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Ata da 86ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

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

da 19ª Legislatura, realizada no dia 22 de 

setembro de 2021. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, à hora 

regimental, no Plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada à rua Visconde 

do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a octogésima sexta Sessão 

Ordinária, referente à segunda Etapa, do primeiro Período, da décima nona Legislatura, na 

qual a exceção do parlamentar Fernando Dantas Torres compareceram os vereadores 

Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Fabiano 

Nascimento de Souza, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima 

Monteiro, José da Costa Correia Filho, José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira 

Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto 

de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Pedro Cícero 

Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e 

Valdemir da Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o primeiro Vice-Presidente 

desta Casa, vereador Sílvio de Oliveira Dias, declarou aberta a presente Sessão e solicitou a 

segunda Secretária, parlamentar Eremita Mota de Araújo, proceder a leitura da Ata da 

Sessão anterior, a qual após ser submetida a apreciação do Plenário foi aprovada pela 

unanimidade dos parlamentares presentes. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de 

Jesus solicitou à Mesa Diretiva que submetesse a apreciação do Plenário, a possibilidade de 

supressão do Grande Expediente cujos pleito foi aprovado pela unanimidade dos 

parlamentares presentes. Prosseguindo, o primeiro Vice-Presidente, vereador Sílvio de 

Oliveira Dias, solicitou que a primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, procedesse a leitura das matérias previamente constantes para o Expediente do Dia, 

que vão a seguir: <Projeto de Lei Ordinária n/nº 144/2021, de autoria dos edis Fernando 

Dantas Torres e Luiz Ferreira Dias que: “Dispõe sobre desafetação de bem da categoria 

comum para a categoria de bem dominal reconhece o centro comercial do Feiraguay como 

patrimônio cultural e dá outras providências”. Projeto de Decreto Legislativo nº 

014/2021, de autoria do vereador Fernando Dantas Torres, que: “Dispõe sobre a concessão 

de Título de Cidadão Feirense ao Sr. Luiz Pedro Rodrigues Araújo, e dá outras 

providências.  Requerimento nºs 231 a 233/2021, subscrito por diversos vereadores e de 

autoria do vereador Edvaldo Lima dos Santos. Indicações nºs 2.129 a 2.134/2021, de 

iniciativa dos vereadores Josse Paulo Pereira Barbosa, Sílvio de Oliveira Dias, Jurandy da 

Cruz Carvalho e Ronaldo Almeida Caribé. Moções nºs 262 e 263/2021, de autoria dos 

vereadores Flávio Arruda Morais e Silvio de Oliveira Dias>. Em seguida foi facultado o 
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uso da Tribuna Livre de acordo com o ofício nº 52/2021 e assinado pelo presidente do 

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, senhor Reinaldo Ferreira Maia, que 

utilizou a palavra para discorrer sobre a importância do Dia Nacional de Luta da Pessoa 

com Deficiência ocorrida no último dia 21. Após agradecer a oportunidade de se pronunciar 

neste Parlamento esclareceu que o objetivo do conselho é colocar em prática as políticas 

públicas voltadas para as pessoas com deficiência. Frisou que não houve muito a se 

comemorar no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Pois, está ocorrendo 

perdas de conquista com as ações do governo federal e os deficientes terão que recomeçar a 

lutar pelo já havia sido conquistado. Relatou que as empresas de transporte coletivo urbano 

de Feira de Santana, Rosa e São João, reduziram as passagens das pessoas com deficiência 

de oito para quatro. Apelou para que esta Casa Legislativa revise com urgência o Lei do 

Passe para pessoas com deficiência. O orador foi informado que tal adequação já estava em 

curso e agradeceu aos vereadores pela iniciativa. Narrou que as pessoas com transtornos 

mentais estão passando dificuldades porque não têm direito ao passe livre. Lembrou que tal 

direito está sendo analisado pela Justiça. Antecipou que o governo municipal enviará à esta 

Casa da Cidadania, o Projeto de Lei Ordinária do Estatuto do Conselho Municipal da 

Pessoa com Deficiência e solicitou que seja analisado com carinho e celeridade. Afirmou 

que briga para que as pessoas com deficiência tenham dias melhores. Lembrou que 

políticas públicas voltadas para os deficientes não estão sendo cumpridas. Assinalou que 

não faltará luta para que sejam cumpridas as legislações municipais e estaduais. 

Parabenizou o parlamentar Silvio Dias pela disponibilidade e por ser o porta voz dos 

deficientes nesta Casa Legislativa. Entretanto, salientou que quando chega qualquer projeto 

voltado para os deficientes os vereadores acolhem e tratam com carinho. Agradeceu ao 

conselheiro Iramar Nascimento Vieira, representante desta Casa no Conselho, pelo 

empenho com que participa das reuniões. Parabenizou o Legislativo por ter um funcionário 

público da grandeza de Iramar. Denunciou que as pessoas com deficiência estão sendo 

constrangidas no atendimento do CAPS do Gastão Guimarães. Pois, não há alimentação 

para os professores e muito menos para os alunos. Acrescentou que os alunos estão sendo 

discriminados pela diretora do referido CAPs. Revelou que quando ocorrem comemorações 

os deficientes não são convidados. Encaminhou a denúncia ao vereador Ivamberg Lima. 

