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Associações e Marcelo Maia em

ação no combate à pandemia
Foram beneficiadas as comunidades Vila Paraíso, São Cosme, Alto do
Siena e Vila Viver Melhor, todas do bairro do Engenho Velho de Brotas

O

vereador Marcelo Maia, líder do PMN na Câmara, participou no
sábado (8) de uma ação com as associações Vila Paraíso e Vila
Viver Melhor, o Grupo A Voz de Brotas e o Grupo de Bombeiros
Voluntários Águia Resgate. Foram distribuídas máscaras, houve
desinfecção de ruas, além de orientação às pessoas sobre o uso correto
do equipamento de proteção facial. “Mais localidades serão beneficiadas
com essa parceria. O objetivo é sempre alertar e sensibilizar a população para a necessidade da prevenção à Covid-19”, disse Marcelo Maia.
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Maris, começará daqui a
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vereador Alberto Braga (Republicanos), que foi ao local, acompanhado do secretário municipal de
Cultura e Turismo, Fábio Motta,
para ver o terreno onde será realizada a obra.
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Vereador Alberto Braga no local onde será erguida a Casa do Surf

atletas que já praticam a modalidade
esportiva na praia de Stella Maris, a
Casa do Surf poderá abrigar tam-

bém uma escola pública de surf, um
projeto social que aliará educação e
esporte”, afirmou Alberto Braga.

Pretas Por Salvador
cobram políticas públicas

saba@cms.ba.gov.br

Ouvidor-Geral:
Augusto Vasconcelos
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Vereador Alberto Braga informa que o equipamento
começa a ser construído dentro de 15 dias

O

Mandato coletivo chama a atenção para
o alto número de assassinatos em Salvador

Mandato
Coletivo
Pretas
por
Salvador, representado na
Câmara Municipal pela
vereadora Laina Crisóstomo
(PSOL), chama a atenção para
os números de assassinatos, em
2020, registrados em Salvador
e divulgados pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado da
Bahia.
Com relação ao índice de
mortes por 100 mil habitantes, a
Bahia ocupa o quinto lugar no país,
atrás do Ceará, Pernambuco, Rio
Grande do Norte e Alagoas.
A Bahia foi o estado brasileiro que registrou a maior quantidade de mortes violentas em
2020, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (12). É o
que mostra o índice nacional de
homicídios criado pelo G1, com
base nos dados oficiais dos 26
estados e do Distrito Federal.
Em números absolutos, ao
todo, o estado baiano registrou
5.276 mortes violentas (homicídios dolosos, latrocínios e lesões
corporais seguidas de morte)
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em 2020. Destas, 5.107 foram
enquadrados como homicídio
doloso, 104 como latrocínio e 65
como lesão corporal seguida de
morte.
O mês mais violento de 2020,
conforme o Monitor da Violência,
foi abril, com 534 crimes, seguido
do mês de março, que contabilizou 525 mortes violentas.
PESQUISA
Uma pesquisa recente realizada pelo IPEA (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada)
aponta que a cada três assassinados dois são negros. Como
pontua o mandato coletivo, esses
dados mostram que existe uma
ligação de gênero, raça e classe
ao se analisar a violência e os
assassinatos por arma de fogo
do Brasil.
Diante dos dados de que a
Bahia é o estado que lidera com
o maior número de desemprego
e Salvador é a cidade com maior
população negra fora do continente africano, o Mandato Coletivo Pretas Por Salvador reforça

a importância do desenvolvimento de políticas públicas para
que esse cenário mude.
“Nós negros somos mais
vulnerabilizados
pela
condição de desemprego, violência
e, acima de tudo, falta de políticas públicas que nos ‘rearranjem’
em um cenário que seja possível
sobreviver sem que haja tanta
violência e assassinatos”, disse
a co-vereadora das Pretas Por
Salvador, Gleide Davis.
Para ela, a pandemia certamente agravou essa estatística,
porém não é a única causadora
dessa realidade. “É necessário
que nós flexibilizemos o auxílio
emergencial para que a população negra e pobre dessa cidade
possa ter, de alguma forma,
dignidade em suas vidas, não
somente durante a pandemia,
mas após ela também. Afinal de
contas, esses números de assassinatos não nasceram na pandemia, eles a antecedem e permanecerão se nós não tivermos
uma postura política sobre isso”,
concluiu.
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Marcelo Maia participa de
ação de combate à Covid-19

