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Ata da 82ª 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 15 de 

setembro de 2021. 

 

 Aos quinze 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 segunda 

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

Legislatura, na qual, à exceção dos parlamentares Emerson Costa dos Santos, Ivamberg dos 

Santos Lima, Pedro Cícero Marcenio Silva e Ronaldo Almeida Caribé, compareceram os 

vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Fabiano Nascimento de 

Souza, Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, 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, Petrônio Oliveira Lima, Sílvio de Oliveira 

Dias e Valdemir da Silva Santos. Amparado pelo Regimento Interno, o vereador Silvio de 

Oliveira Dias, Vice-Presidente desta Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou da 

vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária, a leitura da Ata da Sessão anterior, 

a qual foi submetida à apreciação plenária e aprovada pela unanimidade dos edis presentes. 

Em seguida, solicitou da primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, a leitura das matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a 

seguir: <Parecer da Comissão de Especial para Análise de Concessão de Honraria 

favorável à tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 011/2021, de autoria do 

vereador Flavio Arruda Morais, que: “Outorga o Título de Cidadão Feirense ao senhor 

Roque da Silva Mota”. Pareceres exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação (CCJR) de nº 198 a 200/2021 opinando pelo indeferimento das seguintes matérias: 

“Emenda 01/2021, ao Projeto de Lei Ordinária nº 128/2021, de autoria do vereador 

Petrônio Lima”; “Emenda nºs 02 e 03/2021, ao Projeto de Lei Ordinária nº 128/2021, 

ambas de iniciativa do parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Requerimento 

nº 222/2021, de autoria do vereador Emerson Costa dos santos. Indicações nº 2.053 a 

2.066/2021, de iniciativa dos edis Silvio de Oliveira Dias, Fabiano Nascimento de Souza e 

Flavio Arruda Morais. Moções nºs 214 e 215/2021, ambas de autoria do vereador Josse 
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Paulo Pereira Barbosa>. Durante a leitura do Expediente, a segunda Secretária desta Casa, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em Pela 

Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) solicitou sua inscrição no momento 

destinado ao Horário das Lideranças Partidárias e mencionou um ditado popular. Em Pela 

Ordem, o vereador Fabiano Nascimento de Souza (MDB) registrou que, ao fazer sua 

inscrição no Horário das Lideranças Partidárias, o líder do MDB nesta Casa, parlamentar 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) não se encontrava no Plenário. Em Pela Ordem, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) esclareceu que, se o líder e a vice-líder do partido 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) nesta Casa, respectivamente, vereadores 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) e Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB), 

estivessem no Plenário, de acordo com o Regimento Interno, deveriam solicitar inscrição 

no Horário das Lideranças Partidárias e, desse modo, repassar o tempo aos demais 

parlamentares do referido partido. Em Pela Ordem, o vereador Luiz Ferreira Dias (PROS) 

transferiu seu tempo de pronunciamento ao edil Fernando Dantas Torres (PSD). No 

Horário das Lideranças Partidárias, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) 

também nos tempos dos vereadores Eremita Mota de Araújo (PSDB) e Luiz Ferreira Dias 

(PROS), após saudar os presentes, fez uma denúncia contra a Prefeitura de Feira de Santana 

e a Secretaria de Saúde afirmando que uma empresa denominada GSM, de propriedade do 

Secretário de Saúde, Sr. Marcelo Britto, prestou serviço à UPA do bairro Queimadinha, 

empresa essa que, embora tenha um capital social no valor de três mil reais prestou um 

serviço no valor de quatrocentos mil reais, em dois meses. O edil informou que formará 

uma comissão de vereadores com o intuito de ir ao Ministério Público Federal, Polícia 

