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Ata da 48ª 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 08 de 

junho de 2021. 

 

 

Aos oito 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 quadragésima oitava 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. Amparado 

pelo Regimento Interno, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, vereador Silvio de Oliveira 

Dias, assumiu a direção dos trabalhos, declarou aberta a presente 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/nº 095 e 

096/2021, respectivamente, de autoria dos parlamentares Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes e Ivamberg dos Santos Lima, que “Dispõe sobre a retirada gradativa de veículos de 

tração animal das vias e logradouros públicos do município de Feira de Santana, e dá outras 

providências” e “Cria a Biblioteca Digital Municipal de Feira de Santana, e dá outras 

providências”. Projetos de Decreto Legislativo n/nº 003 e 006/2021, ambos de iniciativa 

do edil Luiz Augusto de Jesus, que, respectivamente, “Dispõe sobre a concessão da 

Comenda Maria Quitéria ao senhor Luiz Pedro Rodrigues Irujo, e dá outras providências” e 

“Dispõe sobre a concessão do título de Cidadão Feirense ao senhor José Ferreira dos Santos 
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Filho, e dá outras providências”. Requerimento nº 131/2021, de autoria do edil Ivamberg 

dos Santos Lima. Indicações nºs 1204 a 1249/2021, de lavra dos vereadores Luiz Augusto 

de Jesus, Emerson Costa dos Santos, Jhonatas Lima Monteiro, Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes, Josse Paulo Pereira Barbosa, Emerson Costa dos Santos, Flávio Arruda 

Morais, Fabiano Nascimento de Souza e Silvio de Oliveira Dias. Moção nº 124/2021 de 

iniciativa do parlamentar Jhonatas Lima Monteiro >. Nesse momento o primeiro Vice-

Presidente, vereador Silvio de Oliveira Dias, em consonância com o Regimento Interno 

desta Casa Legislativa, designou os edis Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima 

Monteiro e Pedro Américo Américo de Santana Silva Lopes, membros da Comissão de 

Educação deste Legislativo, para conduzir ao Plenário o Professor Evandro do Nascimento 

Silva, Magnífico Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS, para 

registrar o aniversário de quarenta e cinco anos da Instituição e se pronunciar na Tribuna 

Livre, conforme Ofício nº 298/2021, datado de 24 de maio de 2021, protocolizado em 26 

de maio de 2021 e lido no Expediente de 27 de maio de 2021. Assumindo a Tribuna o 

Magnífico Reitor da UEFS fez uma breve síntese dos quarenta e cinco anos de existência 

da Instituição de ensino e sua contribuição para o desenvolvimento educacional, social e 

cultural de Feira de Santana e região, destacando que a UEFS nasceu com o ímpeto de 

trazer para o interior do sertão o ensino superior, que existia apenas na capital. Disse que a 

universidade iniciou sua atuação com oito cursos de graduação e hoje são trinta e um e com 

a ampliação das instalações, foram criados trinta e nove cursos de pós graduação. Salientou 

que a extensão promovida pela UEFS é cada vez mais referenciada nas questões sociais. 

Fez referência a política de quotas que busca vencer os preconceitos culturais, raciais e as 

realidades diversas, com uma atuação multifacetada. Falou do reconhecimento da 

comunidade universitária na consolidação do Centro Industrial do Subaé, com a formação 

de diversos profissionais que trabalham pelo seu desenvolvimento, bem como a atuação da 

UEFS na área de saúde, em especial no trabalho referente a anemia falciforme. Afirmou 

que a Instituição trilha um caminho solidário e virtuoso em prol da sociedade, em especial 

no momento mais difícil deste século. Defendeu a construção de um futuro mais promissor 

com direito a sonhar, criando um anteparo para combater a “barbárie” instalada no país. O 

parlamentar Sílvio de Oliveira Dias parabenizou o Magnífico Reitor, falou sobre o 

importante papel da UEFS para a sociedade feirense e colocou esta Casa à disposição da 

Instituição. Em Pela Ordem o edil Fernando Dantas Torres informou que a partir de 

amanhã os vereadores e servidores que trabalham diretamente na Sessão só poderão estar 

presentes com o após o exame PCR. Em Pela Ordem o parlamentar José da Costa Correia 

