Feira de Santana

CÂMARA MUNICIPAL
Casa da Cidadania

Ata da 51ª Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Feira de Santana, Estado da
Bahia, referente à 1ª Etapa, do 1º Período,
da 19ª Legislatura, realizada no dia 15 de
junho de 2021.

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, a 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 quinquagésima primeira
Sessão Ordinária, referente à primeira Etapa, do primeiro Período, da décima nona
Legislatura, na qual compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson
Costa dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Fabiano do Nascimento Souza, Fernando
Dantas Torres, 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. Amparada pelo Regimento Interno, a Segunda Secretária, Vereadora Eremita
Mota de Araújo assumiu a direção dos trabalhos e declarou aberta a presente Sessão. Em
seguida o primeiro Vice-Presidente desta Casa, vereador Silvio de Oliveira Dias, assumiu a
direção da Mesa, registrou que havia quórum suficiente para iniciar a Sessão e solicitou da
vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária, a leitura da Ata da Sessão anterior
que foi aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Dando prosseguimento o vereador
Silvio de Oliveira Dias, na direção dos trabalhos, solicitou à primeira Secretária, vereadora
Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, que procedesse a leitura das matérias previamente
constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir:< Projetos de Lei n/nºs 099/2021,
de autoria do edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes, que “Estabelece a
obrigatoriedade de uma segunda opção de data para exames e atividades curriculares em
estabelecimentos de ensino público do Município de Feira de Santana, em razão do respeito
às liberdades religiosas e dá outras providências”; n°s 100, 101, 102 e 103/2021, todos de
lavra da parlamentar Luciane Aparecida Silva Brito Vieira que, respectivamente, “Dispõe
sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes e casas noturnas adotarem medida de auxílio
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à mulher que se sinta em situação de risco”; “Cria Programa Municipal para incentivo à
utilização da musicoterapia como tratamento terapêutico complementar de pessoas com
deficiência, síndrome e/ou transtorno do espectro autista (TEA)”; “Dispõe sobre a inclusão,
dos trabalhadores de hipermercados, supermercados, minimercados e mercearias como
grupo prioritário no plano de vacinação contra o Covid-19 no Município de Feira de
Santana e dá outras providências” e “Dispõe sobre a inclusão, dos trabalhadores integrantes
da categoria dos frentistas com o grupo prioritário no plano de vacinação contra a Covid-19
no Município de Feira de Santana e dá outras providências”. Pareceres nºs 103, 107, 109,
110/2021, s/nº e s/nº, todos exarados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação
(CCJR), opinando favoravelmente à tramitação, na devida ordem, dos Projetos de Lei nº
082/2021, de autoria do edil Luiz Augusto de Jesus; nº 086/2021, de iniciativa da vereadora
Luciane Aparecida Silva Brito Vieira; nº 088/2021, de lavra do vereador Jurandy da Cruz
Carvalho; nº 089/2021, de autoria do vereador Luiz Augusto de Jesus; da Emenda nº
01/2021 ao Projeto de Lei nº 078/2021, de lavra de diversos vereadores e do Projeto de Lei
nº 098/2021, de autoria do Poder Executivo. Pareceres nºs 100, 101, 102, 105, 106 e
108/2021, todos exarados pela CCJR, opinando, respectivamente, pelo indeferimento dos
Projetos de Lei nºs 079 e 080/2021, ambos de autoria do edil Pedro Cícero Marcenio Silva;