O

vereador
Marcelo
Maia, líder do PMN
na Câmara, participou no sábado (8) de
uma ação conjunta envolvendo
as associações Vila Paraíso e
Vila Viver Melhor, o Grupo A Voz
de Brotas e o Grupo de Bombeiros Voluntários Águia Resgate.
A ação de combate à Covid-19
teve distribuição de máscaras,
desinfecção de ruas, conscientização de pessoas e orientação
sobre o uso correto do equipamento de proteção facial.
Foram
beneficiadas
as
comunidades Vila Paraíso, São
Cosme, Alto do Siena e Vila Viver
Melhor, todas no bairro do Engenho Velho de Brotas. Participaram da ação 20 voluntários. Nos
locais visitados, os integrantes
do Grupo de Bombeiros Voluntários Águia Resgate aplicaram
hipoclorito sódio nos logradouros
e nas fachadas das casas.
Também foram distribuídas aproximadamente mil máscaras. As pessoas que estavam
sem utilizar o equipamento de

Foto: Assessoria do vereador

Atividade envolveu associações de bairro e o Grupo de Bombeiros Voluntários Águia Resgate

Vereador Marcelo Maia em ação pela saúde

proteção foram conscientizadas
da necessidade do seu uso no
combate ao novo coronavírus,
causador da Covid-19. Outros
métodos de prevenção foram
explicados.
“Mais localidades serão
beneficiadas com essa parceria. O objetivo é sempre aler-

tar e sensibilizar a população
da necessidade da prevenção
à Covid-19. Muitas famílias perderam entes queridos e muitas,
infelizmente, ainda vão perder
por falta de cuidados e pela descrença”, lamentou Marcelo Maia.
A presidente da Associação
da Vila Viver Melhor – Ogunjá,

Jussara Rios, ressaltou a importância da realização da ação
e da parceria. Ela destacou a
grave crise de saúde pública e
apontou para a resistência de
uma parcela significativa
da população que não utiliza a
máscara de proteção, nem faz
uso das medidas de prevenção.

Aleixo Belov vai receber Título
de Cidadão de Salvador

F

Honraria foi proposta pelo vereador André Fraga (PV)

oi aprovado na terça-
feira (4), em sessão ordinária na Câmara Municipal, o Projeto de Resolução nº 21/2021, que concede o
Título de Cidadão de Salvador
ao navegador ucraniano, Aleixo
Belov. De iniciativa do vereador André Fraga (PV), a homenagem será prestada em data a
ser definida.
“Radicado na Bahia desde
criança, após fugir do seu país
de origem por causa da 2ª
Guerra Mundial, Aleixo construiu
a sua trajetória em Salvador e
tornou-se um dos maiores especialistas em engenharia naval do

país”, disse André Fraga.
O vereador completou a justificativa da homenagem: “Deu a
volta ao mundo por cinco vezes
a bordo do Veleiro Três Marias e
do Veleiro Fraternidade, sendo,
este último, doado ao povo da
Bahia para ficar exposto no
Museu do Mar, que funcionará
na sede que leva o seu nome.
Por este legado, é que devemos
conceder o título ao navegador”.
HISTÓRIA
Alexey Dimitrievitch Belov,
78 anos, conhecido como Aleixo
Belov, nasceu em Merefa na
Ucrânia durante a ocupação

alemã. Chegou à Bahia aos 7
anos, junto com os pais, para
fugir da 2ª Guerra Mundial. Formou-se em Engenharia Civil
pela Universidade Federal da
Bahia (Ufba).
Localizada no Largo de
Santo Antônio Além do Carmo,
a Fundação Aleixo Belov está
alinhada com a Década das
Nações Unidas da Ciência dos
Oceanos para o Desenvolvimento Sustentável 2021-2030.
O casarão abrigará uma biblioteca, parte do acervo do navegador com recursos multimídia,
além de uma cafeteria e espaços para encontros e reuniões.

