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Ata da 83ª 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 16 de 

setembro de 2021. 

 

 

 

 

Aos dezesseis 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 terceira 

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

Legislatura, na qual a exceção do parlamentar  José Marques de Messias compareceram os 

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

Fabiano Nascimento de Souza, Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg 

dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José da Costa Correia Filho, 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 Presidente desta Casa, 

vereador Fernando Dantas Torres, 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. Prosseguindo, o Presidente, edil Fernando Dantas Torres, 

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: <Projetos de Lei Ordinária n/nºs 141 e 142/2021, de autoria do Poder Executivo 

Municipal e do vereador Edvaldo Lima dos Santos, que respectivamente: “Dispõe sobre o 

Plano Plurianual do Município de Feira de Santana para o período de 2022 a 2025, e dá 

outras providências” e “Restringe a obrigatoriedade do ‘Passaporte Digital’ de vacinação da 

Covid para circulação em prédios públicos e privados em Feira de Santana”. Parecer nº 
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201/2021, exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) opinando 

favoravelmente à tramitação do Projeto de Lei Ordinária nº 140/2021, de autoria da Mesa 

Diretiva. Requerimento nº 223/2021, de iniciativa do vereador Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes. Indicações nºs 2.067 a 2.107/2021, de iniciativa dos parlamentares Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, Flávio Arruda Morais, Valdemir da Silva Santos e 

Jurandy da Cruz Carvalho. Moções nºs 185 e 216/2021, de autoria dos vereadores Jurandy 

da Cruz Carvalho e Fabiano do Nascimento Souza>. Logo após, o Presidente registrou a 

presença do senhor Ayran Carvalho, o qual foi seu assessor na época em que foi deputado.  

Em seguida, os líderes foram convidados a realizarem as inscrições. A vereadora Eremita 

Mota de Araújo informou à Mesa Diretiva que repassaria o tempo do PSDB para o edil 

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

Partidárias, o parlamentar Pedro Américo Santana (Liderança do Governo) lembrou 

que administração pública historicamente valoriza os estudantes de universidades e ensino 

médio através do estágio. Salientou que há estagiários em diversas áreas da prefeitura 

dentre elas as de Saúde e Educação. Disse que até o momento não houve uma recontratação 

destes estagiários. Citou como exemplo, a Guarda Mirim que na montagem do programa 

foi elaborada uma seleção cuja prova realizou-se no Instituto Gastão Guimaraes com 700 

candidatos. Frisou que os estudantes de 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª série do 

Ensino Médio submeteram-se a avaliações de Língua Portuguesa, Matemática e História de 

Feira de Santana. Acrescentou que após esta etapa passaram sete meses treinando e 

desembolsando recursos próprios. Acentuou que como critérios de aprovação tinha 

frequência escolar e alcançar oitenta por cento (80%) do Curso de Formação de Guarda 

Mirim. Portanto, a resposta do Poder Público deveria ser aproveitar esses estudantes na 

administração pública. Pregou a recontratação imediata da Guarda Mirim até como uma 

maneira de minorar os problemas financeiros causados pela pandemia do Covid-19. Apelou 

ao prefeito municipal de Feria de Santana, Colbert Martins da Silva Filho e aos secretários 

municipais para contratarem os estagiários. Pois, muitos precisam e necessitam dos R$ 

600,00 da bolsa de estágio. Argumentou que os estagiários fizeram a diferença na atual 

gestão. Frisou que um projeto como a Guarda Mirim não deve ser jogado no lixo. Defendeu 

que a valorização dos estagiários deve ser feita em todas as áreas. Foi aparteado pelo edil 

Edvaldo Lima dos Santos que disse que o governo municipal está paralisado. O orador 

observou que há diversos avanços no governo municipal. Pois, há muitas obras sendo 

realizadas e muitos projetos sendo elaborados. Assinalou que o prefeito e os secretários 

poderão fazer uma gestão histórica e de excelência. Defendeu que a Secretaria Municipal 
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de Educação volte a contratar estagiários. Lembrou que quando passou pela Secretaria 

Municipal de Prevenção à Violência e Promoção dos Direitos Humanos (Seprev) abriu 

edital público para selecionar os estagiários principalmente da Saúde. Ponderou que não se 

trata de ser contra o governo, mas faz necessário um esforço coletivo incluindo esta Casa 

Legislativa no sentido de retornar a contratação dos estagiários. Em aparte, o vereador 

Flavio Arruda Morais lembrou que na campanha eleitoral, o prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho teria prometido contratar dez mil estagiários na sua gestão. Parabenizou o 

orador pelo discurso. Ao retomar a oratória, o tribuno Pedro Américo, pontuou que há 

estudantes de odontologia que podem ajudar nas policlínicas, de engenharia ambiental que 

pode auxiliar na Secretaria de Meio Ambiente. Argumentou que ao valorizar o estágio, a 

administração pública estaria ofertando melhorias no atendimento público. Pois, têm ideias 

novas e vontade de trabalhar. A seguir o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) chamou 

a atenção desta Casa e da Comissão de Saúde para a necessidade de fazer visitas às 

unidades de saúde deste Município. Alertou esta Casa e a imprensa sobre a “lamentável” 

situação da UPA do bairro Mangabeira, destacando a desumanidade no atendimento. 

Informou que recebeu um vídeo em que as pessoas agonizam precisando de atendimento e 

sendo ironizados pelos funcionários, que fazem “chacota’. Falou que o Presidente, vereador 

Fernando Torres, denunciou um “esquema fraudulento” em que tem uma empresa que 

recebe a “bagatela” de um milhão para administrar essas unidades de saúde e questionou 

para onde está indo esse dinheiro, uma vez que os profissionais não estão recebendo seus 

devidos pagamentos. Disse que hoje será solicitada a instalação de uma CPI para apurar a 

situação explanada, em especial desse contrato de administração das UPA’s e Policlínicas. 

