tinoco, para esta 

Casa, porque a Cidade do Salvador vai inaugurar uma discussão 

de combate ao racismo institucional neste país de forma muito 

clara. Elevador de serviço é uma expressão, vereador Fábio, para 

exatamente estabelecer a indignidade que o trabalho tem na visão 

das elites escravocratas, que mesmo com a escravidão sendo 

derrocada, o pensamento escravocrata elitista preservou-se neste 

país. Como a ideia de trabalho está associada a ideia do povo 

negro, essa ideia portanto vem, mesmo com a liberdade do povo 

estabelecida, de forma a criar os estamentos e a diferenciação 

entre as pessoas. Só existe elevadores separados para trabalho e 

para o social em dois países no mundo ao longo dessa história, no 

Brasil e na África do Sul, onde o apartheid era institucionalizado, 

vereador Guerrilha. Ou seja, quando a gente entra em um prédio 

e vê a mulher que toma conta das filhas das atuais sinhazinhas, 

nitidamente nós percebemos que ao estabelecer que elas devem 

entrar no elevador de serviço é por que esta cidade preserva esse 

racismo que começou no processo escravocrata da nossa 

colonização.  

E as áreas de serviço também trazem em si, no bojo, esse 

princípio racista que ainda norteia a sociedade brasileira. 

Salvador, portanto, a primeira capital deste país, a cidade mais 

negra deste país, hoje, aprovando esse projeto de lei, vereador 

Júlio, traz esse marco importante, vereador Penalva, para que nós 

http://www.cms.ba.gov.br/
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possamos de fato combater o racismo institucional que ainda é 

tão fundamentalmente presente na nossa cidade.  

Eu queria, portanto, agradecer a todos os vereadores, pedir 

a agilidade da Procuradoria para que a Prefeitura possa sancionar 

com maior brevidade e que a gente possa riscar da história da 

nossa cidade, do nosso convívio, expressões racistas que 

continuam persistindo. Nós assistiremos muita gente tentando 

tratar com uma menor importância essa lei que foi aprovada hoje, 

porque não compreendem ou melhor, defendem exatamente a 

preservação desses instrumentos de racismo institucional que 

ainda convivem na nossa cidade. Quero, inclusive, Sr. presidente, 

pedir para que em um futuro próximo nós possamos aprovar 

outros projetos que eu apresentei nesta cidade.  

E, gostaria de fazer um Registro, para concluir, que essa 

inspiração veio ao longo da parceria que eu tenho com o meu 

compadre, meu querido e amigo compadre Moisés Rocha, que ao 

deixar esta Casa por ter se aposentado e não querer mais 

disputar uma eleição, não se aposentou da vida pública, não se 

aposentou da política, não se aposentou da militância, e aí, 

tomando uma cachacinha ou outra, nós dialogamos e 

construímos, vereador Sílvio… Mas qual é o problema de tomar 

uma cachacinha? Uma cachacinha faz parte, inclusive, da nossa 

cultura, vereador Ricardo Almeida, uma cachacinha, inclusive, 

faz bem à saúde. Portanto, eu queria deixar bem claro, tomando 

uma cachacinha ou outra, nós nos inspiramos em outros projetos 

de importância para o combate ao racismo e nós iremos trazer.  

http://www.cms.ba.gov.br/
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Muito obrigado, Sr. presidente.  

  

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR PRESIDENTE 

VEREADOR GERALDO JÚNIOR NA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE MARÇO DE 

2022 - NA PRESIDÊNCIA.  

 

Muito obrigado, vereador Henrique Carballal. Obrigado 

pelas palavras de V. Exa.  

Registrar a presença do advogado e amigo Dr. João, esposo 

da secretária de relações institucionais, vereadora desta Casa, 

vereadora Lorena Brandão. Obrigado pela presença de V. Exa., 

parabenizando também pelo trabalho de V. Exa.   

  

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR VEREADOR 

LEANDRO GUERRILHA NA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE MARÇO DE 2022 –

 REGISTRO. 

  

Boa tarde, Sr. presidente. Toda honra e glória ao Senhor 

Jesus Cristo.  

Sr. presidente, Isnard Araújo. Vereador Isnard, feche os 

olhos, por favor, fecha os olhos. Imagine agora 462 pessoas 

enfileiradas, mortas. Isso é teatro ou é realidade? Eu discordo 

ipsis literis, e o Sr. concorda, com o que vereador falou aqui nesse 

ponto, que estamos vivendo um teatro. 462 mortes no Brasil por 

http://www.cms.ba.gov.br/
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covid. E eu tenho que vir a este Plenário, para esta Casa, para a 

primeira Câmara do Brasil ouvir que nós temos que baixar a 

máscara. Parabéns ao prefeito Bruno Reis que disse que vai 

esperar a decisão do governador do estado para flexibilizar ou não 

as máscaras. A covid é perigosa. Vereador Isnard, a covid é 

traiçoeira. 