Federal, Tribunal de Contas da União e outros órgãos de fiscalização e controle apresentar 

a denúncia. Questionou onde estão os defensores do governo. Disse que se estiver errado na 

denúncia pedirá desculpas, mas se estiver correto irá até as últimas consequências porque 

os políticos de Feira de Santana não aguentam mais ver os feirenses passando necessidade 

por falta de médicos enquanto uma quadrilha formada pela Prefeitura desvia o dinheiro 

público. Frisou que essa denúncia é gravíssima. Questionou em que momento ocorreu 

consultas médicas realizadas pelo HTO na Queimadinha. Informou que a empresa do 

Secretário de Saúde fica localizada no HTO da Avenida Getúlio Vargas. Salientou que é 

necessário que os órgãos federais ajudem a Câmara Municipal a apurar essa denúncia. O 

orador Fernando Torres continuou discorrendo que acredita que o Prefeito Colbert Martins 

também está envolvido, porém vai negar e não irá afastar o Secretário Marcelo Britto. 

Comunicou que encerrará essa Sessão às dez horas a fim de que os edis possam ir ao 

Ministério Público Federal e à Polícia Federal apresentarem a denúncia com as provas que 
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estão em suas mãos. Frisou que a denúncia é indefensável. Durante o discurso, o edil foi 

aparteado pelos vereadores Josse Paulo Pereira Barbosa, Jhonatas Lima Monteiro e 

Edvaldo Lima dos Santos. Logo após, o comando da Mesa Diretiva foi assumido pelo 

Presidente Fernando Torres. A seguir o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) informou 

que ingressou nesta Casa com duas Moções de Parabéns, uma para o senhor Newton 

Dantas Torres, um dos empresários mais honrados e conceituados desta cidade, homem de 

bem que tem ajudado na área empresarial e na construção civil deste município, destacando 

que está muito feliz por ter tido essa iniciativa. Citou também a Moção para o empresário e 

suplente de vereador Washington Carlinhos, que também faz aniversário no dia de hoje, 

filho do bairro Queimadinha. Solicitou que o Presidente Fernando Torres transmita ao seu 

irmão mais velho, o grande homem e dinâmico empresário Newton Torres as suas 

homenagens, ressaltando que é um filho de família nobre e que a “nobreza já vem de 

berço”. Fez um breve currículo da vida política do Presidente Fernando Torres, salientando 

que não existe nada que venha a desabonar a sua conduta e de toda a família Torres. Disse 

que o Prefeito Colbert Martins é “digno de pena” e que o mesmo é “atrapalhado”. Passou a 

comentar a denúncia feita pelo colega Fernando Torres acerca do escândalo na área da 

saúde deste município, destacando que não tem nada a dizer ao Prefeito Colbert Martins e 

que os vereadores deste Legislativo irão até a Polícia Federal e Ministério Público para 

formalizar a denúncia. Afirmou que está aqui para analisar os projetos do Executivo e votar 

favorável ou contrário de acordo com a sua consciência. Passou a tecer comentários sobre 

matéria veiculada no programa Acorda Cidade sobre ele e colegas em que foi houve a 

afirmação de que “estavam vendidos”, ressaltando que não se vende, pois o seu mandato é 

da população feirense. Agradeceu ao Prefeito pela nomeação e pela ingratidão ao exonerar 

essas mesmas pessoas, destacando que o apoiou, mas não está aqui para “puxar saco”. 

Reafirmou que não se vende e não deixará “os aliados” como foi dito pelo Prefeito em 

vários programas de rádio. Em aparte a vereadora Eremita Mota de Araújo falou que a 

Prefeitura de Feira ao longo desses vinte anos tem se mantido com o “toma lá, dá cá”, a fim 

de que os vereadores sejam “lagartixas”, ressaltando que já foi “lagartixa”, e que as 

exonerações feitas comprovam essa situação. Afirmou que está na hora de acabar com essa 

prática de nomear cargos de vereadores para que esses votem favoráveis ao governo. Disse 

que os cargos que já teve lhe foram oferecidos e que atualmente não possui qualquer cargo 

ligado ao Executivo. Retomando a palavra, o tribuno Josse Paulo Pereira Barbosa teceu 

comentários sobre a última eleição, afirmando que muitos vereadores que aqui estão 

chegaram a se aliar ao Deputado José Neto, achando que ele venceria as eleições, inclusive 

com negociação da Mesa desta Casa. Falou que votou e fez campanha para Colbert, ao 
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contrário de muitos que estão aqui. Finalizou seu pronunciamento afirmando que não se 

vende e que se no futuro Colbert entender que pode nomear os seus cargos, que o faça, mas 

que não pode ser “canalha”. Logo após, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus 