Afirmou que essas pessoas deveriam aprender a administrar com o exemplo do trabalho 

executado pela presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana (FHFS), Gilbert 

Lucas, defendendo que esta deveria ser a Secretária de Saúde do Município. Parabenizou o 

atendimento efetuado no Hospital Da Mulher de Feira de Santana, que abrange mais de 

cento e oitenta municípios, citando a estatística de partos realizados naquele hospital. Disse 

que apesar do prefeito Colbert Martins “pisotear” esta Casa, tem que parabenizar as pessoas 

eficientes que atuam no governo. Finalizou seu discurso parabenizando o governador Rui 

Costa que esteve ontem em Feira de Santana e anunciou recursos no montante de 

quinhentos milhões para as obras de esgotamento sanitário neste Município, beneficiando 

em especial a zona rural. Destacou que o governador está “na velocidade da luz” como um 

dos maiores governadores que esta Bahia já teve, e que, à exceção do governador João 

Durval, nenhum outro fez tanto por Feira de Santana. Durante seu pronunciamento foi 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

 

703 

 

 

RD 202183 

aparteado pelos edis Flávio Arruda Morais, Eremita Mota de Araújo, Edvaldo Lima dos 

Santos e Luiz Ferreira Dias. Logo após, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para a 

segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo. Em seguida, o edil Fernando 

Dantas Torres (PSD), em tempo cedido pelos parlamentares Flávio Arruda Morais (PSB) 

e Luiz Ferreira Dias (PROS), destacou que, no próximo biênio, esta Casa deveria eleger 

uma mulher à Presidência e salientou que a parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB) 

teria grandes chances de se tornar a Presidente deste Legislativo. Saudou os representantes 

da imprensa que se encontravam na galeria desta Casa, bem como outras pessoas presentes, 

e destacou que os índices de infecção por Covid-19 reduziam a cada dia, de modo que o fim 

da pandemia seria iminente. Externou que, brevemente, os cidadãos poderão andar sem 

máscara nas ruas e registrou que, no dia anterior, esteve na Polícia Federal, juntamente com 

alguns de seus pares, para dialogar com o delegado federal Fábio Marques, oportunidade na 

qual este atendeu aos parlamentares e ressaltou que iria apurar as denúncias feitas. 

Enunciou que a Polícia Federal faria as devidas investigações e destacou que seus pares 

deveriam assinar o Requerimento, de autoria do vereador Silvio de Oliveira Dias (PT), o 

qual sugere a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a 

área de Saúde neste Município. Relatou que a referida CPI deveria ter sido instalada 

anteriormente, no entanto, estava atrasada há vinte dias e seria de extrema importância para 

apurar os possíveis crimes ocorridos na Saúde em Feira de Santana. Mencionou que o edil 

Luiz Ferreira Dias (PROS) era atuante nas questões relativas à Saúde neste Município e 

comentou que todos os políticos, constantemente, recebiam ligações de pessoas pedindo 

ajuda para conseguirem atendimento médico e regulação. Exteriorizou que a corrupção na 

área da Saúde em Feira de Santana era uma das causas da escassez de atendimentos. 

Afirmou que, na Sessão Ordinária do dia anterior, denunciou o fato do secretário municipal 

de Saúde, médico Marcelo Britto, estar envolvido em um esquema de corrupção e relatou 

que, na oportunidade, supôs que a denúncia pautava-se na realização de consultas médicas 

quando, na verdade, era relativa a uma consultoria. Explicou que a referida consultoria 

tinha por objetivo ensinar os funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) a 

administrá-la. Registrou que havia grandes consultores da área de Saúde no mercado e 

exteriorizou que não era contra a realização de consultoria visto que a Prefeitura Municipal 

não sabia administrar a UPA do bairro Queimadinha. Declarou que o prefeito Colbert 

Martins da Silva Filho nunca administrou nada e deveria contratar consultores para auxiliá-

lo em diversas áreas deste Município. Expôs que, comumente, uma consultoria custava 

cerca de vinte mil reais. No entanto, a consultoria contratada pela Prefeitura Municipal para 
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prestar serviços à UPA do bairro supracitado custou quatrocentos mil reais e suspeitava-se 

que outros pagamentos ocorreram, o que se configurava em um absurdo. Comentou que, 

em diálogo com a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB), esta lhe informou que uma 

matéria veiculada no Jornal Nacional mencionou que o prefeito municipal de Guarujá, 

senhor Valter Suman, foi preso por conta de um esquema de corrupção na área da Saúde. 

Salientou que a prestação de consultoria às UPAs se configurava em uma nova maneira de 

“roubar” quando estas unidades de saúde necessitavam de medicamentos, profissionais e os 

salários dos funcionários estavam atrasados. Destacou que o prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho deveria estar preso por conta da realização da consultoria e exprimiu que o 

delegado responsável por prender o prefeito municipal de Guarujá agiu da maneira correta. 

Afirmou que, através das devidas investigações feitas via CPI supracitada, será possível 

condenar o prefeito Colbert Martins da Silva Filho e o secretário Marcelo Britto. Registrou 

que o referido secretário relatou que a denúncia feita não tinha fundamento porque, na 

época em que a consultoria ocorreu, ainda não era secretário municipal. Exteriorizou que 

sua denúncia não se pautava na informação de quem, à época, se encontrava como titular na 

secretaria, mas sim em relação ao esquema de corrupção relativo à consultoria prestada no 

valor de quatrocentos mil reais. Disse que, após a consultoria prestada à UPA do bairro 

Queimadinha pelo Hospital de Traumatologia e Ortopedia (HTO), o proprietário deste, 

secretário Marcelo Britto, assumiu a Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana. 