Filho informou que tomou a vacina recentemente e não pode fazer o exame. Em Pela 
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Ordem o vereador Edvaldo Lima dos Santos comunicou que fez o exame e irá buscar o 

resultado na Secretaria de Saúde. Em Pela Ordem o edil Ivamberg dos Santos Lima 

lembrou que os integrantes da imprensa receberam a vacina no último sábado e não devem 

fazer o exame porque a janela imunológica não está completa. Dando prosseguimento a 

Sessão, o primeiro Vice-Presidente, vereador Silvio de Oliveira Dias, na direção da Mesa, 

convidou os líderes a efetuarem suas inscrições. Neste momento o terceiro Vice- 

Presidente, José Marques de Messias assumiu a direção dos trabalhos. No momento 

destinado ao Horário das Lideranças Partidárias, os seguintes parlamentares fizeram uso 

da palavra: José da Costa Correia Filho (Patriota) demonstrou sua surpresa por esta 

Casa, na pessoa do seu Diretor, negar dar entrada em uma Moção de Repúdio de sua 

autoria, salientando que solicitou que sua assessoria analise o Regimento Interno para 

verificar se existe embasamento para essa atitude, pois ninguém pode retirar a sua voz. 

Registrou que a Moção de Repúdio foi contra a atitude do Deputado Emerson Almeida e o 

Governador Rui Costa uma vez que não admite que eles denigram a imagem do município 

de Feira de Santana o que revoltou a todos os feirenses. Disse que o Prefeito Colbert tem 

compromisso com esta cidade e respeita toda a população feirense. Finalizou solicitando 

mais respeito a Feira de Santana. Edvaldo Lima dos Santos (MDB), utilizando também o 

horário do PSB, parabenizou a condução da economia do Brasil, na pessoa do competente 

Ministro Paulo Guedes e do Presidente Jair Bolsonaro o que levou a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico-OCDE a convidar o Brasil para compor o 

grupo de recuperação econômica, fruto das medidas econômicas que equipe econômica do 

país tem realizado para proteção dos trabalhadores nesse momento de pandemia, a exemplo 

da criação do Auxílio Emergencial. Disse que o aumento do PIB mostra que o país está no 

caminho certo. Demonstrou sua “tristeza” por não ter sido convidado para a inauguração de 

uma ala na Policlínica do Tomba, uma vez que é vizinho e afirmou que tomará as devidas 

providências. Em seguida, o vereador Luiz Augusto de Jesus, utilizando o horário do 

Republicanos, fez referência a uma entrevista do comandante do CPRL no programa 

Acorda Cidade em que o mesmo disse que está estudando a implantação de novas 

companhias da Polícia Militar, salientando que essa ação é fruto da posição do Prefeito 

Colbert que cobrou providências e que teve uma grande repercussão. Informou que o Poder 

Executivo inaugurou uma moderna central de monitoramento, com uma alta resolução, para 

servir de suporte para as Polícias Militar, Civil, Federal e Guarda Municipal o que 

demonstra que o Prefeito tem razão, pois Feira de Santana apresenta altos índices de 

violência, tanto na zona urbana, quanto na zona rural, e precisa de uma atuação mais efetiva 

no Governo do Estado. Jossé Paulo Pereira Barbosa (PSC), utilizando também o horário 
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do PSDB, parabenizou o presidente do SINJORBA que, de maneira corajosa, encampou 

luta no Ministério Público em defesa do “quarto poder” na questão da prioridade na 

vacinação. Agradeceu o apoio dos secretários Edson Borges, Marcelo Brito e do Prefeito 

Colbert. Parabenizou toda a imprensa de Feira de Santana. Afirmou que não sabe porque o 

Ministério Público é contra a imprensa baiana. Solicitou que fosse registrado em Ata o 

trabalho competente do Secretário Edson Borges na condução da divulgação e dos 

trabalhos de vacinação, salientando que o profissional de imprensa que não foi vacinado 

não pode reclamar, pois a divulgação foi ampla e os que criticaram foi por ciúme e inveja 

do excelente serviço prestado. Em Pela Ordem a vereadora Eremita Mota de Araújo 

solicitou que fosse colocada para apreciação plenária a supressão do Grande Expediente, 

que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Em seguida, o vereador Luiz Augusto 

de Jesus (Liderança do Governo) solicitou o retorno para a pauta do Projeto de Decreto 

Legislativo de sua autoria que foi retirado da Ordem do Dia em Sessão passada. 