(Liderança do Governo) registrou que hoje seria votado o Projeto de Decreto Legislativo 

que concederá a Comenda Maria Quitéria ao empresário Luís Pedro Rodrigues Irujo, 

proprietário da Rádio Subaé. Porém, devido a suspensão da Ordem do Dia da presente 

Sessão, a votação será adiada. Ressaltou a presença do empresário em Feira de Santana e 

das emissoras radiofônicas Rádio Subaé e Nordeste FM. Solicitou o voto dos seus pares 

para o referido projeto. Lembrou que o Secretário Municipal de Saúde, médico Marcelo 

Britto, inaugurou o novo projeto de visita aos bairros para ouvir os reclames da população 

no Conceição. O ato foi realizado no CRAS da rua Garanhuns. Antecipou que, na próxima 

segunda-feira, o secretário estará em dos distritos e posteriormente em outro bairro na Sede. 

Destacou a eficiência do trabalho do secretário e disse esperar que as visitas resultassem em 

ações que venham a beneficiar a população feirense. Argumentou que ao invés das pessoas 

ligarem para as estações de rádio terão a oportunidade de cobrarem e sugerirem 

pessoalmente ao secretário. Frisou que o prefeito municipal, Colbert Martins da Silva Filho, 

está trabalhando, a exemplo das obras no Centro. Antecipou que será lançado mais um 

pacote de obras com calçamento, asfaltamento e operação tapa buracos tanto na sede 

quanto nos diversos distritos de Feira de Santana. Assinalou que os impostos dos feirenses 

estão sendo revertidos em obras para atender a demanda da população. Citou como ponto 

positivo as diversas reformas de escolas e o empenho da Secretária Municipal de Educação, 

professora Anaci Bispo Paim, em transformar a Educação. Informou que já solicitou a 

reativação da Escola Municipal na localidade Alto do Santo, distrito Tiquaruçu. Revelou 

que em reunião com o ex-secretário municipal de Educação, Marcelo Neves, teria sido 

assegurado a reforma total da referida unidade escolar. Relatou que no último domingo 

esteve reunido com mães da mencionada escola que cobraram a reforma da escola, pois 

seus filhos estão estudando em escolas dos municípios de Santanópolis e Santa Bárbara. 

Afirmou que em breve será entregue à comunidade a Escola Isidro, na localidade Alecrim 

Miúdo, distrito Matinha. Revelou que a Prefeitura Municipal está preparando a reforma de 

dezoito (18) escolas. Lembrou que algumas serão desmanchadas para serem erguidas outras 

adequadas aos novos padrões. Em seguida, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) 

disse que, em conversa com o Prefeito Colbert Martins sobre a denúncia apresentada pelo 

Presidente Fernando Torres, foi informado que a Câmara Municipal pode ficar à vontade 

para fazer a apuração, pois a prefeitura fará os esclarecimentos necessários sobre a empresa 

que prestou serviço à UPA do bairro Queimadinha. Depois, parabenizou o amigo do seu 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

696 

 