Foto: Imagem Mar Bahia

Aleixo Belov
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CÂMARA MUNICIPAL

15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR (CMS), REALIZADA NO DIA
4 DE MAIO DE 2021.
PRESIDENTE: VEREADOR GERALDO JÚNIOR
1º SECRETÁRIO: VEREADOR SABÁ (em exercício)
2º SECRETÁRIO: VEREADOR CLÁUDIO TINOCO (em exercício)
Compareceram os senhores vereadores: ALBERTO BRAGA, ALEXANDRE ALELUIA, ANDERSON NINHO, ANDRÉ FRAGA, ÁTILA DO CONGO, AUGUSTO
VASCONCELOS, CÁTIA RODRIGUES, CLÁUDIO TINOCO, CRIS CORREIA,
DANIEL ALVES, DEBORA SANTANA, DUDA SANCHES, EDVALDO BRITO,
EMERSON PENALVA, FÁBIO SOUZA, GERALDO JÚNIOR, HÉLIO FERREIRA,
HENRIQUE CARBALLAL, IREUDA SILVA, JOCEVAL RODRIGUES, JOSÉ ANTONIO, JULIO SANTOS, LAINA CRISÓSTOMO, LEANDRO GUERRILHA, LUIZ
CARLOS SUÍCA, MARCELLE MORAES, MARCELO MAIA, MARIA MARIGHELLA, MARTA RODRIGUES, MAURÍCIO TRINDADE, ORLANDO PALHINHA, PAULO MAGALHÃES JÚNIOR, RICARDO ALMEIDA, SABÁ, SANDRO
BAHIENSE, SIDNINHO, SÍLVIO HUMBERTO, TEO SENNA e TIAGO FERREIRA.
Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a Sessão, em formato semipresencial, em razão das medidas de isolamento frente à pandemia do Coronavírus
(Covid-19), com a participação de alguns edis de maneira remota, mediante ferramenta digital. Foi realizada a leitura do Expediente, que constou do seguinte: Ofícios n.s
174, 176 e 182/21 do Gabinete do Prefeito encaminhando, respectivamente, os Decretos n.s 33.827/21 e 33.828/21, 33.831/21, e 33.832/21 e 33.837/21, referentes a Aberturas de Créditos Extraordinários; Ofícios n.s 37, 38, 39 e 40/21 do Gabinete da Vice-Prefeita em resposta a pleitos da CMS; Ofícios n.s 65 e 68/21 da Secretaria Municipal
de Governo em resposta a pleitos da CMS; Ofício n. 70/21 da Secretaria Municipal de
Governo devolvendo os autógrafos dos Projetos de Lei n.s 311/18, 124/19 e 394/19, os
quais, sancionados, constituíram-se nas Leis n.s 9.567 a 9.569/21; Projetos de Lei n.s
158/21 da vereadora Cris Correia, 159/21 da vereadora Marta Rodrigues, 160/21 da
vereadora Cátia Rodrigues, 161/21 da vereadora Marcelle Moraes e 162/21 da vereadora Laina Crisóstomo; Projetos de Indicação n.s 277/21 do vereador André Fraga,
278/21 do vereador Marcelo Maia, 279/21 do vereador Orlando Palhinha, 280/21 da
vereadora Roberta Caires, 281/21 da vereadora Cris Correia, 282/21 do vereador Sílvio Humberto e 283 a 286/21 do vereador Cláudio Tinoco; Requerimentos n.s 138/21
do vereador Leandro Guerrilha, 139 e 140/21 do vereador Augusto Vasconcelos e
141/21 do vereador André Fraga; Requerimento de Utilidade Pública n. 21/21 do vereador Isnard Araújo; Moções n.s 48/21 da vereadora Maria Marighella, 49 e 50/21 do
vereador Luiz Carlos Suíca, 51/21 da vereadora Maria Marighella, 52 e 53/21 da vereadora Marta Rodrigues, 54/21 da vereadora Roberta Caires, 55/21 do vereador Augusto Vasconcelos e 56/21 da vereadora Cris Correia; e Requerimento de licença de vereador. Terminada a leitura do Expediente, o senhor presidente submeteu ao Plenário a
proposta de inversão da pauta para a imediata votação da Ordem do Dia, com o Pinga-Fogo e as Representações Partidárias se realizando em seguida. A proposta foi votada
e aprovada, mas, como ainda não chegara o presidente da Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ), vereador Alexandre Aleluia, que concluía a apreciação das Proposições,
o senhor presidente determinou que se iniciasse o Pinga-Fogo. Foi votada e aprovada
a licença do vereador Sabá (12 de abril). No Pinga-Fogo, o vereador Augusto Vasconcelos, ouvidor da CMS, informou o recebimento, pela Ouvidoria, de documento dos
estudantes repudiando o retorno imediato das aulas presenciais decidido pela Prefeitura, medida que reputou açodada. Alertou para os riscos envolvidos, observando que
muitas escolas não tinham infraestrutura para higienização. Mencionou seu Projeto de
Indicação para a inclusão de trabalhadores de serviços essenciais na vacinação contra
a Covid e defendeu a imunização dos trabalhadores de bancos. O vereador Cláudio
Tinoco saudou a decisão judicial para serem vacinados 100% dos trabalhadores da
educação municipal. Elogiou o processo de vacinação em Salvador, expondo índices e
informando que o prefeito e o secretário da Saúde haviam convocado todos os profissionais da Educação para a vacinação. Elogiou o governador do Estado pela postura
em favor das aulas presenciais e defendeu a permissão de venda de bebidas alcoólicas