nºs 081 e 084/2021, ambos de lavra do parlamentar Flávio Arruda Morais e nº 085/2021, de
autoria de vereador Silvio de Oliveira Dias; nº 087/2021, de lavra da parlamentar Luciane
Aparecida Silva Brito Vieira. Requerimentos nºs 138, 139 e 140/2021, respectivamente de
autoria do edil José da Costa Correia Filho; subscrito por diversos vereadores e de iniciativa
do vereador Luiz Ferreira Dias. Indicações nºs 1285 a 1317/2021, de lavra dos parlamentas
nºs 1285 a 1317/2021, de lavra dos parlamentares Luciane Aparecida Silva Brito Vieira,
Edvaldo Lima dos Santos, Ivamberg dos Santos Lima, Fabiano Nascimento de Souza, Luiz
Augusto de Jesus e Pedro Américo de Santana Silva. Moções nºs 125 a 128/2021, de
autoria dos vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Luiz Augusto de Jesus e Luciane
Aprecida Silva Brito Vieira. Correspondências: Ofício s/nº, datado do dia 14 de Junho do
ano em curso e assinado pelo vereador Luiz Ferreira Dias, Corregedor, informando sobre a
instauração do Processo Disciplinar nº 01/2021, para apuração de possíveis abusos de um
vereador. Ofício s/nº, datado do dia 14 de Junho do ano em curso e assinado pelo vereador
Luiz Ferreira Dias, Corregedor, informando sobre a instauração do Processo Disciplinar nº
02/2021, para apuração de possíveis abusos de um vereador >. Nesse momento o primeiro
Vice-Presidente, vereador Silvio de Oliveira Dias, em consonância com o Regimento
Interno desta Casa Legislativa, designou os edis Petrônio Oliveira Lima, Pedro Cícero
Marcenio Silva e Ronaldo Almeida Caribé para conduzir ao Plenário a senhora Elanny de
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Jesus Alves, Presidente da associação de Defesa aos Moradores de Residenciais e
Comunidades – ADMRC, a fim de se pronunciar na Tribuna Livre, conforme Ofício nº
17/2021, datado de 09 de junho de 2021, protocolizado em 09 de junho de 2021 e lido no
Expediente de 10 de junho de 2021. Assumindo a Tribuna a senhora Elanny de Jesus Alves
abordou a questão das demandas dos Residenciais do Programa de Habitação do Minha
Casa Minha Vida da região do Aviário, que após o vendaval ocorrido no dia 17 de fevereiro
deste ano, deixou prejuízos e risco de morte aos moradores. Falou que dezenove mil e
seiscentas famílias moram nos residenciais do Programa Minha Casa Minha Vida e
precisam ser ouvidas pelo Poder Público. Disse que no último dia 17 de fevereiro ocorreu
um vendaval onde duas mil, cento e quarenta e quatro famílias foram prejudicadas, pois os
telhados das moradias foram “arrancados” pelo vento e estão provocando infiltrações.
Afirmou que existe um laudo da Defesa Civil do Município atestando que existiu erro na
construção das citadas moradias. Lembrou que trezentos e sessenta e três vereadores foram
votados no bairro Aviário e que sequer fazem visitas ao local. Lembrou o incêndio ocorrido
no Residencial Iguatemi I, no ano de 2018, ressaltando que nada foi feito em favor das
vinte famílias que tiveram que abandonar suas residências. Falou sobre a falta de
recebimento de correspondências nos Residenciais em razão das dificuldades de registro de
Código de Endereçamento Postal – CEP. Listou as diversas dificuldades nos supracitados
locais, a exemplo de falta de iluminação pública, reforma das quadras, falta de limpeza
pública, poda de árvores, poluição sonora e insegurança. Afirmou que o trabalho social
investido no Programa está aquém das efetivas necessidades da população, citando a
Portaria 464. Finalizou seu pronunciamento agradecendo a oportunidade dada por esta Casa
e conclamou os vereadores a buscarem soluções para os problemas, visitarem os
Residenciais do Programa Minha Casa, Minha Vida e dialogarem com a comunidade.