RD 202182 

partido, Sr. Elionai, Diretor-Presidente da Previdência Social, o qual presta um ótimo 

serviço ao PL e à prefeitura. Disse que o supracitado diretor criou a prova de vida por 

vídeo, desse modo os aposentados não precisarão mais sair de casa para cumprir a 

solicitação anual. Por fim, citou localidades que estão sendo encascalhadas. Posteriormente, 

o parlamentar Petrônio Oliveira Lima (Republicanos) registrou a ação que será 

realizada pela USF do bairro Viveiros I e II sobre o “Setembro Amarelo” no dia dezessete 

do corrente mês, às oito horas da manhã. Comentou sobre a importância dessa ação nesse 

momento de pandemia em que pessoas perderam sua fonte de renda, contraíram o Covid-19 

ou estão hospitalizadas e muitas delas não absorvem bem psicologicamente a situação. Por 

fim, parabenizou a enfermeira Raiane pela iniciativa e pelo trabalho diferenciado 

desenvolvido na Unidade, bem como convidou os moradores do bairro Viveiros e dos 

adjacentes e os vereadores para participarem do evento e conclamou a imprensa a divulgar 

a ação. Em aparte, o edil Valdemir da Silva Santos. Em Pela Ordem, o vereador Pedro 

Américo repassou o tempo do DEM para o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM), o 

qual relatou que no último final de semana esteve visitando obras que estão sendo 

executadas pelo governo municipal. Dentre elas, uma praça nas proximidades das ruas 

Caminho do Bosque e Tamborim, fruto de emenda parlamentar do mandato do deputado 

federal José Nunes, concomitante com recursos próprios do Município. Destacou obras de 

calçamentos realizadas no bairro Conceição pela empresa Clap. Disse que a meta é alcançar 

100% das ruas do bairro Conceição calçadas. No distrito Jaíba narrou que está no início a 

pavimentação de três ruas na localidade Fazenda Brandão. Assinalou que na sede do 

distrito Jaíba mais uma rua será calçada assim como na comunidade São Domingos. 

Afirmou ser uma demonstração de que o governo municipal está trabalhando. Observou 

que esteve em um posto de saúde, não revelou a localidade, e a vacinação para animais 

estava sendo realizada. Revelou que visitou o secretário municipal de Desenvolvimento 

Urbano, Eliziario Ribeiro, para solicitar melhorias na iluminação pública para a rua Santo 

Inácio de Loiola. Teria também cobrado melhorais na Avenida Ayrton Senna no entorno do 

chafariz, pavimentação da praça da localidade Jacu, distrito Matinha. Frisou que as 

melhorias estão acontecendo tanto na sede quanto na zona rural. Em Pela Ordem, o 

parlamentar Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) informou que representantes da Paróquia 

Senhor do Bonfim, localizada no bairro Alto do Cruzeiro, estiveram nesta Casa, no entanto, 

por contas das restrições de acesso devido à Covid-19, não conseguiram dialogar com 

alguns parlamentares. Salientou que os referidos representantes solicitaram a si que o Livro 

de Ouro fosse apresentado aos vereadores que tivessem o desejo de contribuir com a 

paróquia ao mencionar o trabalho social prestado por esta. Por fim, destacou que, caso 
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algum de seus pares tivesse interesse de contribuir, poderia lhe procurar. Dando 

prosseguimento, o parlamentar Valdemir da Silva Santos (PV) falou sobre os trabalhos 

desenvolvidos pela Comissão de Obras, Urbanismo, Infraestrutura Municipal, Agricultura e 

Meio Ambiente, juntamente com os colegas Fabiano do Nascimento Souza e José da Costa 

Correia Filho e agradeceu ao radialista Elia Lúcio por ter informado sobre a invasão a mais 

uma lagoa no bairro da Queimadinha.  Comunicou que a Comissão foi ao local e constatou 

uma demarcação já feita na lagoa, demarcando território, em mais uma tentativa de acabar 

com a supracitada lagoa. Registrou que a Comissão, dando uma resposta à comunidade e ao 

programa de Juarez Fernandes e Elias Lúcio, contatou de imediato a Secretaria competente 

e afirmou que as medidas legais serão adotadas a fim de que o meio ambiente seja 

preservado e o local não seja invadido e consequentemente destruído. Em Pela Ordem, o 

edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) cedeu o tempo de pronunciamento do partido 

Movimento Democrático Brasileiro ao vereador Fabiano Nascimento de Souza (MDB).  