Destacou que a Saúde neste Município estava “acabada” por conta da situação e reiterou a 

necessidade de instalar uma CPI para averiguar os fatos. Concedeu aparte ao vereador Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC). Dando continuidade, o orador à tribuna reiterou o que 

ocorreu no município de Guarujá e salientou esperar que o mesmo ocorra em Feira de 

Santana. Destacou que os vereadores deveriam contribuir para apurar a situação que 

ocorreu neste Município e exteriorizou que muitas unidades de saúde em Feira de Santana 

necessitavam de atenção por parte do poder público municipal. Ao finalizar seu 

pronunciamento, afirmou que as verbas destinadas a Feira de Santana para a Saúde eram 

oriundas do Governo Federal e salientou esperar que as investigações que serão feitas pela 

Polícia Federal concernente a consultoria supracitada, resulte com o pedido de prisão 

daqueles que usurpavam o dinheiro destinado ao Município. Neste momento, o Presidente 

desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Na 

sequência, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) elogiou o governador Rui Costa que ontem 

inaugurou uma unidade do Hemoba em Feira de Santana. Lembrou que agora a população 

poderá exercitar de forma voluntaria a doação de sangue. Afirmou que sangue é essencial 
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na área de Saúde. Disse que a doação é muito mais que um ato pessoal, é um ato 

humanitário. Pois, as pessoas não recebem nada em troca além do amor. Elencou as 

diversas obras que foram autorizadas ontem pelo governo do Estado. Dentre elas, a reforma 

de quinze (15) escolas, das cinquenta e duas (52) existentes da rede estadual. Lembrou que 

com estas, o atual governo vai reformará trinta 30. Acrescentou que nunca se investiu tanto 

na rede estadual em Feira de Santana. Frisou que o governo estadual também anunciou 

investimentos na área de abastecimento de água. Disse que quase a totalidade dos feirenses 

estão recebendo água da Embasa. Assinalou que serão investidos R$ 24 milhões na quarta 

etapa das obras da Lagoa Grande. Disse que os feirenses têm orgulho de frequentar o 

Parque Lagoa Grande. Disse que são investimentos que servem de exemplo à Prefeitura 

Municipal. Lembrou que o ex-governador Jaques Wagner ampliou o Hospital Geral 

Clériston Andrade, construiu o Hospital da Criança e a UPA do Clériston. Agora neste 

governo foram investidos recursos na construção da Policlínica, do Clériston II e outro 

investimento na ampliação do Clériston. Lamentou que a área de Saúde não tenha tantos 

investimentos no Município. Advertiu que o Presidente, parlamentar Fernando Dantas 

Torres, trouxe a Casa uma nova situação sobre a Saúde que faz-se necessário reativar a CPI 

que visa investigar a aplicação de tais recursos em Feira de Santana. Antecipou que vai 

tentar ampliar o número de assinaturas para consolidar a comissão. Disse que a área de 

Saúde é uma “Caixa Preta”, assim como a do Transporte e da Assistência Social. Disse 

prevê que a CPI trará a tona muita “coisa podre” da Prefeitura Municipal de Feira de 

Santana. Em Pela Ordem, o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa questionou ao edil 

Fabiano Nascimento de Souza se o mesmo tinha informações sobre o vereador José 

Marques de Messias. Pois, ele estava aguardando para conversar com o prefeito no dia 

anterior e hoje não compareceu, ainda, na presente Sessão. Em Pela Ordem, o vereador 

Fabiano Nascimento de Souza disse esperar que o edil José Marques de Messias volte para 

“os braços” do prefeito Colbert Martins. Dando prosseguimento, o parlamentar Emerson 

Costa dos Santos (DC) disse que ficou clara a política do “toma lá, dá cá” praticada pelo 

prefeito Colbert Martins, quando este exonerou as pessoas ligadas ao vereador Josse Paulo 

Pereira Barbosa, após votar contra o Veto do Poder Executivo. Afirmou que tal atitude 

tornou explícita a política de “troca”. Conclamou a imprensa a analisar essa situação. 

Criticou a situação do atraso no pagamento das pessoas que trabalham na área de Saúde 

deste Município. Comentou as denúncias contra o secretário municipal de Saúde, médico 

Marcelo Brito, relacionadas a um contrato de consultoria. Afirmou que é “indecente” o 

valor da hora aula paga na citada consultoria. Falou sobre a necessidade de questionar a ex-
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secretária municipal de Saúde, enfermeira Denise Mascarenhas, para explicar a contratação 

da referida consultoria. Defendeu uma imprensa imparcial a fim de denunciar os 

desmandos no Município. Destacou parecer que Feira de Santana vive num sistema de 

escravidão. Voltou a tecer comentários sobre o citado contrato de consultoria, ressaltando 

que este é apenas a “ponta do iceberg”. Informou que o jornalista Cloves Pedreira, da “Voz 

de Feira” tentou questionar a gestora da unidade de saúde do bairro Queimadinha e esta não 

soube informar nada sobre a consultoria. Na sequência, o Presidente, edil Fernando Dantas 

Torres, consultou o Plenário a possibilidade de formar uma comissão de vereadores com o 

objetivo de visitar o Ministério Público do Trabalho e verificar como está o processo da 

multa de R$ 73 milhões referente as nomeações feitas pelo prefeito municipal de Feira de 

Santana, Colbert Martins da Silva Filho. O Presidente argumentou que o prefeito está 

usando as nomeações para angariar votos nesta Casa. Disse ter ficado claro que o prefeito 

Colbert Martins tentou comparar com cargos, o voto do vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa. O Presidente, edil Fernando Torres, esclareceu que a comissão seria formada por 

cinco integrantes e dois suplentes. Após ser submetida a apreciação do Plenário, a proposta 

foi aprovada pelos parlamentares presentes. Em Pela Ordem, o vereador Emerson Costa 

dos Santos disse que apenas o edil Luiz Augusto de Jesus foi contra a formação da 

comissão. O Presidente indicou para compor a referida comissão os vereadores Jhonatas 