Durante o discurso da senhora Elanny de Jesus Alves a vereadora Eremita Mota de Araújo
perguntou se a Secretária Cintia Machado, titular da pasta da Habitação, tem fiscalizado os
Residenciais. Em resposta, a oradora informou que não existe visitação ou qualquer tipo de
diálogo com a Secretaria de Habitação. O primeiro Vice-Presidente desta Casa, edil Silvio
de Oliveira Dias, no comando dos trabalhos, agradeceu a presença da oradora e colocou
este Poder Legislativo à disposição. Em Pela Ordem o edil Edvaldo Lima dos Santos
informou que os vereadores estão constantemente em contato com a comunidade, fazendo
Indicações ao Poder Executivo, que tem a obrigação de realizar as melhorias, mas não vem
atendendo as demandas. Em Pela Ordem o parlamentar José da Costa Correia Filho
afirmou que faz visitas constantes a essas comunidades, defendendo também que é
necessário que os moradores façam a sua parte. Disse que a pandemia vem dificultando as
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ações, mas que o Prefeito está empenhado em resolver os problemas. Em Pela Ordem o
vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes solicitou que as cópias integrais dos
Projetos que serão apreciados na Ordem do Dia de hoje fossem disponibilizadas a todos os
edis, o que foi acatado pelo Presidente em exercício, vereador Silvio de Oliveira Dias. A
seguir vereador Silvio de Oliveira Dias, primeiro Vice-Presidente deste Legislativo,
solicitou que os líderes procedessem as suas inscrições. Em Pela Ordem o parlamentar
Petrônio Oliveira Lima passou o tempo do partido Republicanos ao edil José da Costa
Correia Filho. No momento destinado ao Horário das Lideranças Partidárias, os
seguintes parlamentares fizeram uso da palavra: José da Costa Correia Filho (Patriota)
falou sobre o Dia Nacional da Doação de Sangue, comemorado no dia 14 de junho,
ressaltando que o Hemoba passa por dificuldades com a pequena quantidade de sangue em
estoque. Informou que estará iniciando uma campanha, para uma parceria entre o Poder
Executivo Municipal e o Governo do Estado, a fim de promover a coleta de sangue nos
bairros, utilizando veículos da Fundação de Hematologia e Hemoterapia dos Estado da
Bahia – Hemoba, com o objetivo de amenizar a situação atual. Solicitou o apoio de todos,
em especial dos colegas de oposição para ajuda-lo nesse pleito. Conclamou a população a
fazer doações que podem salvar muitas vidas. Passou a falar sobre os condomínios que tem
visitado e que todos tem conhecimento desta coleta de sangue que ocorrerá com a
disponibilização de um ônibus. Informou que a iluminação pública de Feira de Santana será
totalmente modernizada. Finalizou solicitando melhorias no calçamento e transporte
público em diversos bairros, a exemplo do Aviário. Foi aparteado pelo colega Petrônio
Oliveira Lima. A seguir o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (Cidadania) agradeceu ao
Prefeito Colbert Martins e ao Superintendente de Obras, senhor João Vianey, pela
recuperação de diversas vias do bairro Conceição II. Informou que protocolou um ofício
solicitando limpeza no Conjunto Viveiros e não foi atendido. Disse que a limpeza era feita
religiosamente de seis em seis meses, mas que há oito meses não tem sido realizada.
Questionou se existe boicote por parte do Secretário Municipal de Serviços Públicos,
Eliziário Ribeiro, e encerrou seu pronunciamento mandando recado para o citado
Secretário. Foi aparteado pelo colegas Flávio Arruda Morais e Edvaldo Lima dos Santos.