Não é a primeira vez que nós estamos vivendo um momento 

de queda e logo depois volta tudo de novo. Uma terceira, quarta 

onda, outras cepas, outras variantes. É uma irresponsabilidade 

afirmar que está se fazendo teatro com vidas. 462 pessoas 

mortas! Iam dizer que eu tenho que baixar a máscara? Pelo amor 

de Deus! O que nós temos que dizer aqui: mais vacina, mais 

ações! O que nós temos que dizer é que os vereadores aqui 

precisam é combater nas suas comunidades para que as pessoas 

tomem cuidado. Que, apesar de estarmos, apesar de estarmos 

vencendo a covid, ainda não acabou!  

E cadê o respeito com quem perdeu seus familiares? Cadê o 

respeito com quem está em UTI precisando de medicamento? 

Cadê o respeito? Nós estamos perdendo o limite. Morrem pessoas 

todos os dias, todas as horas doentes neste momento. Existe 

alguém neste momento... enquanto uma vida, enquanto uma vida 

estiver em perigo num hospital nós temos que respeitar. E não é 

hora de abaixar a máscara não, ao contrário. É hora de dizermos 

para a população que tome cuidado porque só vamos sossegar 

quando houver zero mortes, zero contaminados, e isso não está 

acontecendo. Ainda temos pessoas contaminadas, ainda temos 

http://www.cms.ba.gov.br/
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pessoas morrendo em todo o Brasil, na Bahia, no Brasil e no 

mundo, porque essa doença é perigosa. 

Então, não podemos vir aqui nesta Casa, que é ressonância 

para todo o mundo, afirmar que estamos fazendo teatro. Pelo 

amor de Deus. Eu tive que viver para ouvir um negócio desse. E 

ainda ouvir o vereador dizer que concorda. Pelo amor de Deus, 

vereador, onde é que está a sua religião, vereador? Onde é que 

está a sua fé, vereador? 

Muito obrigado, Sr. presidente.  

 

DISCURSO PROFERIDO PELA SENHORA VEREADORA 

MARTA RODRIGUES (PT) NA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE MARÇO DE 

2022 – REGISTRO. 

 

Sr. presidente, Sras. e Srs. vereadores e vereadoras, quem 

nos acompanha nas nossas redes sociais. Sr. presidente, eu 

queria iniciar aqui meu Registro solicitando, Sr. presidente, um 

minuto de silêncio para uma companheira nossa, Maria Sílvia 

Barbosa. Era presidenta do Quilombo Zeferina e perdeu sua vida 

em virtude da covid. 

SR. PRESIDENTE VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB): - 

Vereadores, por favor, um minuto de silêncio. 

 

UM MINUTO DE SILÊNCIO 
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SRA. VEREADORA MARTA RODRIGUES (PT): - Muito 

obrigada, presidente. Quilombo Zeferina, que fica ali no bairro de 

Pirajá e Sílvia foi esta professora, grande mestra, doutora, 

atuante na luta contra o racismo e foi uma das mulheres que 

muito me inspiraram na minha trajetória. É, por isso, que eu 

reitero aqui que eu vou continuar usando máscara para 

prevenção. Silvia foi vítima da covid. 

 Sr. presidente, eu quero aqui também trazer... ontem foi 

dia 22, Dia Mundial da Água. No dia 17, nós fizemos uma sessão 

aqui, a sessão regimental que abriu a semana. Vereador Tiago 

também esteve aqui comigo, nós fizemos a sessão no formato 

híbrido, foi uma sessão muito rica, com muito debate e com 

muita cantoria. E terminou com a cantoria muito importante para 

a gente analisar este momento que estamos vivendo.  

Ontem também teve O Grito da Água, porém, foi lá na porta 

da Assembleia Legislativa. Nós também estivemos lá, tanto eu 

quanto o vereador Tiago Ferreira, acompanhando todo o processo, 

reunimos com o presidente da Alba e o líder do governo o 

deputado Rosemberg Pinto, com o deputado Marcelino, o 

deputado Hilton e uma comissão do Sindae, com Gregório nosso 

amigo liderando, para tratar do projeto que está na pauta, o 

Sindae apresentou um rol de propostas e teve a anuência e o 

compromisso de levar também até a PGE para tratar desse tema 

tão fundamental para todos nós. 