Monteiro, Emerson Costa dos Santos, Pedro Cicero, Edvaldo Lima dos Santos e Flavio 

Arruda Morais; sendo suplentes os edis Luiz Ferreira Dias e Luciane Aparecida Silva 

Vieira. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota salientou que o vereador Luiz Augusto 

de Jesus se manifestou contrário a formação da comissão com gestos ao invés de usar o 

microfone. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Monteiro solicitou ao Presidente, 

parlamentar Fernando Dantas Torres, celeridade na formatação da comissão para que os 

trabalhos sejam realizados com rapidez. O Presidente orientou a Gerência Legislativa a 

proceder com brevidade a publicação da formação da referida comissão. Na sequência, o 

parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) conclamou a atuação do Major Jaílson 

Lessa, da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), no Conjunto Viveiros. 

Pois, nos últimos oito dias, houve o aumento dos casos de assalto na localidade. Salientou 

que, na Via Principal de acesso ao bairro, ocorreram dois assaltos no dia anterior, um pela 

tarde e outro no início da noite. Destacou que os cidadãos que tanto trabalhavam para 

adquirir seus bens estão sofrendo por conta da violência. Convidou o vereador Petrônio 

Oliveira Lima para se reunir consigo e o comandante da Polícia Militar com objetivo de 

solicitar mais segurança para o conjunto supracitado. Foi aparteado pelo edil Petrônio 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

 

707 

 

 

RD 202183 

Oliveira Lima. Dando continuidade, o orador à tribuna reiterou que os habitantes do 

conjunto Viveiros enfrentam dificuldades em relação à segurança pública.  Comentou que, 

quando os habitantes solicitam o apoio de uma viatura da Polícia Militar, esta era 

encaminhada horas depois, quando as pessoas já tinham sido assaltadas. Ao concluir seu 

pronunciamento, destacou acreditar que, após a reunião supracitada, a situação poderá ser 

resolvida. Neste momento, a vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária, 

assumiu o comando dos trabalhos. Logo após, o vereador José Correia Filho (Patriotas) 

cobrou da Mesa Diretiva que o Projeto de Decreto Legislativo de sua autoria que concede a 

comanda Maria Quitéria, ao coronel André Cajazeiras, comandante do 35º BI, seja 

submetida a votação. O orador acrescentou que a horaria ao major Amilton também seja 

submetida a votação. Frisou que ambos os Projetos de Decreto Legislativo já contêm 

pareceres favoráveis das comissões pertinentes. Revelou que as proposições são os Projetos 

de Decreto Legislativo nºs 08 e 09/2021. Argumentou que o coronel André Cajazeiras 

poderá, a qualquer momento, ser transferido para outra região. Quanto as denúncias 

formuladas ontem nesta Casa da Cidadania repassaria o tempo para o Líder e o Vice-Líder 

do Governo, respectivamente edis Luiz Augusto de Jesus e Pedro Américo Santana Lopes 

procederem a defesa. O parlamentar Luiz Augusto de Jesus salientou que não bateria boca e 

que o secretário municipal de Saúde, médico Marcelo Britto, está tranquilo e responderá o 

caso na Justiça. Pois, não era secretario ao tempo em que prestou consultoria ao Município. 

Em Pela Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa disse que a denúncia não é uma 

questão de lapso temporal e sim o valor pago ao serviço de consultoria. Pois, enquanto o 

povo passa fome o médico Marcelo Britto recebeu R$ 200 mil por mês. O tribuno José 

Correia Filho disse que até pouco tempo, a TV Caldeirão recebia em nome do vereador 

Josse Paulo. Em aparte, o edil Luiz Augusto de Jesus afirmou ser uma denúncia grave. Pois 

vereador nenhum pode receber dinheiro público. Em Questão de Ordem, o vereador Josse 

Paulo retrucou afirmando que em momento algum recebeu dinheiro do governo municipal. 

Pois, quando tornou-se vereador passou a gestão da sua empresa para a sua filha, cujo nome 

não foi revelado. Entretanto quem recebe do governo municipal é o vereador José Correia 

Filho que tem parentes recebendo DA-1 e DA-2 da Prefeitura Municipal. O tribuno 

parlamentar José Coreia Filho disse que o edil Josse Paulo Pereira Barbosa não cansa de 

passar vergonha. Pois, ao ser citado pelo Ministério Público provou que a sua família 

trabalha no Município desde 2011. “Trabalha minha esposa e minha filha além de minha 

irmã que trabalha há mais de 15 anos no Município. Eu sou limpo, você não”, disse o 

vereador José Correia Filho. Em Pela Ordem, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho disse 
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que foi o terceiro inscrito e ainda não teve oportunidade de falar à Tribuna. Em Pela 

Ordem, a parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira recomendou que ao usar a 

tribuna, os vereadores concentrassem os discursos nos problemas da população, dessem 

atenção aos presentes na Galeria e não expusessem problemas pessoais.   Posteriormente, o 

vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) destacou que, no dia anterior, membros do 

Partido Liberal (PL) de Feira de Santana, tais como o Sr. Elionai Carvalho de Santana e o 

pastor João Jorge, se reuniram consigo para a filiação do advogado Moacir Nascimento. 

Destacou que este presta excelentes trabalhos neste município. O orador exteriorizou que o 

advogado será bem-vindo ao PL e destacou que o partido se tornará cada vez mais forte. 

Registrou as presenças dos senhores Gerson Andrade e Suzi Dantas Galeria desta Casa. Em 

seguida, afirmou que o Governador Rui Costa esteve neste município, no dia anterior, para 

anunciar a execução de diversas obras. Mencionou que tanto o referido governador quanto 

o ex-governador Jacques Vagner anunciaram diversas obras que não foram efetivamente 

executadas neste Município, tal como o Complexo Policial Investigador Bandeira, que se 

encontrava repleto de lixo. Disse esperar e torcer para que a obra do referido complexo não 

se assemelhe à Lagoa Grande, a qual estava estagnada há dezesseis anos, de modo que a 

população continua sofrendo sem que o governo do Estado adotasse medidas efetivas. 