Durante a fala do edil Pedro Cícero Marcenio Silva o comando da Mesa Diretiva foi
transferido para o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres. Dando continuidade
ao Horário das Lideranças o parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes
destacou o programa municipal do HUB Inovação, Startups e Empresas de Tecnologia, que
discutem ideias na busca de soluções, trabalho e oportunidades. Informou que no próximo
dia dezessete será realizada uma ação para discutir a captação de recursos para inovações
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tecnológicas e que as inscrições para participação no evento estão sendo feitas no site da
HUB Feira de Santana, onde também podem ser vistos os trabalhos realizados pela
instituição. Afirmou que é uma importante ferramenta de inclusão produtiva para o
desenvolvimento social e geração de emprego e renda. Encerrou seu pronunciamento
conclamando as pessoas a participarem a fim de discutirem e debaterem sobre um tema tão
importante. Jossé Paulo Pereira Barbosa (PSC), demonstrou sua felicidade por estar
caminhando ao lado do Presidente Fernando Dantas Torres, parabenizando-o pelo trabalho,
competência e zelo com a coisa pública. Disse que ontem esteve acompanhando o
Presidente desta Casa numa reunião com o Secretário de Segurança Pública do Estado da
Bahia para tratar da doação das viaturas e combustíveis por parte desta Casa, ressaltando
que esta é uma ação inédita no Norte e Nordeste do país. Registrou sua “tristeza” pela
ausência de representante do Poder Executivo Municipal na reunião, salientando que o
Prefeito Colbert “atacou” tanto a falta de Segurança Pública, mas não mandou
representante para uma reunião tão importante. Enalteceu o Governador Rui Costa e
criticou o Prefeito Colbert por ter “virado” as costas para este Legislativo. Voltou a elogiar
o Presidente Fernando Torres pela humildade e nobreza sem igual, mesmo com os ataques
nas redes sociais, “pagos”, segundo o orador, pelo Prefeito Colbert. Pediu humildade ao
Prefeito Municipal e solicitou que ele “olhe” pela comunidade. Aconselhou o Prefeito
Colbert a procurar uma igreja, ajoelhar no caroço de milho e rezar “setecentos Pai Nossos e
mil e setecentas Ave Marias” para aprender a ter humildade. Registrou o ato nobre do
Senador Otto Alencar com o Presidente Fernando Dantas Torres, salientando que o mesmo
retornará como o maior governador da Bahia e Feira de Santana verá o “maior massacre
político” que o grupo dos onze irá promover, sob o comando do Presidente Fernando
Dantas Torres que, como bom filho, bom pai e bom marido, só poderia ser um bom
político. Foi aparteado pelo edil Luiz Ferreira Dias. Edvaldo Lima dos Santos (MDB),
iniciou seu pronunciamento lendo a Moção de Louvor nº 125/2021 que registra o
aniversário de oitenta e três anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus nesta cidade,
lembrando que no Estado da Bahia a igreja tem cento e dez anos, com cento e sessenta e
sete templos em Feira de Santana. Disse que o Presidente Fernando Torres, além de fazer
constantes visitas a igreja, presta uma grande ajuda financeira. Afirmou que Fernando
Torres tem o potencial para ajudar as pessoas e sempre estende a mão para alguém. A
exemplo dessa iniciativa de destinar cinquenta viaturas para o município de Feira de
Santana, o que beneficiará a comunidade, salientando que esse é o papel de um excelente
gestor. Passou a falar sobre o Desafio Jovem, centro de recuperação para dependentes
químicos, mantido há quarenta e quatro anos pela Igreja Assembleia de Deus. O Presidente
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Fernando Dantas Torres disse que esta é a Casa do Povo, composta de uma diversidade de
profissionais que refletem todos os segmentos da sociedade, e não a Academia Feirense de
Letras, por isso todos são passíveis de erros durante a oratória. A seguir o edil Ivamberg
dos Santos Lima questionou se o Prefeito Colbert Martins “consegue dormir” ao ver
grupos prioritários, a exemplo de mulheres grávidas e puérperas, sob sol e chuva na
tentativa de se vacinar. Defendeu que os postos de vacinação sejam alocados para
ambientes mais estruturados, a exemplo da Universidade Estadual de Feira de Santana UEFS, pois os atualmente existentes não tem a mínima estrutura para acolher a população.