Lembrou que sempre que buscou apoio do Núcleo de Territorial de Educação – NTE era 

bem atendido. Agradeceu aos vereadores na pessoa do vereador Silvio Dias e convidou os 

parlamentares a visitar o Conselho que se reúne sempre às quartas-feiras. O tribuno 

Reinaldo Ferreira Maia colocou o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência  a 

disposição para ajudar os vereadores a elabora iniciativas que visem beneficiar os 

deficientes. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Barbosa antecipou que vai apresentar 

Projeto de Lei Ordinária corrigindo a inciativa do então vereador Humberto Cedraz que 

ampliou de sessenta (60) para sessenta e cinco (65) anos o passe-livre no transporte coletivo 

urbano de Feira de Santana. Disse que aprestará a proposta para voltar para sessenta (60) 
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anos e convidará o edil Jhonatas Monteiro para elaborar a proposição. Pois, essa é a idade 

que se concede o passe livre em Salvador e nas demais cidades do Brasil. Frisou que o 

projeto do ex-vereador é criminoso. Em Pela Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias parabenizou 

o senhor Reinaldo Ferreira Maia e colocou o seu mandato a disposição dos deficientes. O 

primeiro Vice-Presidente, vereador Silvio de Oliveira Dias, agradeceu a presença do senhor 

Reinaldo Ferreira Maia e disse que o 21 de setembro não é uma data comemorativa e sim 

de alerta. Lembrou que Feira de Santana não dispõe de dados estatísticos dos deficientes 

para empreender políticas públicas com mais eficiência. Ressaltou que a Casa Cidadania 

está coesa na defesa dos interesses dos deficientes.  Em Pela Ordem, a vereadora Eremita 

Mota de Araújo comunicou à Mesa Diretiva que cederia o tempo do PSDB para o edil Jose 

Paulo Pereira Barbosa. Prosseguindo, no horário reservado às Lideranças Partidárias, 

segue na integra a pedido do edil Edvaldo Lima dos Santos, com aquiescência do Vice-

Presidente, edil Silvio de Oliveira Dias, na direção dos trabalhos, o pronunciamento do 

parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa: “Senhor Presidente, senhores vereadores, 

Plenário, imprensa, em nome de Pedro ‘Fura Fronha e Quebra Cama’, toda imprensa de 

Freira de Santana, Pedro que é o comendador da Matriz, mandar um abraço apertado aí e 

vamos que vamos. Foi muito importante a fala do nosso presidente da nossa associação, 

Maia, da Associação dos Deficientes Visuais de Feira de Santana. Onde a gente está 

apresentando na próxima semana, nesta Casa Legislativa, um Projeto de Lei para acabar 

com a injustiça que foi feita alguns anos atrás, em 2004, onde o ex-vereador Humberto 

Cedraz, a quem interessar possa, colocou um projeto criminoso onde tirou o direito, 

Galeguinho, você que defende o povo, das pessoas se aposentarem e terem direito a passe 

livre com sessenta. Galeguinho, todas as cidades da Bahia, Salvador, Brasília... tem direito 

a sessenta anos, só Feira de Santana é sessenta e cinco. Para você se aposentar, para você 

ter direito a passe livre, Eremita, em Feira de Santana, você tem que ter perna e braço 

amputando, se você tiver só uma perna amputada, não tem direito a passe livre, se você 

tiver só um braço, Edvaldo Lima, você não tem direito a passe livre. Se você for deficiente 

visual, tem que ser cem por cento, senão não tem direito a passe livre, então vamos fazer 

justiça com o apoio desta Casa e vamos revogar esse projeto criminoso, que na época da 

ditadura, e de forma estranha, foi aprovado nesta Casa. Em aparte o edil Flávio Arruda 

Morais disse que “infelizmente Feira de Santana é uma das cidades arcaicas e tudo aqui 

chega atrasado, um exemplo do seu projeto ontem que todas as cidades e capitais já existem 

esse Projeto de Lei, menos Feira de Santana. Então parabenizo por esse discurso e que seja 

colocado em pauta tudo o que venha a beneficiar a comunidade, que venha beneficiar a 

população. Então conte com o nosso apoio e com certeza vamos derrubar esse projeto 

arcaico”. Utilizando aparte a vereadora Eremita Mota de Araújo; “Quero parabenizar pelo 

seu pronunciamento e dizer que esta vereadora já faz um trabalho social, há trinta e dois 

anos, com pessoas deficientes. E eu sempre sou procurada por paciente com muita 

dificuldade de fazer até uma perícia na previdência social, porque muitos médicos só dão o 
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relatório sabendo que aquele paciente, que é deficiente, precisa até de transporte gratuito. 

Então ele que ver tudo, o cartão do transporte, porque ele tem que fazer fisioterapia, então 

dá o relatório esperando que o paciente melhore, para ir para a próxima perícia e não 

precisar mais, até a própria previdência resolver a questão das perícias médicas é a falta de 

um passe livre que é um direito e é feito pelo Poder Público e esse paciente tem direito. Só 

para não dar gratuidade ao transporte coletivo”. Retomando o seu discurso o parlamentar 

Josse Paulo Pereira Barbosa: “Eu quero agradecer a Vossa Excelência tanto a concessão 

do tempo, quanto o apoio. Acho que vai ser unanimidade nesta Casa, nem Lulinha, nem 

Correia, nem ninguém, a gente tem o povo do nosso lado, eu acredito que todos, vai ser um 

projeto por unanimidade. Mas eu quero apresentar nesta Casa, já foi protocolado no dia de 

ontem um Requerimento lá no D. Pedro, aqui no dia de ontem pela manhã, as nove horas da 

manhã, foi protocolado esse Requerimento conforme denúncia na Rádio Subaé, no 

programa Diário da Feira, no programa Subaé Notícias, onde falou da fortuna de cento e 

trinta e dois milhões que é (sic) gastos  no D. Pedro, a portas fechadas. Como é (sic) feitas 

essas cirurgias, foi descoberto aqui na Câmara, tem que pegar carta de Gerusa Sampaio e de 

Justiniano França, senão não consegue marcar cirurgia lá. Então, este vereador, após 

receber a resposta, vai entrar com um Mandado de Segurança na Justiça e no Ministério 

Público, para que explique direito por que fechou a emergência do D. Pedro? Por que não 

faz mais cirurgias eletivas? E, se faz, é a porta fechada. Pela Ordem senhor Presidente. Pela 

Orem senhor Presidente. Pleiteou o edil Edvaldo Lima dos Santos. Oh! Meu tempo. 