Disse que, apesar das críticas ao governo do Estado, não podia deixar de parabenizá-lo pela 

inauguração do Hemoba em Feira de Santana. Conclamou o governador Rui Costa para 

propiciar mais ações neste Município. Pois, a população acreditou no governado e espera 

por obras e benfeitorias. Destacou que, na Bahia, o ICMS incidente na gasolina é o maior 

do Brasil. Referiu-se às denúncias feitas nesta Casa Legislativa contra o secretário 

municipal de Saúde. Informou que este responderá às acusações na maneira devida. Por 

fim, ressaltou que, caso o referido secretário seja convocado a esta Casa para prestar 

esclarecimentos, o fará sem titubear. Em seguida o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL) comentou a visita do governador Rui Costa a este município, destacando que este 

reforçou a noção de que a Embasa pode vir a ser privatizada o que, no seu entendimento, é 

um equívoco uma vez que o patrimônio público é vendido, geralmente a “preço de banana”. 

Falou que o governador em sua fala informou que tem um grupo de estudos sobre o 

assunto, mas, segundo o orador, isso só está acontecendo porque a Procuradoria Geral do 

Estado impediu que parte da Embasa fosse alienada na Bolsa de Valores. Afirmou que é a 

mesma prática adotada pelo Governo Bolsonaro com relação a CEDAE, que é a empresa de 

saneamento do estado do Rio de Janeiro. Disse que considera um grave equívoco e que 

possui um conjunto de razões para tal afirmação, pois para o setor privado ficaria a parte 
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mais rentável, enquanto o setor público ficaria com a parte operacional. Voltou a falar que a 

Procuradoria Geral do Estado da Bahia embargou a operação e emitiu Parecer sobre a 

questão. Passou a citar os números que comprovam o desempenho e rentabilidade da 

Embasa e falou sobre os riscos de aumentos de tarifas decorrentes da privatização. 

Encerrou seu pronunciamento voltando a afirmar que a privatização da Embasa é um 

equívoco e que o sindicato da categoria e a população baiana não podem admitir tal 

privatização, uma vez que água é essencial para a vida. O vereador Ivamberg dos Santos 

Lima (PT) teceu comentários relacionados a visita do governador Rui Costa em que 

grandes obras foram anunciadas e o Hemoba foi inaugurado, destacando a importância 

desse equipamento para o município de Feira de Santana, no que diz respeito a saúde 

pública. Conclamou a população a exercitar a consciência de ser doador. Discorreu sobre o 

pacote de obras, citando diversas unidades escolares que serão reformadas e modernizadas, 

destacando a importância da educação e do esporte e afirmando que o montante de 

investimentos anunciados nunca foi visto antes em Feira de Santana. Informou que esteve 

na FAMFS, onde deverá ser construído o maior complexo esportivo deste Município, com 

recuperação dos equipamentos já existentes, bem como a construção de uma grande escola 

estadual. Finalizou afirmando que o governo da Bahia vendo a importância da Educação e 

do esporte traz para Feira de Santana essas importantes melhorias e que o investimento em 

Educação induz a uma consequente melhoria na Segurança Pública, uma vez que melhora a 

qualidade de vida da população. Posteriormente, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) 

disse que apresentou nesta Casa um Projeto de Lei Ordinária de nº 142/2021, o qual tem o 

intuito de proibir o governo municipal de exigir que o povo feirense só se locomova no 

Município se estiver imunizado com a vacina contra o Covid-19. Expôs que o comércio e 

as instituições não podem ser prejudicados devido a uma vaidade do governo. Explicou que 

o Projeto de Lei Ordinária está baseado no direito de ir e vir, posto no Artigo 5º, Inciso XV, 

da Constituição Federal. Externou que o governo municipal baixou um Decreto proibindo 

as pessoas de se locomoverem sem apresentar o cartão de vacina. Afirmou que apenas a 

polícia tem o direito de cobrar documentos e não os civis. Ressaltou que o governo federal 

não obriga ninguém a tomar a vacina, de modo que o município também não pode fazê-lo. 

Argumentou que ainda não está comprovado cientificamente que a vacina blinde as pessoas 

“cem por cento” do coronavírus. Pois, já que há casos de óbitos mesmo após a imunização. 

Em Pela Ordem, o vereador Valdemir dos Santos informou à Mesa Diretiva que cederia o 

tempo do PV para o edil Petrônio Oliveira Lima (REP) este destacou que, neste dia, antes 

da presente Sessão, visitou a Escola Municipal Maria Antônia da Costa, localizada no 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

 

710 

 

 

RD 202183 

bairro Santa Mônica. Salientou que o prefeito Colbert Martins da Silva Filho também 

esteve presente para reinaugurá-la após reforma e ampliação. Disse que o prefeito 

aproveitou o ensejo para entregar alguns notebooks aos discentes. O orador exteriorizou 

que a educação está sendo valorizada neste Município. Comentou ser necessário investir na 

educação para garantir um futuro melhor às crianças e aos adolescentes. Referiu-se ao 

discurso do vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) sobre os investimentos na área de 

Educação e argumentou que também era necessário o governo do estadual ofertar melhorias 

na área de Segurança Pública. Relatou que, esta semana, os habitantes do conjunto Viveiros 

lhe procuraram inúmeras vezes para reclamar dos constantes assaltos na região. Registrou 

que solicitou ao secretário municipal de Serviços Públicos, senhor Eliziario Ribeiro, a 

limpeza da via de acesso ao conjunto supracitado e externou que, neste dia, prepostos da 

referida secretaria trabalhavam para propiciar melhorias no local. Salientou que a vegetação 

abundante na região mencionada servia de esconderijo para assaltantes. Em seguida, 

conclamou o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, Ricardo Mandarino 

Barreto, bem como o governador Rui Costa, para estes se atentaram à segurança pública 

porque as pessoas estão sofrendo, inclusive, devido ao fato de alguns módulos policiais se 

encontrarem fechados. Destacou que o comandante da Polícia Militar da Bahia desejava 

colocar os efetivos nas ruas para garantir a segurança da população, no entanto, a ação 

dependia do poder público estadual. Foi aparteado pelo edil Luiz Augusto de Jesus (DEM). 