Solicitou ao Prefeito Colbert Martins que tenha mais compaixão pelas pessoas. Passou a
criticar o Presidente Jair Bolsonaro pela postura de exigir a liberação do uso de máscaras,
com apenas onze por cento da população vacinada, quando a liberação só deve ocorrer com
um índice de setenta por cento de imunização. Finalizou seu discurso defendendo o uso de
máscaras e o distanciamento social. O vereador Luiz Ferreira Dias (PROS) disse que hoje
é a data em que se registra o Dia Mundial pela Conscientização sobre a Violência contra o
Idoso, defendendo maior atenção, carinho e amor para com essas pessoas, salientando que
todos serão idosos um dia. Passou a falar sobre a necessidade de reforçar as medidas de
prevenção da Covid-19, que está alcançando grandes índices no Município de Feira de
Santana. Conclamou a todos que tenham consciência da situação atual. Em seguida, o
vereador Luiz Augusto de Jesus (Democratas), registrou que pessoas estão colocando
propagandas em postes e em equipamento públicos, ressaltando que tal ação é proibida por
lei de sua autoria. Disse que as gráficas são obrigadas a colocarem os dados dos clientes na
propaganda, o que não está ocorrendo, sendo tal atitude ilegal. Solicitou que a Secretaria
competente adote providências no sentido de fiscalizar tal prática, a fim de evitar a poluição
visual na cidade. Em Pela Ordem o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva solicitou que
fosse registrado em Ata o aniversário do colega Jhonatas Lima Monteiro, nesta data. Em
Pela Ordem Edvaldo Lima dos Santos parabenizou o colega Jhonatas Lima Monteiro pela
data natalícia. O vereador Silvio de Oliveira Dias (Liderança das Minorias) teceu
comentários sobre o pronunciamento da senhora Elanny de Jesus Alves na Tribuna Livre,
ressaltando que o abandono dos residenciais do Programa Minha Casa, Minha Vida, é feito
de maneira deliberada a fim de transformar essas unidades em “favelas” e denegrir esse
Programa tão bonito. Falou sobre a grande importância do Programa Minha Casa, Minha
Vida para a população carente e ressaltou que a “elite” não conhece de fato a pobreza
existente no país e não sabe o que é “morar ao relento”. Afirmou que o programa trouxe
dignidade e que o Poder Executivo Municipal tem por objetivo “destruir” esse Programa.
Citou diversos residenciais que estão em “estado de abandono” e lembrou que durante a
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campanha eleitoral usaram até um “marginal” para enganar a população. Em seguida, o
vereador Luiz Augusto de Jesus (Liderança do Governo) disse que todos os vereadores
desta Casa reivindicam melhorias para a população e agradeceu ao Prefeito Colbert e ao
Deputado José Nunes por mais uma obra concluída. Conclamou que todos votem no
Projeto de Lei importante que trata da Educação no Município criando o Conselho
Municipal de Controle e Acompanhamento do Desenvolvimento da Educação Básica e
Valorização dos Profissionais de Educação, passando a explicar a composição e objetivos
do citado Conselho. Informou que em breve serão inauguradas escola e creche no Alto do
Rosário, alargamento da Rua Itatiaia, na entrada da Conder e melhorias nos condomínios
daquela região que hoje é denominado Núcleo da Conceição. Em Pela Ordem, o vereador
Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou consultar o Plenário quanto à supressão do Grande
Expediente e votação em bloco dos Projetos pautados para a Ordem do Dia da presente
Sessão. O Presidente, edil Fernando Dantas Torres disse que oportunamente colocará em
votação o requerimento do vereador. Em seguida o edil Emerson Costa dos Santos (DC)
disse que situação da saúde em Feira de Santana é caótica, pois servidores estão com
salários atrasados, criticou também os baixos salários dos profissionais de saúde e ressaltou
que os servidores demitidos ainda não receberam os valores das rescisões. Informou que em
alguns setores da saúde os médicos estão há dois meses sem receber a devida remuneração
por falta de repasse do Poder Executivo. Falou sobre a mobilização dos servidores
municipais efetivos que denunciam perda de direitos e cortes nas gratificações percebidas
há muito tempo. Questionou o Prefeito Municipal sobre o dinheiro devido aos profissionais
que estão se sacrificando na linha de frente de combate a Covid. Solicitou que o Presidente
Fernando Torres interceda na questão e solicitou providências ao líder do governo. O
orador foi aparteado pelo edil Flávio Arruda Morais. Em Pela Ordem o edil Luiz Augusto
de Jesus esclareceu que não é dono de empresas na área de saúde. A seguir, a segunda
Secretária Eremita Mota de Araújo assumiu a direção dos trabalhos. O parlamentar
Jurandy da Cruz Carvalho (PL) parabenizou o Prefeito Colbert Martins pelas ações no
Distrito de Ipuaçu, a exemplo da limpeza de todas as localidades do distrito, bem como o
patrolamento de todas as estradas vicinais de Ipuaçu. Disse ter sido informado que assim
que a chuva der uma trégua o Superintendente de Obras, senhor Vianey, retornará com os
trabalhos de recuperação das estradas. Falou sobre a moderna praça esportiva que será
inaugurada, a construção de diversas praças e recuperação de quadras. Pediu que o
“suplente” de vereador, Luiz Augusto de Jesus, se coloque no seu lugar e deixe de assumir
as obras da prefeitura. Pediu respeito com o Distrito de Ipuaçu que é politizado e possui
vários políticos ilustres, a exemplo do ex-governador João Durval Carneiro, dentre outros.