Retrucou o orador. Pela Ordem, insistiu o edil Edvaldo Lima dos Santos. Então eu gostaria 

di, di, dizer, retomou o tribuno. Presidente – disse o edil Edvaldo Lima. Pela Ordem, 

vereador... autorizou o vereador Silvio Dias. Eu gostaria – ensejou o parlamentar Edvaldo 

Lima dos Santos. Oh! O tempo que desmantelo é esse, advertiu o orador Josse Paulo 

Pereira Barbosa. Peço que suspenda o tempo do vereador Paulão, orientou o edil Silvio 

Dias. Eu gostaria de pedir a vossa excelência que diante da gravidade denúncia que está 

sendo colocada pelo nobre vereador Paulão. Eu gostaria que vossa excelência autorizasse 

na integra. Eu, eu gostaria de imediato da cópia da Ata senhor Presidente. Solicitou o edil 

Edvaldo Lima dos Santos. Solicito a Secretaria que faça na integra, autorizou o vereador 

Silvio de Oliveira Dias. Corrigir o tempo excelência, solicitou o orador.  Peço aí que 

retorne um minuto do vereador Paulão, orientou edil Silvio de Oliveira Dias. Senhor 

Presidente, tá aqui o Requerimento que diz assim: os valores recebido (sic) nos anos de 

2016 até 2021, os valores recebido (sic), né? com a Prefeitura Municipal de Feira de 

Santana, os valores dos aditivos, as listagens de procedimentos, o detalhamento de 

funcionamento da unidade de terapeuta (sic), UTI, o valor do faturamento a partir do 

vínculo com a empresa Nobre, que é lá com o Hospital Incardio. Então pegaram o hospital 

público e deram lá para o hospital particular. A gente quer saber qual é o valor que é pago, 

o que sobra para o Hospital D. Pedro de Alcântara. Por que a Prefeitura está gastando tanto 

dinheiro com um hospital que está atendendo, Edvaldo Lima, a portas fechadas? Porque o 
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que diz a lei o hospital já que está recebendo tanto dinheiro, ele tinha que estar recebendo 

de portas abertas. Eu soube que fizeram uma reunião, à revelia, eu tive conhecimento, já foi 

em cima da hora”. O senhor vai me dar seu tempo? Interrogou o orador ao edil Luiz 

Ferreira Dias. Vou, respondeu o aparteante. Em aparte o edil Luiz Ferreira Dias: “Senhor 

Paulão, nós esteve (sic) no D. Pedro com o nosso vereador Emerson Minho, o vereador 

Luiz da Feira, nós tentou (sic) ligar para você várias vezes e acho que estava fora de área, e 

a direção do D. Pedro, com a diretora Sandra Peggy, com nosso diretor Edval, com toda a 

equipe do hospital e explicou (sic) a situação todinha do hospital. Eu fiquei muito feliz 

quando eu saí de lá pela a situação e eu pensava uma coisa, mas quando ela sentou e puxou 

todo o prontuário do hospital de cirurgia, de planejamento, de regulação, de quantos leitos, 

quantas consultas. Não só eu, como Emerson Minho, nós bateu (sic) palmas para a senhora 

Sandra Peggy e toda a direção, o senhor Edival, o diretor do hospital D. Pedro, a Santa 

Casa da Misericórdia. Então eu esperava o senhor estar lá presente também, mas não vai 

faltar oportunidade de nós sentar (sic) novamente e ela explicar a situação todinha do nosso 

D. Pedro. Mas precisa melhorar, precisa sim, mas ela mostrou dez UTI (sic) que está 

inaugurando agora, vários leitos. O nosso deputado Zé Neto ajudou com uma grande 

contribuição do nosso Hospital D. Pedro com treze cama (sic) muito bonita (sic) para nossa 

UTI, teve recurso mais (sic) do governo do Estado, da nossa Prefeitura, então nós tem (sic) 

que lutar hoje com uma saúde melhor para Feira de Santana e trazer mais hospital (sic) e 

cobrar o nosso município, o nosso doutor Colbert Martins um hospital municipal para nossa 

cidade de Feira de Santana, porque precisa, Feira está crescendo muito, hoje já tem de cento 

e vinte e sete municípios que dependem de Feira de Santana, então nós (sic) como gestor, 

como vereador, tem que...” Retomando a palavra o parlamentar Josse Paulo Pereira 

Barbosa: “A gente quer saber, quanto recebe de verbas federais, esse contrato com o 

Incardio...eu quero até Luiz da Feira aplaudir, mas eu quero saber onde está indo esse 

dinheiro, porque eu quero responder à imprensa. Eu quero passar para a mão de ‘Pedro 

Fura Fronha’, eu quero passar por Elias Lúcio, Clóvis e Framário. Eu quero passar pra mão 

de Paulo José. O senhor me concede um aparte? Solicitou o edil Jurandy da Cruz Carvalho. 

Eu quero passar pra imprensa de Feira, frisou o orador. Por que venderam aquela área tão 

nobre. Quanto paga a instituição Nobre ao Dom Pedro de Alcantara? Você me concede um 

aparte excelência? Insistiu edil Jurandy da Cruz Carvalho. A Prefeitura paga R$ 130 

milhões e o Dom Pedro atende de porta fechada. Concedo sim, respondeu o tribuno. 

Agradeço excelência pelo aparte. Mas, o vereador Luiz da Feira traz aqui a esta Casa, o que 

a gente já sabia. Da organização, do trabalho feito pela direção do Hospital D. Pedro de 

Alcântara. Então a gente já sabia. Vossa excelência trouxe as denúncias aqui. A gente já 

tinha sabedoria do que a doutora Sandra Peggy, mais o doutor Edval, mas todo o corpo do 

hospital. Muito obrigado – retomou o orador Josse Paulo Pereira Barbosa. A gente agradece 

ao vereador Jurandy de Catitu. A gente agradece ao vereador Jurandy que tem um trabalho 

muito grande lá em Caititu. Oh! Ipuaçu. E a quem interessar possa, a gente quer por escrito. 
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Eu tô pedindo, protocolei. Eu tenho direito de protocolar o Requerimento. Protocolei no D. 