Por isso, Sr. presidente, que eu queria deixar aqui junto ao 

Sindae, que amanhã tem sessão em Feira. Hoje a tardezinha tem 
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em Jequié, então são muitas as atividades que vêm ocorrendo que 

é esse combate, esse debate que estamos fazendo de forma 

urgente, por quê? As grandes cidades, inclusive a nossa, 

Salvador. Os nossos mananciais estão degradados e responsável 

também Salvador, a gente sabe que a água não vem daqui, vem 

de fora, estamos perdendo também muitas de nossas fontes de 

água potável, por esse crescimento desordenado das cidades e 

isso é no Brasil inteiro. E os mananciais, presidente, são fontes 

de água subterrânea ou superficiais, que permitem a sua 

utilização para o abastecimento público. 

Então, essa é a nossa luta, é o debate que travamos ontem 

lá na Alba. Solicitamos também a retirada pela importância que 

tem aqui na Casa também, está Casa que já protagonizou colocar 

como uma sessão Regimental, e isso nós temos feito, com uma 

iniciativa de nosso querido ex-vereador Gilmar Santiago, mas que 

estamos aqui junto com o Sindae, com todos os movimentos e 

toda uma curadoria que trata do Grito da Água para dar conta de 

toda essa situação.  

Portanto, Sr. presidente, é um momento importante, 

decisivo para todos nós, para democracia, para a água e para o 

futuro de nosso país e de nosso planeta. Viva o Sindae! Viva a 

água! A água não é mercadoria, água é um direito humano 

fundamental. 

Obrigado, presidente. 
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DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR VEREADOR 

TIAGO FERREIRA (PT) NA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE MARÇO DE 2022 – 

REGISTRO. 

 

Boa tarde, presidente. Boa tarde Sras. e Srs. vereadores. 

Boa tarde a todos que estão assistindo pela TV CAM e ouvindo 

pela Rádio CAM. 

Primeiro gostaria de fazer um registro, dos 42 anos do 

Partido dos Trabalhadores, esse partido que muito me orgulha, 

que tem praticamente a minha idade, apenas sete meses a mais, 

eu tenho 41 anos e o Partido dos Trabalhadores fez 42 anos. Um 

partido que surgiu na luta contra a ditadura militar, que teve e 

tem uma história sacramentada na vida de milhares e milhares 

de brasileiros. Um partido que criou o maior líder político da 

história desse país, o Luiz Inácio Lula da Silva, que criou o maior 

presidente da história desse país, que hoje pontua nas pesquisas 

a frente desse presidente que aí está, que é um desastre total.  

Dito isso, a gente percebe a força desse grande líder a nível 

nacional, quando a pouco mais de uma semana, duas semanas, o 

Partido dos Trabalhadores na Bahia, lançou o pré-candidato 

Jerônimo Rodrigues a governador da Bahia. E hoje já podemos 

ver que, com o apoio de Lula, o pré-candidato a governo do estado 

já pontua com 37% das intenções de voto, o que mostra a força 

desse grande líder.  
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E aqueles que acham que a decisão do eleitor da Bahia, que 

tem Lula na mente e no coração, tem Lula como sentimento, 

daquele que mudou a vida de milhares de brasileiros, tem 

sentimento. E por isso, eu não tenho dúvidas que aquele 

candidato indicado por Lula, ganhará a eleição na Bahia.  

Aqueles que acham que a eleição já ganhou, estão 

enganados. Nós já vimos esse filme antes. Nós já vimos aqui na 

Bahia, Paulo Souto pontuar com 68%. Vimos o Rui Costa com 

2%. E depois ganhou a eleição no primeiro turno. 

E eu quero aqui parabenizar esse que hoje é o nosso pré-

candidato ao governo da Bahia. O Jerônimo foi coordenador do 

Programa Participativo do governo Rui Costa, que fez com que Rui 

ganhasse essa eleição no primeiro turno. 

Portanto, eu queria fazer esse Registro desse da 

importância desse que para mim é o maior instrumento de luta 

da classe trabalhadora. O Partido dos Trabalhadores, que muito 

me orgulha de estar hoje aqui como líder da bancada do Partido 

dos Trabalhadores em Salvador, sendo vereador de primeiro 

mandato, mas com a responsabilidade muito grande. Porque eu 

tenho certeza, que essa estrela pesa e vai brilhar nesse ano 2022. 

Forte abraço. 

 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR VEREADOR 

SÍLVIO HUMBERTO (PSB) NA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 DE MARÇO DE 

2022 – REGISTRO. 
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Muito obrigado, Sr. presidente, colegas que nos 

acompanham também virtualmente na rede. Primeiro, eu quero 

aqui registrar aqui a minha alegria com a sessão de ontem. O 

título de cidadã concedido à Vovó Cici, esse patrimônio da cultura 

afro-brasileira. Ontem à noite aqui foi uma sessão emocionante. 