Dando prosseguimento, o edil Fabiano Nascimento de Souza (MDB), em tempo cedido 

pelo vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB), agradeceu ao Prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho pela visita feita ao distrito de Humildes, na última sexta-feira, com o objetivo de 

verificar o novo local onde a UPA do supracitado distrito será construída. Relatou que, no 

encontro, estavam presentes também a Comissão de Agricultura e o pessoal da Associação 

do distrito. Informou que o novo local fica no Loteamento Genésio Moreira e foi doado 

pelo Sr. Dário Brito. Comentou ainda que a ordem de serviço será dada essa semana para 

início dessa obra que é o seu sonho e de todo o povo de Humildes. Mencionou que a verba 

federal cedida pelo Deputado Arthur Maia será utilizada. Por fim, disse que tem uma 

Emenda Impositiva para implantação de uma base da SAMU na sua localidade. Durante o 

discurso, o orador foi aparteado pelo vereador Luiz Augusto de Jesus. Logo após, o 

parlamentar José da Costa Correia Filho (Patriota) agradeceu ao Prefeito Municipal, o 

qual começará a reforma do Colégio Diva Portela no bairro Jardim Cruzeiro e abrirá duas 

ruas na região. Lamentou “picuinhas” que aparecem no decorrer das sessões. Repercutiu a 

denúncia feita pelo edil Fernando Torres afirmando que a prestação de serviço citada 

ocorreu antes do Sr. Marcelo Britto assumir a Secretaria de Saúde. Disse que seu desejo é 

anunciar obras para o povo. Citou obras que estão sendo feitas nos bairros e distritos. Por 

fim, falou que enquanto alguns vereadores “cutucam” com vara curta, os sete guerreiros 

seguem trabalhando. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) disse 

que, muitas vezes, ouvia algumas conversas no Plenário e registrou desejar que a imprensa 

tivesse acesso às informações. Referiu-se ao aparte que fez durante o discurso do edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC) e expôs que existia uma Lei, de autoria do Poder Executivo, a 
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qual proibia que familiares de políticos assumissem cargos na administração pública 

municipal. Em Questão de Ordem, o parlamentar José da Costa Correia Filho (PATRI) 

disse que, quando foi acionado pelo Ministério Público, informou que, desde o ano de dois 

mil e onze, alguns de seus familiares ocupavam cargos na administração pública municipal. 

Na sequência, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, registrou que a 

obrigação dos parlamentares era fiscalizar as ações da gestão pública municipal, sobretudo 

no que concernia ao fato de familiares de alguns vereadores ocuparem cargos públicos. 

Retomando a palavra, o vereador José da Costa Correia Filho (PATRI) referiu-se ao edil 

Silvio de Oliveira Dias (PT) ao dizer que havia “nepotismo cruzado” nesta Casa e sugeriu 

que houvesse investigação acerca das pessoas nomeadas para atuarem no gabinete do edil 

mencionado. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) declarou, 

ironicamente, que se o Ministério Público tinha ignorado o fato de o vereador José da Costa 

Correia Filho (PATRI) possuir familiares nomeados em cargos públicos, esta Casa deveria 

fazer o mesmo. Em Questão de Ordem, o vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes 

(DEM) mencionou que, pelo que tinha entendido, a presente Sessão seria suspensa a partir 

das dez horas. Na sequência, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, 

registrou que a Sessão não tinha sido suspensa para que todos os parlamentares inscritos no 

Horário das Lideranças fizessem uso da palavra. Em Pela Ordem, o vereador Fabiano 

Nascimento de Souza (MDB) registrou que sua esposa trabalhou, durante doze anos, em 

uma cooperativa de saúde que prestava serviços à Prefeitura Municipal. Relatou, por fim, 

que ela solicitou demissão do cargo que ocupava. Em Pela Ordem, o parlamentar Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC) questionou se o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes 