Pedro e quero as informações. Uma aparte excelência, solicitou o vereador Luiz Augusto de 

Jesus. Acredito que Edvaldo quer e saber como é feito os procedimentos naquele hospital. 

Vereador Lulinha, autorizou o arte. Excelência – disse o edil Luiz Augusto de Jesus – disse 

que o D. Pedro é uma, é um hospital privado, é um hospital público. Não é público. Lá é 

privado. Filantrópico e sem fins lucrativo, emendou o orador. Agora que queria falar com o 

nobre vereador Lulinha. Se é sem fins lucrativo recebe R$ 132 milhões da Prefeitura. 

Framário. Tá recebendo quanto do Nobre? Tá recebendo quanto do Incardio? Quanto o 

Incardio esta pagando aquela entidade. Por que suspendeu? Eu quero urgentemente o 

retorno das cirurgias eletivas. Participei da live hoje com o deputado Carlos Geilson. 

Também tá nessa luta do retorno das cirurgias eletivas, das cirurgias ortopédicas. Porque 

Feira de Santana só tem aberto a emergência do Clériston Andrade. O resto é tudo fechado. 

Farinha pouca meu pirão primeiro. Se não é as UPAs, se não é as policlínicas (SIC). Tempo 

encerrado senhor vereador informou o edil Silvio Dias. Pela conclusão senhor Presidente, 

apelou o tribuno. O povo de Feira estava lascado. Seo Galeguinho vou precisar da sua 

ajuda. Precisar da ajuda dos colegas da imprensa. E quero dizer pra esse povo. Paulão do 

Caldeirao tá aqui. Paulao do Caldeirão tá aqui e ninguém vai me engabelar não. Parabenizo 

pela ida de Emerson Minho e Luiz da Feira. Mas, ela convenceu Luiz da Feira. Eu quero 

que convença a esse vereador. Que eu quero levar ao conhecimento da imprensa. Eu quero 

agradecer a todos, agardcer a Eremita e dizer aqui como diz Uziel Bueno. ‘O sistema aqui é 

bruto’. Na sequência o edil Sílvio de Oliveira Dias, no comando dos trabalhos, disse que o 

Hospital Dom Pedro é privado, sem fins lucrativos, como todas as Santas Casas. Lembrou 

ainda que o supracitado hospital recebeu recurso federal, através de Emendas concedidas 

pelo deputado José Neto. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa disse 

que “já que está assim” não vai esperar a resposta. Irá diretamente para o Ministério 

Público. Posteriormente, o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN), destacou que, 

neste dia, recebeu a visita do senhor Yuri, filho da parlamentar Eremita Mota de Araújo 

(PSDB), em seu gabinete e o enalteceu, dizendo que o considerava muito. Registrou que o 

tema principal do diálogo foi política e relatou que o referido senhor entendia muito do 

assunto e costumava unir as pessoas. Comentou que, no dia anterior, às quinze horas, 

visitou o ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, para tratar sobre 

assuntos pessoais que nada tinham relação com a política. Afirmou que era amigo do 

referido ex-prefeito há vinte anos e salientou que devia muitos favores a ele. Exteriorizou 

que seguia, firme e forte, no “grupo dos dez” vereadores aliados nesta Casa e declarou que 

o prefeito Colbert Martins da Silva Filho se distanciou de alguns parlamentares. Enunciou 

que não possuía nada contra o prefeito municipal, mas seguiria no “grupo dos dez” para 

trabalhar a favor da população feirense. Concedeu apartes, aos edis Edvaldo Lima dos 

Santos (MDB), Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) e Luiz Ferreira Dias (PROS). Dando 

continuidade ao pronunciamento, o orador à tribuna registrou que, há trinta dias, cobrou da 
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administração pública municipal a contratação de médicos para prestarem atendimentos nos 

PSFs I e III. Destacou que os profissionais tinham sido contratados e atendiam à população 

da região. Por fim, relatou que, no dia anterior, soube que a unidade de saúde localizada no 

bairro Limoeiro tinha sido reformada e destacou que iria ao local para verificar se a 

informação procedia. Em seguida, o parlamentar Emerson Costa dos Santos (DC) 

abordou a volta da CPI das Cestas Básicas. Revelou que ontem os membros da referida 

comissão se reuniram e indicaram o seu nome para presidir os trabalhos. Acrescentou que o 

edil Luiz Ferreira Dais será o relator e o vereador José Marques de Messias, membro. Disse 

ser necessário esclarecer alguns pontos do discurso do vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa. Lembrou que houve a denúncia e ele e o edil Luiz Ferreira Dias foram verificar os 

dados. Relatou que a Santa Casa da Misericórdia, que administra o Hospital D. Pedro de 

Alcantara (HDPA), desenvolve um excelente trabalho. Esclareceu que o dinheiro que foi 

enviado ao HDPA não foram R$ 132 milhões e sim R$ 33 milhões anuais e que o montante 

denunciado é o acúmulo do repasse de quatro anos. Revelou que o SUS paga por uma 

internação R$ 8,00 por dia, o que não pega nem o café do paciente e do acompanhante. 

Acrescentou que o hospital tem despesa de R$ 300,00 com uma diária. Revelou que reuniu-

se com a diretora do HDPA, médica Sandra Peggy e com o responsável pela área de 

Cardiologia, o ex-secretário de Saúde, médico Edval Gomes. Sinalizou que ambos, já 

demonstram a responsabilidade clínica do hospital. Ressaltou que nem todo hospital 

particular dispõe de um corpo médico tão capacitado quanto o do D. Pedro. Pois, são 

mestres, doutorandos, doutores ou pós-doutores. Ressaltou que o hospital precisa de um 

apoio maior por parte do governo municipal. Informou que por ser um hospital filantrópico 

tem incentivos fiscais, mas por isso tem que destinar 65% do atendimento através do SUS. 