Quem assistiu, foi tocado profundamente por aquela sapiência. 

50 anos vivenciados consagrada para Oxalá. E 82 anos de vida, 

muito bem vividos. Uma fonte de sabedoria. E eu me senti aqui 

muito honrado com essa missão que me foi dada, vereador Tiago, 

de conceder, de dirigir aquela sessão, ontem à noite, presidi essa 

sessão, que deu o título de cidadã à Vovó Cici. Escrevemos uma 

página importante na história desta Casa. 

No outro momento, eu quero também me dirigir ao 

presidente.  Presidente, vou precisar da sua atenção, só um 

minuto, porque lá no Garcia, eu sei da sua influência junto ao 

Prefeito. A população do Garcia tem reclamado que recapeamento 

asfáltico tem chegado só à Leovigildo Filgueiras. Mas quando você 

sobe e tem a Rua Prediliano Pitta, você tem a ladeira da Fazenda 

Garcia e Veríssimo, o recapeamento asfáltico não chega. Eu já fiz 

diversos ofícios, encaminhei tem uns cinco anos. Refiz agora ao 

gabinete. Já tem uma operação de recapeamento e os moradores 

estão ansiosos. Aliás, estão reclamando com esse tratamento 

discriminatório. 

Então, coincidentemente, a Prediliano Pitta. Prediliano Pitta 

é uma pessoa negra. Então, eu acho que de bom alvitre e é justo 
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que o Garcia receba esse recapeamento asfáltico, que é 

importante, porque é um bairro que pulsa culturalmente e eu 

faço... 

SR. PRESIDENTE VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB): 

Vereador Sílvio Humberto, me permita só um parênteses. Mas 

essa é a minha posição como presidente, vereadora Marta, desta 

Casa e o líder da oposição vereador Augusto Vasconcelos.  

O secretário particular do prefeito, tão logo V.Exa. termine 

a sua manifestação, vai está lhe recebendo na Prefeitura para que 

as obras sejam realizadas ainda essa semana, do que for 

necessário por encaminhamento de V.Exa. Obrigado, secretário 

Igor. Eu falo aqui no telefone. V.Exa. pode ir lá agora. Se quiser 

eu acompanho V.Exa. 

SR. PRESIDENTE VEREADOR SÍLVIO HUMBERTO (PSB): - 

Muito obrigado, Sr. presidente. A população do Garcia, da 

Fazenda Garcia, agradece esse seu esforço. Então, eu quero 

deixar aqui registrado o quanto é importante esse contato, esse 

estreitamento. 

E para encerrar, Sr. presidente, hoje vim agradecer aí a 

votação. Nós aprovamos aqui nesta Casa o título também de 

cidadão a Lewis Hamilton, que já tem provas de quanto tem se 

colocado como brasileiro, alguém que luta contra a discriminação 

racial, que tem enfrentado o racismo. Nós, atendendo a um 

clamor, encaminhamos esse pedido no ano passado, e hoje foi 

aprovado esse projeto que concederá o título de cidadão a Lewis 

Hamilton, em função justamente do seu compromisso com a luta 
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contra o racismo no mundo. Não seria diferente aqui no Brasil, 

sobretudo na Cidade do Salvador, considerada a capital da 

negritude, mas que ainda é a capital da desigualdade racial. 

Então eu quero aqui agradecer nesta quarta-feira, dedicada a 

Xangô, que mais uma vez a justiça foi feita, companheiro 

Augusto.  

Muito obrigado, Sr. presidente. 

  

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR PRESIDENTE 

VEREADOR GERALDO JÚNIOR (MDB) NA 7ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 23 

DE MARÇO DE 2022 – NA PRESIDÊNCIA. 

  

Obrigado, vereador Sílvio Humberto. A gente vai tirar foto 

junto com o líder da oposição pelo belíssimo trabalho realizado 

pelo líder da oposição, vereador Augusto Vasconcelos, que me 

entrega aqui um relatório do exercício de 2021 da Comissão de 

Trabalho, Emprego e Renda. Parabéns pelo trabalho de V. Exa. 

Recebi de forma virtual e vou receber aqui fisicamente. Faço 

questão de divulgar em todos os veículos de imprensa o trabalho 

feito por V. Exa.  

Vereadora Marta Rodrigues, parabéns pela aprovação do 

projeto denominando Padre Pinto, um logradouro público na 

Cidade do Salvador. Faço questão de interceder junto ao governo 

para que o seu desejo, que é o desejo da cidade, seja realizado. 

Obrigado, vereadores. Declaro encerrada a sessão. 
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