no Dia das Mães. A vereadora Marta Rodrigues comentou sobre a mesma decisão judicial, enaltecendo as entidades sindicais dos professores e sua busca por transparência, e explicando que essas entidades necessitavam de dados para tomarem uma posição. Afirmou ser necessária a imunização de todos os profissionais envolvidos nas
atividades escolares e alertou sobre as más condições vistas em algumas escolas. Em
seguida, conforme já decidido em Plenário, e em razão da chegada do presidente da
CCJ, deu-se a inversão de pauta e passou-se à Ordem do Dia. O vereador Alexandre
Aleluia, presidente da CCJ, subiu à Tribuna para emitir Parecer sobre o Veto n. 1/21,
o qual foi favorável. Colhidos os votos na CCJ, o Parecer foi também aprovado, contra
o voto do vereador Edvaldo Brito. Após discutido e votado, o Veto 1/21 foi mantido,
contra o voto do vereador Edvaldo Brito. O senhor presidente agradeceu à vereadora
Marta Rodrigues, líder da Oposição, e ao vereador Edvaldo Brito, independente, pela
possibilidade de se votarem as presentes Proposições. Pela ordem, o vereador Ricardo
Almeida destacou o cuidado da Prefeitura com os profissionais da educação. Afirmou
que as aulas não poderiam seguir suspensas e que cabia aos pais decidir sobre os filhos
irem à escola. Em apreciação o Projeto de Lei n. 137/21, do CredSalvador, com seis
Emendas, subiu à Tribuna, para Parecer conjunto pela CCJ e pelas Comissões de Finanças e Orçamento, e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o vereador Alexandre Aleluia, cujo Parecer foi favorável ao Projeto e às Emendas n.s 1, 3, 5 e 6, e contrário às Emendas n.s 2 e 4. Colhidos os votos nas Comissões, o Parecer foi aprovado.
Após discutido e votado, o Projeto de Lei n. 137/21 foi aprovado, com suas Emendas,
até a Redação Final. Em apreciação o Projeto de Lei n. 135/21, pela ordem, o vereador
Edvaldo Brito disse que não tinha informações completas sobre esse Projeto, mas que,
por ele tratar de alteração de rubrica, não lhe oporia obstáculo. Em seguida, subiu à
Tribuna, para Parecer conjunto pela CCJ e pela Comissão de Finanças, o vereador
Alexandre Aleluia, cujo Parecer foi favorável. Colhidos os votos nas Comissões, o
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Parecer foi aprovado, o mesmo se dando em Plenário. Após discutido e votado, o
Projeto de Lei n. 135/21 foi aprovado até a Redação Final, com o voto contrário do
vereador Sílvio Humberto. Dando-se seguimento à Ordem do Dia, foram também discutidas, votadas e aprovadas, até a Redação Final, as seguintes Proposições: Projetos
de Lei n.s 241/19, 150/18 e 118/20; Projetos de Resolução n.s 43/21, 47/21, 3/21,
13/21, 21/21, 27/21 e 28/21; e Projetos de Indicação n.s 71/21, 72/21, 74/21, 75/21,
76/21, 77/21, 78/21, 83/21, 178/21 e 235/21. Foram ainda discutidas, votadas e aprovadas as seguintes Proposições: Moções n.s 36/21, 38/21, 39/21, 40/21, 41/21, 42/21,
44/21, 45/21, 46/21, 47/21, 48/21 (contra o voto do vereador Alexandre Aleluia) e
50/21; e Requerimentos n.s 134/21, 135/21, 137/21, 138/21 e 139/21. Em apreciação
o Projeto de Lei n. 123/21, subiu à Tribuna, para Parecer conjunto pela CCJ e pela
Comissão de Finanças, o vereador Alexandre Aleluia, cujo Parecer foi favorável. Colhidos os votos nas Comissões, o Parecer foi aprovado, o mesmo se dando em Plenário. Após discutido e votado, o Projeto de Lei n. 123/21 foi aprovado até a Redação
Final. Encerrada a Ordem do Dia, retomou-se o Pinga-Fogo. O vereador Edvaldo
Brito louvou o esforço da Casa em votar os projetos relativos à pandemia e, assim,
atender aos interesses coletivos. Pediu que o Executivo oferecesse mais informações
sobre os seus projetos. Declarou-se surpreso com o voto contrário do vereador Alexandre Aleluia à Moção n. 48/21, afirmando que ela fazia aplauso a elementos étnicos
negros. Pediu uma análise mais profunda do Projeto de Lei n. 136/21, informando que
já o faria. O senhor presidente determinou um minuto de silêncio pelo falecimento de
da mãe do ministro da Cidadania e deputado federal João Roma. Pela ordem, o vereador Alexandre Aleluia esclareceu que a Moção n. 48/21, à qual dera voto contrário,
não era a referida pelo vereador Edvaldo Brito, o qual admitiu o seu equívoco e agradeceu. O vereador Leandro Guerrilha defendeu a instituição familiar e convidou alguns pares a compor a Comissão da Família, a ser criada. Parabenizou o prefeito e o
secretário da Saúde pela vacinação. O vereador Tiago Ferreira repudiou o assassinato