Entretanto, o atendimento através do SUS atinge 80%. Ressalvou que só haveria erro se os 

dados estivessem sendo inventados pelos diretores. Atentou que o HDPA está assumindo a 

função de um hospital municipal. Advertiu que fechar as portas além dos feirenses deixará 

de atender a pacientes de mais de setenta (70) municípios da área de Oncologia. Esclareceu 

que tais Municípios não dispõem de atendimentos especializados e buscam tais 

procedimentos em Feria de Santana que recebe os recursos do SUS oriundos deste serviço 

prestado. Orientou que cabe a esta Casa formular projetos e destinar parte das verbas de 

subvenções para a Santa Casa. Citou como exemplo, a verba que o deputado federal José 

Neto conseguiu para comparar um aparelho denominado Arco C para cirurgias ortopédicas. 

Solicitou ao Município que ajude ao HDPA no setor de Ortopedia. Pois, um médico recebe 

apenas R$ 52,00 por uma cirurgia ortopédica. “Temos que ver como vamos ajudar”, frisou 

o orador. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Barbosa disse que vai ingressar com um 

mandato de segurança para saber quanto o HDPA recebe do deputado federal José Neto, do 

governo municipal e como são marcadas as cirurgias. Se é Justiniano, se é Gerusa. Pois, já 

arrendaram tudo para o Incardio.  O orador Emerson Costa dos Santos disse lamentar a 

posição do vereador Josse Paulo Barbosa, pois se desejar a sua fala gravada e/ou escrita 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

 

751 

 

 

RD 202186 

está autorizado. Mas, que sua postura é de procura saber dos fatos para falar independente 

de posição política. Ponderou que todos têm o direito de provocar a Justiça. Entretanto 

verificou que o HDPA é uma instituição séria e que presta serviço de qualidade a sociedade 

de Feira de Santana. Em Pela Ordem, o vereador José Correia Filho informou à Mesa 

Diretiva que repassaria o tempo do Patriotas para o edil Emerson Costa dos Santos. 

Prosseguindo, o orador assinalou que ele e o vereador Luiz Ferreira Dias presenciaram na 

visita ao hospital uma UTI cardíaca que nenhum hospital particular tem. Argumentou que o 

papel do vereador é fiscalizar fato que foi feito. Adiantou que a comissão tem como 

objetivo criar um projeto autossustentável para a Santa Casa da Misericórdia. Relatou que 

alguns serviços, o HDPA paga por fora, a exemplo de biopsia. Interrogou se o próprio 

hospital não poderia criar um laboratório para que o serviço além da demanda interna 

ofertar para os municípios circunvizinhos? Lamentou que o edil Josse Paulo não tenha 

participado da visita ao HDPA. Assinalou que uma cidade que tem uma Santa Casa deve 

cuidar com muito carinho, pois faz as vezes do hospital municipal. Ressaltou que ajudam a 

população, mas devido as limitações financeiras os serviços não alcançam mais pessoas. “É 

um jogo de cintura”, observou o orador. Pois, há procedimentos pelo SUS que não valem a 

pena e retiram das verbas que parlamentares a exemplo do deputado José Neto 

disponibiliza. Revelou que há seis meses que as contas do hospital estão negativas. Voltou 

a interrogar o que a Prefeitura pode fazer para ajudar? A Prefeitura não poderia contratar 

médicos ortopedistas para realizar cirurgias no D. Pedro? Em Pela Ordem, o parlamentar 

Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou constar na integra na Ata o pronunciamento do edil 

Emerson Costa dos Santos, pois enriquecerá o mandado de segurança que ele vai impetrar 

no Ministério Público. No entanto,o pleito não foi atendido pelo edil Silvio Dias, que 

presidia os trabalhos. Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa questionou 

se os edis Emerson Costa dos Santos e Luiz Ferreira Dias perguntaram a médica Sandra 

Peggy como foram gastos os 30% de aditivo do contrato de R$ 132 milhões da Prefeitura 

com a Santa Casa? Em Pela Ordem, o edil Emerson Costa dos Santos informou que uma 

luva custava R$ 0,18 e hoje passou custar R$ 0,82. Portanto, como o preço do material 

cirúrgico foi majorado, o aditivo tem esta finalidade. Em seguida, o vereador Edvaldo 

Lima dos Santos (MDB) destacou que, há muitos anos, tecia críticas ao governo do Estado 

na tribuna desta Casa e enunciou que elaborou diversos Requerimentos e Indicações que 

tratavam sobre o Complexo Policial Investigador Bandeira localizado no conjunto Jomafa. 

Salientou que os moradores da região circunvizinha sempre dialogavam consigo sobre os 

problemas locais. Enunciou que estava alegre porque a reforma do referido complexo 

policial será iniciada brevemente e destacou que, como era justo, precisava agradecer ao 

governador Rui Costa pela iniciativa. Apresentou matérias jornalísticas que tratavam sobre 

a reforma do complexo policial mencionado, bem como as proposições, de sua autoria, que 

tratavam sobre a necessidade de propiciar melhorias neste. Referiu-se aos edis Silvio de 

Oliveira Dias (PT) e Ivamberg dos Santos Lima (PT) ao dizer que não era o único 
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parlamentar deste Legislativo a cobrar por melhorias no Complexo Policial Investigador 

Bandeira e destacou o apoio dos vereadores supracitados, bem como do deputado federal 

José Neto, em relação à questão. Relatou que a reforma mencionada concederá aos policiais 

dignidade para que estes continuem exercendo suas atividades. Cedeu aparte ao edil Silvio 

de Oliveira Dias (PT). Ao concluir seu pronunciamento, o orador à tribuna disse que, após a 

reforma do referido complexo, os policiais civis atuarão com dignidade em Feira de 

Santana.  Durante o pronunciamento anterior, o comando da Mesa Diretiva passou para a 

segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo. Na sequência, o parlamentar Luiz 

