SESSÕES DO PLENÁRIO
28ª Sessão Extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, 5 de
outubro de 2021. Sessão realizada de forma mista (presencial e virtual).

PRESIDENTE: DEPUTADO ADOLFO MENEZES
À hora marcada, 15horas, na lista de presença, verificou-se o comparecimento
dos(as) senhores(as) Deputados(as): Aderbal Fulco Caldas, Adolfo Menezes, Alan
Castro, Alan Sanches, Alex da Piatã, Alex Lima, Angelo Almeida, Antônio Henrique
Júnior, Bira Corôa, Bobô, Carlos Geilson, Carlos Ubaldino, Dal, David Rios, Diego
Coronel, Eduardo Alencar, Eduardo Salles, Euclides Fernandes, Fabíola Mansur,
Fabrício Falcão, Fátima Nunes Lula, Hilton Coelho, Ivana Bastos, Jacó Lula da Silva,
Josafá Marinho, José de Arimateia, Jurailton Santos, Jurandy Oliveira, Jusmari
Oliveira, Kátia Oliveira, Laerte do Vando, Luciano Simões Filho, Luiz Augusto,
Marcelinho Veiga, Marcelino Galo Lula, Maria del Carmen Lula, Marquinho Viana,
Mirela Macedo, Neusa Lula Cadore, Niltinho, Olivia Santana, Osni Cardoso Lula da
Silva, Pastor Isidório Filho, Paulo Câmara, Paulo Rangel Lula da Silva, Pedro Tavares,
Robinho, Robinson Almeida Lula, Rogério Andrade Filho, Rosemberg Lula Pinto,
Samuel Junior, Sandro Régis, Soldado Prisco, Tiago Correia, Tum, Vitor Bonfim e Zé
Raimundo Lula. (57) O Deputado Capitão Alden encontra-se afastado (Resolução nº
2021, de 21/9/2021). O Deputado Tom Araújo encontra-se de licença médica.

O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): Declaro aberta a sessão extraordinária
com o objetivo de apreciar a seguinte matéria: Projeto de Lei nº 24.295/2021,
procedente do Ministério Público. Já votamos em primeiro turno, agora em segundo
turno. (Lê) Esse projeto “Altera o Anexo I da Lei nº. 8.966, de 22 de dezembro de 2003,
que dispõe sobre o Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Ministério
Público do Estado da Bahia.”
Como houve acordo, eu acredito... Eu vou ler rapidamente.
Não há expediente anunciado.
Não há manifestação de orador no Pequeno Expediente.
Não há orador no Grande Expediente.
Horário das Representações Partidárias.
Com a palavra o representante do PSOL para falar ou indicar o orador pelo tempo
de 2 minutos. Com a palavra, Hilton Coelho.
Não há orador.
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Concedo a palavra ao nobre líder do Governo e da Maioria ou ao líder do PT
para falar ou indicar o orador pelo tempo de 12 minutos.
Por acordo dos líderes da Maioria e da Minoria, não há nenhum orador inscrito.
O Sr. Tum: Eu gostaria, presidente, só de uma questão de ordem.
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): Pois não. Questão de ordem, deputado
Tum.
O Sr. Tum: Eu gostaria de registrar aqui uma moção de repúdio que eu fiz contra
a Coelba. A Coelba que vem fazendo..., que não vem realizando os investimentos que
são necessários para o estado da Bahia, não vem correspondendo com o programa de
universalização que foi um contrato que ela assinou, que é a concessão que fez com o
estado da Bahia.
Então, eu gostaria de registrar a minha insatisfação, a minha indignação com a
Coelba. A Coelba tem que ser responsável pelos investimentos que fez: uso ao contrato
de concessão que tem com o nosso estado.
Então, eu estou abrindo aqui nesta Casa a instauração, a convocação da Coelba
aqui, na Assembleia, para que a gente convoque a Coelba para que faça e para que
apresente o planejamento dos investimentos do Programa Luz para Todos e dos
investimentos de energia limpa.
Para os senhores terem uma ideia – a Bahia tem –, 60% do potencial de energia
limpa está no nosso estado. Os projetos, hoje, não estão sendo feitos por negligência
da Coelba que não libera as consultas de acesso, o que hoje está dificultando para que
empresas invistam no estado da Bahia.
Então era isso, presidente.
ORDEM DO DIA
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): Ordem do Dia.
Em votação, em segundo turno, o Projeto de Lei nº 24.295/2021, procedente do
Ministério Público.
Votação em Plenário. Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa)
Aprovado.
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 24.295/2021
Altera o Anexo I da Lei nº. 8.966, de 22 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre o Plano de
Carreiras e Vencimentos dos Servidores do
Ministério Público do Estado da Bahia.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DECRETA:
2

Art. 1º O Anexo I, da Lei nº 8.966, de 22 de dezembro de 2003, passar a ser o
constante do Anexo Único dessa Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022.
Sala das Sessões, 05 de outubro de 2021.
Deputado Bira Corôa
Relator
ANEXO ÚNICO
ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, MOTORISTA E ANALISTA TÉCNICO
QUANTITATIVO DE CARGOS
Assistente
Classe
Motorista
Analista Técnico
Técnico- Administrativo
I
244
19
151
II
111
28
115
III
220
14
32
IV
202
34
35
V
202
23
27
Total
979
118
360

O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): Nada mais havendo, declaro...
O Sr. Hilton Coelho: Sr. Presidente, registro a abstenção do PSOL.
O Sr. PRESIDENTE (Adolfo Menezes): Registro a abstenção do deputado
Hilton, do PSOL.
Srs. Deputados, antes de encerrar a sessão, gostaria de transmitir a todos que os
carros do outro modelo e os novos já estão sendo entregues. Eu acredito que já foram
entregues aí para 1/3 dos Srs. Deputados. Estamos dando prioridade aos deputados que
os carros já estavam praticamente sem condições de uso, mas fiquem tranquilos,
acredito que esta semana a gente já conclui a entrega a todos os deputados. Estamos
também – falando de energia, deputado Tum – fazendo, aqui, a substituição de mais de
duas mil lâmpadas para tentar diminuir o custo da nossa energia. Estamos trocando os
quatro elevadores dos prédios Nelson Davi e do outro prédio, porque estavam
praticamente sem condições de uso. Nesta administração, nós vamos fazer a
manutenção, não existe a intenção de gastarmos dinheiro, até por entendermos que a
estrutura já é suficiente para atender, ainda mais numa época que tantos irmãos e irmãs
nossos passam fome neste estado e neste país.
Então, nesta administração, nós não gastaremos dinheiro à toa, a não ser no
extremamente necessário. Eu gostaria de agradecer aos líderes da Maioria, da Minoria,
a todos os deputados pelo entendimento e pela possibilidade de votação, nesta tarde,
de vários projetos.
Que Deus proteja todos nós, meu muito obrigado.
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Declaro encerrada a sessão.

Departamento de Taquigrafia / Departamento de Atos Oficiais.
Informamos que as Sessões Plenárias se encontram na internet no endereço
http://www.al.ba.gov.br/atividade-legislativa/sessoes-plenarias. Acesse e leia-as na íntegra.
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