Por fim, o orador à tribuna disse que o policiamento nas ruas era necessário para assegurar 

a segurança pública. Frisou que Feira de Santana clama por socorro. Em seguida, o 

vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) disse que na manhã de hoje esteve visitando a 

Escola Maria Antônia, no bairro Santa Mônica. Oportunidade em que o prefeito municipal 

Colbert Martins da Silva anunciou que mais seis escolas serão ampliadas, reformadas e 

equipadas tanto na sede quanto nos distritos, totalizando vinte escolas na licitação. Depois, 

citou os nomes das escolas que já passaram ou passarão por reformas. Frisou que essa é a 

prova da preocupação do governo municipal com a Educação. Informou que o prefeito 

comunicou que três escolas funcionarão em tempo integral e autorizou a construção de um 

Complexo Educacional no distrito Bonfim de Feira e o projeto para construção de uma 

piscina olímpica ao lado do Colégio Diva Portela, no bairro Jardim Cruzeiro. Afirmou que 

a Educação passa por uma revolução no Município. Pois, muitos investimentos estão sendo 

feitos para melhoria da qualidade de vida dos alunos da rede municipal. Parabenizou a 

secretária municipal de Educação, professora Anaci Bispo Paim, pelo apoio aos projetos 

que já estavam em andamento. Durante o discurso, o orador foi aparteado pelo edil 
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Ivamberg dos Santos Lima. Logo após, a vereadora Eremita Mota de Araújo, em nome do 

Presidente, parlamentar Fernando Dantas Torres, deu boas-vindas à categoria de 

professores presente na Galeria da Casa da Cidadania, na pessoa da professora Marlede 

Oliveira. Neste momento, essa Sessão foi transformada em Comissão Geral, conforme o 

artigo 214, Inciso III do Regimento Interno, em razão do comparecimento do secretário 

municipal da Fazenda, senhor Expedito Eloy. Antes, porém, a segunda Secretária, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, no exercício da Presidência informou ao Plenário, a 

pauta da Sessão posterior a ser realizada no próximo dia vinte e um, do corrente mês, uma 

terça-feira, a hora regimental, com as seguintes proposições:<Em Redação Final, o Projeto 

de Resolução nº 736/2021, de autoria do edil Ivamberg dos Santos Lima. Em prioridade e 

em primeira discussão, os Projetos de Lei Ordinária nºs 128/2021, de iniciativa da Mesa 

Diretiva, com Parecer favorável da CCJR e Parecer contrário da CFOF e Emendas nº 01, de 

iniciativa do vereador Petrônio Oliveira Lima e nºs 02 e 03/2021, de lavra do parlamentar 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes, todas com Pareceres contrários e 140/2021, de 

autoria da Mesa Diretiva e Pareceres da CCJR e CFOF. Em segunda discussão, os Projetos 

de Lei Ordinária 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 Ordinária 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, 221, 222, 223 e 224/2021, respectivamente, de autoria dos 

parlamentares Eremita Mota de Araújo, Emerson Costa dos Santos, Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes e Pedro Cícero Marcenio Silva>. Em seguida, a segunda Secretária, no 

comando dos trabalhos, solicitou que os edis Fernando Dantas Torres e Jhonatas Lima 

Monteiro acompanhassem o secretário municipal da Fazenda, senhor Expedito Eloy, à 

Mesa desta Comissão Geral. Logo após, o comando da Mesa Diretiva foi reassumido pelo 

Presidente, vereador Fernando Torres. Em seguida, foram convidados a compor a Mesa 

desta Comissão Geral, a diretora da zonal Sertaneja da APLB-Sindicato, professora 

Marlede e o assessor do secretário municipal da Fazenda Expedito Eloy, senhor Anilton 

Mello. Dando continuidade, a palavra foi concedida ao Secretário da Fazenda, Sr. 

Expedito Eloy que após agradecer a oportunidade de está presente nesta Casa Legislativa 

argumentou que dos 417 municípios baianos mais de 200 não cumprem o pagamento do 

piso salarial nacional para os professores. Assinalou que Feira de Santana tem uma vocação 
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pela legalidade e desde que assumiu a pasta da Fazenda nunca deixou de pagar o teto 

nacional. Acrescentou que além de cumprir o teto, para os professores, estende as demais 

categorias da área de Educação. Lembrou que o governo federal deixou de pagar 

devidamente o Fundef aos estados do Norte e do Nordeste, mas o Município nunca deixou 

de pagar aos professores. Ressaltou que o Município injetou R$ 416 milhões na Educação. 

Advertiu que em 2019 Feira de Santana poderia legalmente aplicar 60% dos recursos do 

Fundeb na Educação. Entretanto, foram investidos 92%. Frisou que nos últimos oito anos, o 

Feira de Santana investiu sempre a mais do que os 25% de suas receitas com a Educação.  

Argumentou que seria plausível que se o Município complementava os gastos com a 

Educação acima dos 60% legais, nada mais justo que agora o dinheiro do precatório do 

Fundef seja na sua integralidade pertencente ao erário feirense. Reconheceu que o 

Município gastou muito pouco o recurso do precatório, pois tem uma vocação pela 

legalidade e teria orientado os prefeitos que enquanto não ficar definido de que maneira 

será feita o rateio do precatório que a aplicação tem que ser feita com cuidado parcimônia. 