Augusto de Jesus (DEM, Liderança do Governo e da Maioria) mencionou o discurso do 

edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB), o qual agradeceu ao governo do Estado pela reforma 

do Complexo Policial Investigador Bandeira, e disse que o referido parlamenta deveria ter 

lembrado do Centro de Convenções de Feira de Santana, visto que este se encontrava 

abandonado pelo poder executivo estadual há quinze anos. Registrou que o referido 

vereador também deveria ter cobrado do Governo do Estado melhorias no Centro de 

Cultura Amélio Amorim, pois este se encontrava destruído mesmo sendo um espaço de 

extrema importância para a população feirense. Relatou que, do mesmo modo, o Aeroporto 

João Durval Carneiro não foi ampliado e houve uma desapropriação durante o governo 

petista na Bahia. Mencionou, ainda, que o governador Rui Costa não investe na 

recuperação asfáltica das vias, de modo que a estrada da localidade denominada Rubi Dias 

estava sendo ampliada pelo prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da 

Silva Filho. Destacou, ainda, que o edil supracitado deveria ter cobrado melhorias na via 

estadual de acesso ao distrito de Bonfim de Feira, a qual foi realizada durante a gestão do 

ex-governador Paulo Souto. Entretanto, carecia de melhorias. Enunciou que o governo do 

Estado também deveria propiciar mais melhorias neste Município porque, durante a gestão 

do governo petista, houve poucas benfeitorias em Feira de Santana. Porém, em Salvador, 

muitas ações foram feitas. Comentou que o governo petista prometeu construir um grande 

hospital neste município para atender à população, no entanto, até o presente momento, este 

não foi executado. Registrou que o governo do Estado apenas viabilizou a construção de 

um anexo no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), que contou com o menor recurso 

investido na saúde. Exteriorizou que as policlínicas foram construídas visando a realização 

de exames, mas não atendiam às demandas de urgência e emergência e relatou que, em 

Feira de Santana, havia seis policlínicas e duas unidades de pronto atendimento (UPA) 

financiadas pelo governo municipal enquanto o governo do Estado só gerenciava uma 

policlínica e uma UPA. Todavia, os exames eram financiados pela administração pública 

municipal através dos consórcios de saúde. Destacou que, caso a Prefeitura Municipal 

enfrentasse dificuldades para arcar com as despesas relativas aos consórcios, os exames não 

seriam realizados nas policlínicas. Reiterou que Feira de Santana, bem como outros 

municípios, necessitavam de hospitais que atendessem às demandas da sociedade. Exprimiu 

que o HGCA possuía quase quarenta anos de existência e foi construído durante a gestão do 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

 

753 

 

 

RD 202186 

ex-governador Antônio Carlos Magalhães (sic). Destacou esperar que o candidato a 

governador do Estado, Sr. Antônio Carlos Magalhães Neto, seja eleito nas próximas 

eleições. Foi aparteado pelo vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT). Dando continuidade 

ao pronunciamento, o orador à tribuna destacou que o Governo Federal era responsável por 

viabilizar os recursos financeiros para a saúde. Contudo, o governo do Estado não 

repassava os recursos destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

Neste momento, a segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, no 

comando da Mesa Diretiva, informou que o parlamentar Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes (DEM) tinha acabado de chegar nesta sessão e questionou se o edil Luiz Augusto de 

Jesus (DEM) utilizava o tempo de pronunciamento daquele. Registrou, ainda, que o 

vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) utilizou o tempo do parlamentar Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes (DEM) sem que este se encontrasse presente. Em seguida, o edil Luiz 

Augusto de Jesus (DEM) relatou que solicitou a inscrição no Horário das Lideranças 

Partidárias e destacou que a segunda Secretária deveria ser preocupar com outras questões. 

Retomando a palavra, a vereadora Eremita Mota de Araújo comentou que um parlamentar 

não poderia utilizar o tempo de pronunciamento de um colega que não estivesse presente e, 

logo após, solicitou que o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM) 

concedesse seu tempo de discurso ao edil à tribuna. Na sequência, o edil Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes (DEM) acatou o pedido. Dando continuidade ao seu pronunciamento, 

o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) salientou que seguia o Regimento Interno deste 

Legislativo e relatou que a vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária, seguia 

por um caminho tortuoso à Presidência desta Casa porque não acatava as determinações do 

Regimento Interno. Em seguida, referiu-se ao Hospital Dom Pedro de Alcântara (HDPA) 

ao dizer que este, em determinado período, quase foi fechado permanentemente. Entretanto, 

o ex-governador Paulo Souto, durante sua gestão, e o ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho 

interferiram para garantir a continuidade do referido hospital. Explicou que o hospital 

supracitado prestava um excelente serviço à sociedade como uma instituição filantrópica 

privada que possui convênio, no valor de dois milhões setecentos e cinquenta mil reais, 

com a Prefeitura Municipal de Feira de Santana para prestação de serviços. Relatou que, 

por conta dos aditivos ao contrato, nos últimos cinco anos o referido hospital recebeu cerca 

de cento e trinta milhões de reais para atender às demandas da saúde em Feira de Santana. 