de dois jovens, entregues a traficantes de drogas por funcionários do supermercado
Atakarejo, após terem furtado itens desse supermercado. Destacou a gravidade do fato
e o racismo nele presente, pedindo que a Casa apurasse o ocorrido e pondo o seu mandato à disposição da família dos mortos. Apontou o não-recebimento de direitos pelos
rodoviários da empresa CSN, afirmando a possibilidade de greve. Defendeu a vacinação de todos os rodoviários. Nas Representações Partidárias, o vereador Sílvio
Humberto relacionou o direito à educação ao direito à vida, defendendo que o retorno
às aulas se pautasse por isso. Afirmou que a decisão judicial retirava o espaço para
essa discussão. Também apontou escolas em precárias condições físicas, destacando a
desigualdade entre os estudantes e defendendo investimento em recursos para os mais
carentes. Denunciou incongruência nos critérios de vacinação para parte dos professores universitários, que estava sem vacinação. O vereador Leandro Guerrilha reiterou
elogio à vacinação em Salvador, defendendo a boa discussão e rejeitando as fake news.
O vereador Anderson Ninho também pediu a vacinação dos rodoviários. O vereador
André Fraga observou que muitos espaços vinham sendo reabertos, sob critérios, e
pediu que o mesmo se desse com os parques municipais e estaduais. A vereadora Laina Crisóstomo saudou a aprovação de Emenda sobre paridade de gênero e cotas raciais
ao Projeto de Lei n. 137/21. Também repudiou o assassinato dos dois jovens relacionado ao supermercado Atakarejo. Defendeu a vacinação dos professores. Declarou
que, como cônjuge em uma união matrimonial lésbica, gostaria de integrar a Comissão
da Família. O senhor presidente registrou a presença do deputado estadual e ex-vereador Marcell Moraes. A vereadora Cris Correia saudou a medida da Prefeitura para a
vacinação dos docentes. Esclareceu que o vídeo sobre escola com inundação, tomado
como referência por alguns edis contrários ao retorno das aulas, era do ano anterior, e
que a mesma escola estava em ordem no momento. Observou que a vacina dada aos
docentes era a Oxford, que já garantia mais de 70% de imunização após a primeira
dose, e afirmou a possibilidade, com isso, de retorno imediato das aulas. O vereador
Sílvio Humberto reiterou o sustentado em seu discurso anterior, considerando que os
efeitos da volta às aulas somente poderiam ser apurados após semanas e defendendo a
volta às aulas no segundo semestre. Em comunicação inadiável, o vereador Sabá elogiou a vacinação e o trabalho dos secretários Leo Prates, Kiki Bispo e Luiz Carlos de
Souza, que eram um ex-vereador e dois vereadores licenciados. Em comunicação
inadiável, a vereadora Laina Crisóstomo registrou as ameaças sofridas pela prefeita de
Cachoeira, Eliana Gonzaga, e informou que uma sobrinha dela teria sido assassinada.
Também informou uma ação em defesa de mulheres eleitas para cargos eletivos,
abrangendo todos os partidos. Em comunicação inadiável, o vereador Edvaldo Brito
reafirmou a necessidade de se analisar o Projeto de Lei n. 136/21, de desafetação de
imóveis não-utilizados. Ofereceu a sua colaboração a respeito. A vereadora Maria Marighella solidarizou-se com a prefeita de Cachoeira, convocando os pares a fazerem o
mesmo sobre a prefeita e sobre todas as mulheres em cargos eletivos. Enalteceu as
aprovações desta Sessão, inclusive as das Emendas, e defendeu um maior prazo para
o pagamento do CredSalvador, pedindo que a Casa o revisse, para que ele fosse de um
ano. Também repudiou o assassinato dos dois jovens por ação de traficantes e dos
funcionários de supermercado. O vereador Cláudio Tinoco considerou que a Associação dos Professores Licenciados do Brasil-Secção Bahia (APLB-Sindicato), ao determinar o não-retorno das aulas após as várias medidas pelo retorno, estava, na verdade,
decretando uma greve. Rejeitou o uso de carros de som, pelos professores, para exortar os alunos a não irem às escolas. Também rejeitou um vídeo com alunos fardados
defendendo o não-retorno às aulas. Em comunicação inadiável, o vereador Leandro
Guerrilha parabenizou a Prefeitura pela vacinação. Em comunicação inadiável, o vereador Anderson Ninho informou assalto em Escola de Pau da Lima, pedindo investigação a respeito. Nada mais havendo, o senhor presidente declarou encerrada a Sessão, deixando a próxima a ser oportunamente marcada em razão da pandemia.
PRESIDENTE
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EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA

EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA
EXPEDIENTE
DA PRESIDÊNCIA
VEREADOR (A)
LICENCIADO (A)

PERÍODO

CARLOS MUNIZ

19/04 a 03/05/2021

CARLOS MUNIZ

04/05 a 18/05/2021

FUNDAMENTAÇÃO
Art.17, inciso II, Res. 910/91
(Compilação)
Art.17, inciso II, Res. 910/91
(Compilação)

ATO Nº 034/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Artigo 57, II, § 3º alínea a e § 4º do Regimento Interno,
RESOLVE:
Republicar composição da Comissão Temporária de Combate e Prevenção ao uso de Drogas e
da

Comissão

Temporária

em

Defesa

da

Comissão Temporária de Combate e Prevenção ao
uso de Drogas.

ATO Nº 032/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, no uso de suas atribuições e conforme Art. 7º,III da Resolução nº 2.639/2017,
RESOLVE:
Designar representantes da Sociedade Civil para comporem o Conselho do Selo Editorial
Castro Alves.

Criança

e

do

Adolescente.

em virtude de alteração posterior
Comissão Temporária em Defesa da Criança e
do Adolescente.

Presidente:
Vice-Presidente:
Membro:
Membro:
Membro:
Membro:
Membro:
Membro:

Ricardo Almeida (PSC)
Joceval Rodrigues (Cidadania)
Leandro Guerrilha (PL)
Sandro Bahiense (Patriota)
Marcelle Moraes (DEM)
Anderson Ninho (PDT)
George - O Gordinho da Favela (PSL)
Catia Rodrigues (DEM)

Presidente:
Vice-Presidente:
Membro:
Membro:
Membro:
Membro:
Membro:
Membro:

Julio Santos (Republicanos)
Geraldo Junior (MDB)
Leandro Guerrilha (PL)
Cátia Rodrigues (DEM)
Marta Rodrigues (PT)
Silvio Humberto (PSB)
Ricardo Almeida (PSC)
Anderson Ninho (PDT)

Membro:

Debora Santana (Avante)

Membro:

Ireuda Silva (Republicanos)

Claudia Patrícia Diniz Correia;

Salvador, 11 de maio de 2021.