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Disse que o verdadeiro líder tem o papel de respeitar, contemporizar e não o de levar
fofocas, salientando que o colega Luiz Augusto de Jesus não respeita os colegas e tem que
aprender a ser líder, ajudar o semelhante e fazer “afagos”. Citou os Ex-Prefeitos José
Ronaldo e ACM Neto, bem como o Ex-Governador Jaques Wagner, como exemplos de
líderes natos. Durante o pronunciamento do orador o Presidente Fernando DantasTorres
reassumiu a direção da Mesa e passou o tempo do seu partido PSD, ao edil Jurandy da Cruz
Carvalho. Neste momento, a Sessão foi suspensa por dez minutos para que os senhores de
prenomes Valdec e Expedito usassem a Tribuna desta Casa, representando os servidores
efetivos do Município. Logo após, a senhora Yara Alves também fez uso da palavra
representando os Agentes de Municipais de Trânsito. Em seguida, o Sr. Nelson do Rosário
fez uso da Tribuna representando os Agentes Comunitários de Saúde. Na sequência, a
palavra foi concedida à professora Marlede Oliveira, dirigente da APLB, representando os
professores do Município. Todos os oradores falaram sobre a retirada de direitos e
benefícios que eram recebidos pelas supracitadas categorias. Em seguida, o Presidente, edil
Fernando Dantas Torres agradeceu aos representantes dos servidores municipais e aos
Sindicatos presentes colocando este Legislativo à disposição das categorias. Reaberta a
Sessão, o Presidente, Fernando Dantas Torres, consultou os vereadores quanto ao
encerramento da Sessão em razão de uma suposta “briga” corporal entre os edis Luiz
Augusto de Jesus e Jurandy da Cruz Carvalho. Em Pela Ordem o vereador Luiz Augusto
de Jesus informou que não brigou com ninguém e ele foi o ofendido. Em Pela Ordem o
edil Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou que não fosse registrado o Pela Ordem do colega
Luiz Augusto de Jesus. Em Pela Ordem o parlamentar Luiz Ferreira Dias, na condição de
Corregedor desta Casa Legislativa, solicitou a liberação da filmagem do circuito interno a
fim de analisar o ocorrido. Em Pela Ordem o edil Luiz Augusto de Jesus disse que foi
ameaçado. Em Pela Ordem o vereador Sílvio de Oliveira Dias solicitou que a pauta da
Ordem do Dia de hoje seja mantida para a Sessão Ordinária de amanhã, sendo o presente
requerimento acatado pelo Presidente Fernando Dantas Torres. Após aquiescência do
Plenário o Presidente deste Legislativo, o parlamentar Fernando Dantas Torres, declarou
encerrada a presente Sessão, às onze horas e treze minutos, sendo convocada outra para a
amanhã, à hora regimental, com a seguinte pauta:< Em regime de urgência primeira
discussão o Projeto de Lei nº 078/2021 de autoria do Poder Executivo, com Emenda nº 01
e Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR. Em regime de
urgência e primeira discussão o Projeto de Lei nº 098/2021 de autoria do Poder
Executivo, com Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR e da
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização - CFOF. Em regime de prioridade e
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segunda discussão o Projeto de Lei nº 090/2021 de autoria do Poder Executivo >. Para
constar, eu, Eliana Mara Assunção Rocha Costa, Redatora de Debates desta Casa, em home
office, lavrei a presente Ata que segue à apreciação plenária, na forma regimental.
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