Discorreu sobre os procedimentos e atendimentos ofertados no referido hospital e relatou 

que algumas instituições da área de saúde eram filantrópicas e recebiam emendas 

impositivas dos vereadores. Registrou que suas emendas, por exemplo, eram destinadas ao 

Hospital Dom Pedro de Alcântara, à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE) e outras entidades. Registrou que o Dom Pedro era uma referência em todo o 

Brasil enquanto alguns parlamentares tentavam tecer críticas infundadas sobre ele. Por fim, 

argumentou que o Hospital Dom Pedro de Alcântara recebia recursos de diversos políticos, 

independentemente de partido. Logo após, a vereadora Eremita Mota de Araújo, no 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

 

754 

 

 

RD 202186 

comando dos trabalhos, solicitou registrar em Ata que o edil Luiz Augusto de Jesus 

solicitou o tempo de vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes quando este não 

estava presente. Em Pela Ordem, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos frisou que 

parabeniza e agradece ao governo do estado pela reforma do Complexo Policial. Salientou 

que não é petista, mas respeita todas as pessoas. Prosseguindo, o edil Flavio Arruda 

Morais (PSB) disse está feliz por está em segundo lugar nas pesquisas eleitorais para 

deputado federal realizada pelo Instituto IPECS. Em seguida disse não ser possível aceitar o 

tratamento que os moradores do bairro Novo Horizonte estão recebendo com a duplicação 

da BR 116 Norte. Lembrou o exemplo de isolamento do bairro Viveiros com as obras de 

duplicação da avenida Eduardo Froes da Mota. Cobrou uma ação conjunta dos políticos 

feirenses. Dos deputados federais José Neto e Daiane Pimentel, assim como do deputado 

estadual Ângelo Almeida.  Revelou que ontem participou de reunião com o reitor da UEFS, 

representantes da Polícia Rodoviária Federal e com o deputado estadual Ângelo Almeida 

para que a universidade ceda uma área para que seja construído um retorno para os 

moradores do Novo Horizonte. Mas, não houve progresso. Advertiu não ser pertinente que 

para ingressar no bairro o habitante tenha que percorrer oito quilômetros. Assinalou que 

torna-se inviável para os moradores ter tal gasto. Atentou que os moradores do Novo 

Horizonte já sofrem com o preconceito devido a violência. Foi aparteado pelos vereadores 

Ivamberg Lima e Luciane Aparecida Vieira. A segunda Secretária, vereadora Eremita Mota 

de Araújo, que comandava a Mesa Diretiva esclareceu que o edil Luiz Augusto de Jesus 

estava querendo usar o tempo do vereador Pedro Américo sem que ele estivesse presente no 

Plenário. Acrescentou que aproveitou o fato dela ser mulher e passou constantemente 

defronte da Mesa Diretiva “dizendo piadinhas”. O vereador Ivamberg Lima orientou que as 

faltas de decoro devem ser encaminhadas à Corregedoria. Cobrou respeito mútuo entre os 

vereadores.  Na sequência o parlamentar Ivamberg Lima (PT) disse que o mês de 

Setembro é um mês de luta dos deficientes. Lembrou que hoje comemora-se o Dia 

Internacional de Língua de Sinais.  Interrogou se Feira de Santana é uma cidade acessível. 

Respondeu que não. Apresentar dados do IBGE de 2020 nos quais informa que dez milhões 

de pessoas tem problemas relacionados à surdez; 2,7 milhões não ouvem nada; 

aproximadamente 5% da população é totalmente surda. Frisou que em Feira de Santana há 

30 mil habitantes com deficiência auditiva. Antecipou que hoje fará uma “live” para 

discutir os direitos dos surdos. Afirmou que todos têm o direito de se comunicar. Afirmou 

que o governo municipal não empreende ações efetivas para tornar a cidade acessível. 

Reclamou que as calçadas não têm piso tátil. Afirmou que o governo municipal não 

demostra vontade mudar a situação. Conclamou a população a lutar pelos direitos dos 

deficientes. Lembrou que uma aluna surda disse que não vai assistir filmes nacionais 

porque não é legendado. Na sequência, o edil Jurandy Carvalho (PL) parabenizou a 

jornalista “Dani” do Blog Bahia na Política. Em seguida contestou o vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa. Pois, a Comissão de Saúde desta Casa realizou uma visita a Santa Casa da 
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Misericórdia com objetivo de apurar denúncias que o parlamentar Jose Paulo formulou. 

Entretanto, mesmo sendo membro da Comissão de Saúde não acompanhou a visita para 

saber das explicações dos diretores do Hospital D. Pedro de Alcântara. Em Questão de 

Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa disse que foi convidado pouco antes do horário 

da reunião com a direção do HDPA e que não é palhaço. O orador disse pensar que o edil 

Josse Paulo fazia parte da referida comissão. Ressaltou não saber o que tem contra o 

HDPA. Pois, os seus colegas de Comissão de Saúde fizeram o relato correto. Atentou que 

em tempos de pandemia os insumos sofreram majoração nos preços. Em alguns casos 

triplicaram. Disse confiar nos gestores da Santa Casa os médicos Sandra Peggy e Edval 

Gomes. Disse que o intuito do vereador Josse Paulo é “jogar pra galera” e não para apurar 

os fatos.  Afirmou que o HDPA é uma unanimidade. Pois, recebe verbas dos deputados 

federais José Neto do PT e de João Roma do Republicanos, José Nunes do PSD. 

Recomendou que o vereador Josse Paulo deixe de ficar na Internet e trazendo denúncias 

vazias. Pois, o papel do vereador é fiscalizar. Na sequência, o edil Jhonatas Lima 

Monteiro (PSOL e Liderança da Oposição) discorreu sobre a Lagoa do Chico Maia, 

localizada no bairro Mangabeira, e salientou que acompanhava os desdobramentos de uma 

ação violenta do poder público municipal na região desde o ano de dois mil e oito. 