Parabenizou toda a imprensa pela vacinação. Em aparte o edil Fernando Dantas Torres 

informou que o Projeto em questão tramitará normalmente. O parlamentar Jurandy da 

Cruz Carvalho (PL) parabenizou o comandante do CPRL que começou a adotar 

providências para a melhoria da segurança em Feira de Santana, fruto da entrevista do 

Prefeito Colbert sobre a questão. Disse que o bom gestor atua assim, identifica os erros e 

busca solução para resolução. Afirmou que o comandante disse no Programa Acorda 

Cidade que está rediscutindo a segurança da cidade a fim de consertar os erros existentes. 

Enalteceu o trabalho do Comandante Lobão, da companhia 67, e ressaltou que espera uma 

segurança mais efetiva a fim de que os moradores dos distritos possam “dormir em paz”. O 

vereador Luiz Ferreira Dias (PROS) teceu comentários sobre o bairro do Tomba e 

abordou a questão da inauguração da ala da Policlínica daquele bairro, salientando que 

também não foi convidado. Disse que ficou chateado, pois ali mora o “seu povo”. Lembrou 

que destinou cem mil reais de verba impositiva para o bairro e deveria receber mais 

atenção. Solicitou que o Prefeito Colbert olhe com carinho e mais amor para o bairro do 

Tomba, cobrando diversas melhorias, a exemplo da cobertura da feira livre existente no 

local. O edil Fernando Dantas Torres (PSD) informou que esteve em reunião com o 

Prefeito Colbert para tratar dos recursos economizados nos seis primeiros meses da sua 

gestão nesta Câmara e que os mesmos serão investidos na segurança pública. Disse que o 

montante será repassado ao Poder Executivo para locação de cinquenta viaturas para 

policiamento na cidade, sendo dez destinadas à Polícia Civil, dez para a Guarda Municipal 

e trinta para a Polícia Militar. Afirmou que esta Casa fará a doação de combustíveis e que a 

prefeitura não terá qualquer despesa. Falou que a Câmara Municipal está fazendo a sua 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

388 

 

RD 202148 

parte ao combater os “maus políticos”, pois conseguiu economizar e a verba será destinada 

para ajuda no combate a violência em Feira de Santana. Parabenizou toda a Casa, 

salientando que no prazo máximo de quarenta e cinco dias a cidade contará com uma maior 

quantidade de viaturas para um melhor policiamento. Registrou que essa é a maior doação 

feita por um órgão público, pois nem o Governo do Estado nunca disponibilizou tantas 

viaturas de uma só vez. Finalizou seu pronunciamento informando que convidará o 

Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia para a solenidade de entrega das 

viaturas. Em Pela Ordem o vereador Edvaldo Lima dos Santos parabenizou o Presidente 

pela iniciativa.  Em Pela Ordem o parlamentar José da Costa Correia Filho parabenizou o 

Presidente e questionou se vai locar ou comprar as viaturas. O Presidente Fernando Dantas 

Torres explicou que na atualidade a locação é mais viável em razão dos custos de 

manutenção. Em Pela Ordem a vereadora Eremita Mota de Araújo parabenizou o 

Presidente Fernando Torres e ressaltou que o mesmo “pensa Feira” e atua 

democraticamente. Em Pela Ordem o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa solicitou que 

fosse constado em Ata que esta é a primeira vez na história de Feira de Santana, no Estado 

da Bahia e no Nordeste que uma decisão como essa é vista, pois a Câmara economizou 

mais de dois milhões, salientando que o Presidente é um empresário sério que sabe gerir e 

cala a boca dos “invejosos”. Em Pela Ordem o parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva 

parabenizou o Presidente Fernando Torres e o “grupo dos dez” por pensarem no bem estar 