Ponderou que as decisões se os professores terão direito aos 60% são incipientes e por isso 

só foram gastos R$ 35 milhões. Ademias ponderou que todos os órgãos de controle externo 

(Supremo Tribunal Federal - STF, Tribunal de Contas da União - TCU, Tribunal de Contas 

dos Municípios - TCM, Controladoria Geral da União - CGU e Ministério Público) alertam 

que o dinheiro do precatório não pode ser destinado a pagamento de salário. Assegurou que 

caso apresentem alguma decisão nova terá o imenso prazer em proceder o rateio. Findado o 

tempo do orador, o parlamentar Pedro Américo solicitou um tempo adicional para o 

secretário concluir a explanação. Cujo pleito foi acatado pela Vereadora Luciane Aparecida 

Vieira que durante a exposição do secretário municipal da Fazenda, Expedito Eloy, passou 

a comandar a Mesa desta Comissão Geral. Prosseguindo, o secretário da Fazenda observou 

que mesmo com todas as crises social, econômica e financeira porque passa o Brasil, mas 

em momento nenhum deixou de cumprir as suas obrigações com o magistério. Reafirmou 

que dos recursos do Fundeb, o Município aplica 90% com salário, quando poderia dispor 

de apenas 60% e que tais percentuais não foram confirmados em 2020 em decorrência da 

pandemia do Covid-19. Quanto ao evento atípico observado na virada de 2020 para 2021 

foi devido a chagada de R$ 6 milhões no dia 31 de dezembro passado. Porém, não poderia 

cogitar rateio se deveria gastar 60 e gasta 90%. Prosseguindo, a Presidente dos trabalhos, 

vereadora Luciane Aparecida da Silva Brito Vieira facultou a palavra ao edil Jhonatas 

Lima Monteiro, que disse está preocupado com a situação da Secretaria Municipal de 

Educação do Município. Agradeceu a presença do secretário da Fazenda, Expedito Eloy. 
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Em seguida, questionou o corte de salário efetuado no ano de 2020 cujos recursos são do 

Fundeb e para ondo foi aplicado tais recursos? Quanto aos precatórios do Fundeb disse ter 

recebido R$ 240 milhões e que a APLB só conseguiu a informação junto ao Ministério 

Público de um plano de aplicação dos recursos. Citou que a legislação é clara ao destinar 

60% dos recursos do precatório para o pagamento dos profissionais de Educação e deveria 

ser destinado aos servidores em forma de abono sem incorporação ao salário. O secretário 

esclareceu que a qualquer tempo que esta Casa necessitar de dirimir dúvidas quanto a 

matérias tributárias estará a disposição sem necessitar de convocação bastando apenas uma 

comunicação. Ressaltou a importância e a qualidade da oposição desta Casa. Quando ao 

Fundeb, ponderou que trata-se de uma atribuição exclusiva da Secretaria Municipal de 

Educação. Tanto o corte do salário quando o pagamento dos precatórios. Frisou que o 

Município investe em salário o montante de 90% quando poderia investir apenas 60%. 

Ressaltou que do Plano de Execução só foram gastos R$ 35 milhões e o restante está 

bloqueado. Informou que o TCM e o TCU recomendam que os municípios gastem o 

dinheiro com o que quiserem. Menos com salários de professores. Disse esperar que o 

Projeto de Lei que tramita na Câmara dos Deputados tenha um desfecho célere para definir 

como deve ser aplicado os recursos do Fundeb. Entretanto advertiu que a lei não tem 

caráter retroativo e os recursos que já chegaram não poderiam ser contemplados. Porém, 

antecipou que a Prefeitura receberá mais R$ 248 milhões e caso a lei já esteja aprovada 

poderá ser rateado. O vereador Ivamberg Lima enalteceu a disponibilidade do secretário 

disse que quando pergunta a Secretaria de Educação diz que é com a de Fazenda. 

Questionou quanto de juros já rendeu o dinheiro aplicado. Interrogou por que em outros 

munícipios há projetos de lei para viabilizar o pagamento do precatório do Fundeb? 

Perguntou se não há projeto para viabilizar o pagamento do Fundeb aos profissionais da 

Educação? O secretário Expedito Eloy ressaltou mais uma vez que algumas respostas só a 

Secretaria de Educação poderá responder. Argumentou que com a criação do Fundeb a 

aplicação das verbas tem sido feita com muito cuidado. Revelou que os juros renderam R$ 

36 milhões e destes foram gastos R$ 35 milhões. Quanto ao Plano de Aplicação foi 

recomendado por órgãos reguladores e podem a qualquer momento sofrer alterações. Disse 

desconhecer haver projetos para regulamentar o pagamento do Fundeb aos profissionais a 

Educação. Prosseguindo, foi concedida a palavra a professora Marlede Oliveira que disse 

estar surpresa com as respostas do secretário. Pois, a secretaria municipal da Educação, 

professora Anaci Bispo Paim, diz que questões de precatório é coma Secretaria da Fazenda. 

Porém, se o dinheiro está sendo gerido pela Secretaria da Fazenda, fica claro que a Fazenda 
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tem acesso ao Fundeb. Revelou que teve que procurar o Ministério Público para saber 

quanto foi gasto e como foi utilizado. Fato que está sendo revelado nesta Comissão. 