Destacou que, à época, quarenta moradias da localidade foram arbitrariamente demolidas 

sob alegação de que geravam riscos à preservação ambiental. Porém, a ação que 

desconsiderou as necessidades da referida comunidade, a exemplo do direito à moradia 

previsto na Constituição Federal. Comentou que a situação foi traumática, de modo que as 

crianças da comunidade mencionada, ao escutarem o barulho de alguns veículos, choravam 

com medo porque associavam o som aos tratores responsáveis pelas demolições. Declarou 

que não houve notificação ou diálogo com a comunidade sobre a situação para propiciar 

uma solução alternativa. Disse que, desde então, a comunidade supracitada resistiu e, 

atualmente, se tornou uma área urbana consolidada ao estilo das periferias feirenses, 

completamente precária, sem ter acesso a condições básicas. Falou que, para os moradores 

da comunidade conseguirem algo, precisavam lutar muito e destacou que os alagamentos 

na localidade eram recorrentes e geravam uma situação terrível, pois a água invadia as 

casas dos moradores. Disse que as condições climáticas deste município eram de 

conhecimento público, de modo que atribuir às chuvas a culpa pelos atuais problemas 

enfrentados na comunidade supracitada era um equívoco quando a Prefeitura Municipal 

deveria viabilizar um planejamento eficaz. Salientou que, em Feira de Santana, as chuvas 

eram utilizadas como um argumento para justificar os erros da gestão pública municipal, o 

que é inadmissível. Comentou sobre a necessidade de revisar o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano (PDDU), pois este foi aprovado nesta Casa com erros, sem 

zoneamento adequado, sem previsão das áreas de preservação e sem definição dos 

instrumentos adequados. Relatou que acompanhava o Plano de Macrodrenagem e Manejo 

de Águas Pluviais que se encontrava em elaboração e exteriorizou que apresentou a 
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Indicação nº 1.481/2021, a qual chamava a atenção sobre a realização de uma pequena obra 

de canalização em determinada localidade. Registrou que, no entanto, não obteve respostas 

da Prefeitura Municipal. Por fim, registrou que solicitaria uma reunião com o secretário 

Municipal de Desenvolvimento Urbano, Sr. Sérgio Carneiro, e o Superintendente de 

Operações e Manutenção, Sr. João Vianey, para tratar sobre a questão. Durante o discurso 

do último orador, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para o primeiro Vice-

Presidente, edil Sílvio de Oliveira Dias. Em Pela Ordem, o vereador Jose Paulo Pereira 

Barbosa solicitou constar em Ata que ele não estava presente na reunião com integrantes da 

Comissão de Saúde que ocorreu no Hospital Dom Pedro de Alcântara porque não foi 

comunicado e ao receber a ligação do colega Emerson Costa dos Santos, às quatorze horas 

e trinta minutos, estava em outro compromisso. Em Pela Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias 

disse que convocará uma nova reunião com a diretoria do Hospital Dom Pedro de Alcântara 

para que o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa pudesse participar. Em seguida, o edil 

Sílvio de Oliveira Dias comunicou que também desejava participar. Em Pela Ordem, o 

edil Emerson Costa dos Santos convidou seus pares para participarem da reunião citada 

pelo edil Luiz Ferreira Dias a fim de receberem informações, tirarem as dúvidas e 

questionarem os diretores do hospital. Em Pela Ordem, o parlamentar Valdemir da Silva 

Santos chamou a atenção, pois os edis estão ultrapassando o tempo disponível a cada um e 

prejudicando os colegas que também estão inscritos no Pequeno Expediente. Durante a 

Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: <Em segunda discussão, o 

Substitutivo ao Projeto de Lei Ordinária nº 042/2021, de iniciativa do edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa. Em acordo com o Plenário, ficou definido que na discussão e votação da 

presente data, os edis falariam por cinco minutos. Em discussão, o edil Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes solicitou adiamento de pauta do projeto em questão por cinco sessões. 

Em seguida, o autor Josse Paulo Pereira Barbosa usou a palavra, em discussão, e discordou 

da proposta de adiamento. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa disse que o 

assunto discutido pelo vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes não tinha a ver com 

o projeto em discussão. Em Questão de Ordem, o edil Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes solicitou constar em ata que seu voto não mudou, no entanto, ele acredita que 

estabelecer sessenta dias para começar a multar não é um prazo razoável. Em seguida, o 

Projeto foi aprovado pela maioria dos vereadores presentes, com o voto contrário da 

vereadora Eremita Mota de Araújo, quinze votos favoráveis e abstenções dos parlamentares 

Luiz Augusto de Jesus, Pedro Américo de Santana Silva Lopes e Petrônio Lima. Em Pela 

Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos solicitou votação em bloco dos Requerimentos em 

pauta e teve seu pleito aprovado pela unanimidade dos edis presentes. Logo após, em 

votação única, os Requerimentos nºs 225/2021, de autoria do vereador Ronaldo Almeida 

Caribé, 226, 227 e 228 /2021, todos de iniciativa do parlamentar Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes e 230/2021, de lavra do edil Emerson Costa dos Santos foram aprovados pela 

unanimidade dos vereadores presentes. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio 
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Silva, em nome dos colegas, parabenizou a jornalista Daniela pela passagem da data 

natalícia. Em Explicações Pessoais, usou a palavra o vereador Valdemir da Silva Santos. 

Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos solicitou que o Projeto de Lei 

Ordinária nº 047/2021, de sua autoria, fosse pautado nas próximas sessões. Em Pela 

Ordem, o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa parabenizou a criação da campanha 

Câmara Solidária, lembrou que ficou determinado que cada vereador doasse cem quilos de 

alimentos e disse que será uma vergonha se os edis não participarem. Também solicitou 

que o colega Ivamberg dos Santos Lima citasse os nomes dos edis que contribuírem. Em 

Pela Ordem, o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos disse que não tinha conhecimento de 

que cada vereador deveria doar cem quilos de alimentos>. Nada mais havendo por tratar, o 

primeiro Vice-Presidente, vereador Sílvio de Oliveira Dias, declarou encerrada a presente 

Sessão Ordinária, às onze horas e cinco minutos, convocando outra para o próximo dia 

vinte e oito do corrente mês, uma terça-feira, com a seguinte pauta:<Em votação única, os 

Requerimentos nºs 231, 232 e 233/2021, respectivamente de autoria dos vereadores 

Jurandy da Cruz Carvalho, Sílvio de Oliveira Dias e Edvaldo Lima dos Santos>. Para 

constar, eu, José Joaquim de Oliveira Neto, Técnico Legislativo a disposição do Setor de 

Redação e Atas, lavrei a presente Ata que segue à apreciação plenária, na forma regimental.     

 

    

 

 

 

 

 

 