Edileide Maria Antonino da Silva;
Wesley Barbosa Correia.

GERALDO JUNIOR
Presidente

Salvador, 11 de maio de 2021.

EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA
ATO Nº 035/2021

GERALDO JUNIOR
Presidente

EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, no uso das atribuições que lhe são
conferidas,
RESOLVE:

ATO Nº 033/2021

Republicar composição da Frente Parlamentar em Apoio aos Deficientes Surdos-Mudos
em virtude de alteração posterior.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 57, II, § 3º alínea a e § 4º do

RESOLVE:
F-PL-037-00
Tornar pública a composição da Comissão Temporária de Combate à Fome e à
Vulnerabilidade Social.
Comissão Temporária de Combate à Fome e à
Vulnerabilidade Social
Presidente:

Frente Parlamentar em Apoio aos Deficientes
Surdos-Mudos
Resolução nº2.987/2021 - DOL de 10/02/2021)

Regimento Interno,

Tiago Ferreira (PT)

Presidente:
Vice-Presidente:
MEMBRO:
MEMBRO:
MEMBRO:
MEMBRO:
MEMBRO:
MEMBRO:
MEMBRO:

Catia Rodrigues (DEM)
Debora Santana (Avante)
Roberta Caires (Patriota)
Leandro Guerrilha (PL)
Edvaldo Brito (PSD)
Anderson Ninho (PDT)
Marcelo Maia (PMN)
Maria Marighella (PT)
Sidininho (Podemos)

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em 11 de maio de 2021.

Vice-Presidente: Hélio Ferreira (PC do B)
Membro:

Maria Marighella (PT)

Membro:

George - O Gordinho da Favela (PSL)

Membro:

Roberta Caires (Patriota)

Membro:

Débora Santana - Avante

Membro:

Laina - Pretas por Salvador (PSOL)

Membro:

Orlando Palhinha (DEM)

Membro:

Marcelo Maia (PMN)

GERALDO JUNIOR
Presidente

EXPEDIENTE DA DIRETORIA
ADMINISTRATIVA
EXPEDIENTE
DA DIRETORIA
ADMINISTRATIVA
6.138 GEOVANE DA SILVA DIAS

LICENÇA MÉDICA

07/05/2021 A 05/07/2021 (60 DIAS)

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em 11 de maio de 2021

GERALDO JUNIOR
Presidente
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PROGRAMAÇÃO – TV CÂMARA SALVADOR
12 DE MAIO DE 2021
Quarta-feira, 12 de Maio de 2021

Assista à TV Câmara Salvador pelo canal 10 da
Sim TV e pelo canal aberto 12.3, em sinal digital.

HORA

PROGRAMA

08:00

TELEAULA MUNICÍPIO

Transmissão das aulas remotas da rede pública municipal de Salvador.

12:00

COLETIVA - CINTIA KELLY

O programa ''Coletiva'' recebe alguns nomes importantes do jornalismo para
uma conversa com a apresentadora Cíntia Kelly.

13:00

TELEAULA MUNICÍPIO

Transmissão das aulas remotas da rede pública municipal de Salvador.

15:00

SESSÃO ORDINÁRIA

As Sessões Ordinárias acontecem ao vivo no Plenário Cosme de Farias, onde são
discutidos os principais assuntos de interesse público.

17:00

LÁ NA ÁREA - ISABELA GARRIDO

O programa ''Lá na área'' te leva para conhecer um pouco mais sobre as
histórias e curiosidades do bairros de Salvador, com a repórter Isabela Garrido.

17:30

VT MULHERES

VT da campanha sobre violência contra as mulheres da vereadora Ireuda Silva.

17:31

CIDADÃO QUEM - PÂMELA LUCCIOLA

No programa personalidades baianas são entrevistadas sobre os assuntos
relacionados ao exercício da cidadania.

18:00

TEASER PROGRAMAS TV CÂMARA

Vídeos com chamadas para os programas da TV Câmara no Youtube

19:05

POLÍTICA NA MESA

No programa os apresentadores Osvaldo Lyra e Lélia Dourado recebem um(a)
convidado(a) para falar sobre política.

20:05

DIRETO DA REDAÇÃO - HELENA RAQUEL

Flash direto da redação da TV Câmara, trazendo as principais notícias da cidade,
do país e do mundo.

* Programação sujeita a alteração sem aviso prévio.
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