(DEM) seguiria ao Ministério Público, juntamente com outros edis, para denunciar o fato 

de alguns parlamentares possuírem familiares trabalhando na administração pública 

municipal. Dando continuidade, o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro (PSOL e 

Liderança da Oposição) discursou sobre a situação da Feira da Marechal. Expôs que os 

feirantes fizeram manifestação ontem para chamar a atenção, pois da forma que o Projeto 

Novo Centro está posto significará exclusão dos trabalhadores de rua. Disse que a exclusão 

tem acontecido porque o governo municipal não dialoga de verdade. Explicou que dialogar 

significa respeitar as alternativas apresentadas pelas pessoas. Externou que o Secretário de 

Planejamento, Sr. Carlos Brito, se contradiz, pois, ora afirma que desconhece o Projeto 

alternativo apresentado pelos feirantes, ora desqualifica dizendo que foi um trabalho 

elaborado por um estudante para fins acadêmicos e não cumpre os requisitos técnicos. O 

edil detalhou que o projeto já foi protocolado na Prefeitura pelos trabalhadores da Feira da 

Marechal bem como pelo seu mandato, através de Indicação. Além disso, afirmou que seu 
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mandato protocolará Indicação na Secretária de Planejamento. Disse que é necessário que o 

Governo Municipal se manifeste por escrito sobre o projeto alternativo apresentado e não 

fale apenas na mídia de forma não fundamentada. Depois, falou sobre tiroteio ocorrido no 

dia anterior no bairro Queimadinha. Afirmou que essa situação acontece devido ao 

abandono público da área do Prato Raso, a qual é uma das áreas mais precárias, levando em 

consideração a infraestrutura e os direitos sociais. Frisou que o problema da segurança no 

bairro Queimadinha perpassa por uma resposta pública em relação ao histórico abandono 

do Prato Raso. Em Questão de Ordem, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) 

registrou a presença do Pastor Gerson Andrade na galeria desta Casa. Em Pela Ordem, a 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) solicitou constar em Ata a 

justificativa acerca da ausência dos vereadores Ivamberg dos Santos Lima (PT) e Emerson 

Costa dos Santos (DC) ao relatar que estes entraram em contato consigo para informar que 

se encontravam no Hemoba representando a Câmara. Em seguida, o Presidente deste 

Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, registrou que os parlamentares Silvio de Oliveira 

Dias (PT), Emerson Costa dos Santos (DC), Ronaldo Almeida Caribé (MDB), Pedro Cícero 

Marcenio Silva (CDN) e Ivamberg dos Santos Lima (PT) estavam representando esta 

Câmara na inauguração do Hemoba. Em seguida, em razão da visita dos vereadores ao 

Ministério Público Federal e à Polícia Federal, o Presidente declarou encerrada a presente 

Sessão, às dez horas e vinte e cinco minutos. Informou ainda que a Ordem do Dia prevista 

para a presente data ficou transferida para a próxima terça-feira, dia vinte e um do mês 

corrente e convocou outra sessão para amanhã, dia dezesseis de setembro do ano em curso, 

à hora regimental, com a seguinte pauta: <Em Redação Final, o Projeto de Resolução nº 

736/2021, de autoria do edil Ivamberg dos Santos Lima. Em segunda discussão, os Projetos 

de Lei nºs 018 e 048/2021, respectivamente, de iniciativa dos parlamentares Pedro Cícero 

Marcenio Silva e José Marques de Messias. Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 

042/2021, substitutivo do edil Josse Paulo Pereira Barbosa. Em discussão única, o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 003/2021, de autoria do vereador Luiz Augusto de Jesus. Em 

votação única, os Requerimentos nºs 215, 219 e 220/2021, todos de iniciativa do edil 

Jhonatas Lima Monteiro; 217 e 218/2021, ambos de lavra do vereador Edvaldo Lima dos 

Santos e 221/2021, de autoria da parlamentar Eremita Mota de Araújo>. Para constar, eu, 

Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata 

que segue à apreciação plenária, na forma regimental.       

 