Argumentou ser vergonhoso ter tanto dinheiro dos precatórios e as escolas estarem sem 

condições de retomar as aulas presenciais. Pois, faltam máscaras, álcool gel. Lembrou que a 

Prefeitura cortou os salários dos professores no ano passado e ainda vai receber R$ 248 

milhões. Disse que neste momento é preciso propor e procurou o vereador Pedro Américo 

para viabilizar junto ao prefeito Colbert Martins da Silva Filho, a criação de uma lei que 

regularize o pagamento dos precatórios do Fundeb aos profissionais da Educação. Salientou 

ser impensável transformar a Educação sem melhorar os salários dos professores. Disse 

esperar que os professores recebam o precatório. Pois, muitos estão morrendo ser ver o 

dinheiro na conta. O secretário afirmou que a professora Marlede cumpre o seu papel e 

lamentou que o seu sindicato, o Sindsefaz, não tenha sindicalistas com o mesmo perfil. Em 

seguida voltou a afirmar que a gestão dos recursos do Fundeb é de exclusividade da 

Secretaria Municipal de Educação cuja regulamentação da aplicação de receita e despesa 

cabe à secretária Anaci Bispo Paim, conforme lei aprovada por esta Casa Legislativa. 

Lembrou que o município de Jequié pagou o precatório e o TCU determinou a devolução 

assim com o município de Amélia Rodrigues. Assinalou que estes são os precedentes. 

Disse que o novo Fundeb destinará 70% para o pagamento dos professores, mas ressaltou 

que o Município complementará 90% deste valor. Disse que Feira de Santana é o município 

que mais gasta com Educação. Salientou que trata-se de uma categoria respeitável e precisa 

ser bem atendida. Afirmou que dos 417 municípios da Bahia mais de 200 não pagam o piso 

salarial nacional. Logo após, o edil Pedro Américo Santana Lopes revelou ter a 

tranquilidade de saber que a área fiscal de Feira de Santana é muito bem tratada. 

Parabenizou o secretário pelo trabalho. Recomendou que os professores tenham 

objetividade. Pois, “se tem direito e tem. Se tem vamos legalizar através de lei e garantir o 

pagamento”. Defendeu a implantação de políticas de renúncia fiscal para que os 

empresários legalizem os seus tributos a exemplo de políticas na área esportiva e culturais. 

Advertiu que com a nova LDO aprovada certamente o Município passará por dificuldades. 

O vereador Ivamberg Lima orientou o vereador Pedro Américo a propor ao prefeito 

Colbert Martins o envio de Projeto de Lei Ordinária regulamentando o pagamento dos 

precatórios. Na sequência o vereador Silvio de Oliveira Dias disse que os professores são 

tratados de forma perversa pelo poder público municipal. Pois, há um jogo de empurra 

entre as secretarias municipais de Fazenda e da Educação. Frisou que o mesmo modos 

operandis se dá com os feirantes da Marechal Deodoro. Lembrou que lançaram uma “fake 
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News” dizendo que porque a Câmara não aprovou o Conselho do Fundeb deixaria de 

receber recursos e hoje está provado não ser procedentes. Pois, o Município vai receber R$ 

248 milhões. Questionou o rol de gastos do Fundeb que prioriza os bens materiais em 

detrimento dos professores. Frisou ser uma decisão política não pagar os precatórios. 

Lembrou ser filho de professora e saber das dificuldades de manter a família com parcos 

salários. O secretário Expedito Eloy frisou que o valor empenhado foi R$ 35 milhões para 

uma receita de R$ 35 milhões que são fruto de receita financeira. Disse que empenhar e 

pagar é prerrogativa da secretaria de origem. No caso a Secretaria Municipal de Educação. 

Revelou que há princípios na Secretaria Municipal que norteiam o afastamento sumário. 

Dentre eles, as questões políticas. Prosseguindo, o vereador Jhonatas Monteira disse que 

terá que tratar de questões como corte de salário e duplicidade de folha de pagamento. 

Afirmou que a conduta do prefeito municipal se esmera em desgastar os professores através 

das mídias. Lembrou que em 2018, o TCM recomendou que não pagassem nada aos 

professores. Porém, recomendava que os munícipios elaborassem um plano de aplicação 

com publicação. Coisa que Feira de Santana não fez. Mas, em 2020 a Lei 14.057 define que 

70% devem ser usados para pagar os professores. Propôs que seja elaborada uma minuta 

conjunta por todos os vereadores e que o secretario Expedito Eloy comprometa-se em 

encaminhar tal proposta ao prefeito municipal. O vereador Ivamberg Lima propôs que a 

Comissão Permanente Educação desta Casa elabore as propostas. O secretário disse que 

não importa o conteúdo, a natureza da lei, se é boa ou ruim. Mas tem que ser cumprida. 

Quanto a legislação em tramitação na Câmara dos Deputados disse estar ciente e 

acompanhando e tem alertado ao alcaide sobre tais procedimentos para que o governo não 

seja pego de surpresa. Com relação ao TCU algumas decisões são monocráticas e precisam 

ter uma definição colegiada. Ao edil Pedro Américo disse que formulou o Pro-Cultura 

sendo que de 10% devido, 2% do ISS pode ser aplicado em projetos esportivos e ou 

cultural. Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Monteiro questionou se o secretário se 

comprometeria de intermediar a proposição ao prefeito municipal. O secretário assegurou 

que seria o porta voz. Em Pela Ordem, o vereador Pedro Américo revelou que em 

conversa com a professora Marlede e o vereador Jhonatas colocou-se à disposição para 

elaborar a minuta referida anteriormente. A vereadora Luciane Vieira enfatizou a postura 

democrática do Presidente da Casa da Cidadania, parlamentar Fernando Dantas Torres; 

agradeceu a presença do secretário municipal da Fazenda Expedito Eloy, dos vereadores e 

dos demais presentes e declarou encerrada a presente Comissão Geral, às doze horas e 

quinze minutos. Para constar, eu, José Joaquim de Oliveira Neto, Técnico Legislativo a 
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disposição do Setor de Redação e Atas, lavrei a presente Ata que segue à apreciação 

plenária, na forma regimental.     

 

 

 

 

 