de Feira de Santana. Em Pela Ordem o vereador Luiz Ferreira Dias parabenizou o 

Presidente Fernando Torres pelo gesto de carinho com o povo de Feira de Santana. O 

terceiro Vice-Presidente, edil José Marques de Messias, na direção dos trabalhos, 

parabenizou o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, pela iniciativa em prol 

do Município de Feira de Santana. Dando continuidade ao Horário das Lideranças o 

vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) denunciou a falta de distribuição de leite 

especial para crianças que necessitam do produto. Afirmou que a Secretaria de Saúde 

suspendeu a distribuição, salientando que não é a primeira vez. Disse que a lata de leite 

custa duzentos reais e que as famílias, em especial as mais carentes, não tem condições de 

adquirir, ressaltando ter sido informado que a licitação para aquisição do leite ainda será 

realizada. Encerrou seu pronunciamento questionando como as crianças irão sobreviver a 

essa situação inadmissível. Em seguida o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) 

parabenizou a Prefeitura por tornar pública a construção de onze equipamentos de ensino 

neste Município, mas que também deveria recuperar as unidades de ensino existentes. 

Informou que neste final de semana pode verificar alguma unidades que estão “acabadas”, 

principalmente as localizadas na zona rural. Afirmou que a construção de escolas merece 
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aplausos, mas não pode deixar de manter as existentes. O parlamentar Valdemir da Silva 

Santos (PV) agradeceu a Deus a oportunidade ter inaugurado o seu escritório político de 

atendimento à população, localizado no Conjunto Feira IX. Registrou que desejava ter 

atendido ao apelo dos amigos que gostariam de estar presentes, mas, em razão da 

pandemia, fez uma solenidade simples e bonita, respeitando todos os protocolos de saúde. 

Falou sobre a presença do candidato a deputado, Gabriel Nunes, e agradeceu a todos que 

direta ou indiretamente colaboraram para o evento. Foi aparteado pelo colega Luiz Augusto 

de Jesus. O vereador Silvio de Oliveira Dias (Liderança das Minorias) lembrou de uma 

promessa de campanha do “grupo vitorioso”, que prometeu “mundos e fundos”, em 

especial a recuperação de cinquenta e cinco mil casas em Feira de Santana e que até hoje 

nada foi feito. Questionou se a promessa foi feita só para ganhar a eleição e se as 

“mentiras” tiveram o mesmo objetivo. Disse esperar que Colbert não seja tão “mentiroso” 

como o Presidente Bolsonaro. Em seguida, o vereador Luiz Augusto de Jesus 

(Democratas) disse ficar surpreso com vereador do PT que cobra cumprimento de 

promessas quando o próprio PT não cumpre com os compromissos firmados, salientando 

que as promessas de recuperação das estradas de Jaguara e Tiquaruçu até hoje não foram 

cumpridas. Lembrou que o Governo do Estado, nos dezesseis anos de poder, acabou com o 

Centro de Convenções, fechou mais de vinte unidades escolares neste Município e 

construiu apenas uma. Afirmou que a “turma” do Governo do Estado e do PT promete 

“mundos e fundos” e nada faz. Criticou a falta de segurança na zona rural e salientou que 

esta Casa precisou ajudar no combate a violência, pois a segurança pública está abandonada 

pelo Governo do Estado. Falou sobre os índices de violência de Feira de Santana. Disse que 

o Governo do Estado colocou “canos” sem água na zona rural e que inclusive foram 

multados por isso. Encerrou seu pronunciamento dizendo que o Governo do Estado não 

trabalha, portanto não pode criticar o Governo Municipal. Foi aparteado pelo edil Edvaldo 

Lima dos Santos. Em Pela Ordem o vereador Fernando Dantas Torres solicitou a 

suspensão da Sessão por quinze minutos para uma reunião com o “grupo dos onze”. Sendo 

a presente solicitação aprovada pela unanimidade dos edis presentes. A seguir o edil 

Emerson Costa dos Santos (DC) parabenizou o Presidente Fernando Dantas Torres pela 

iniciativa da doação e lembrou que a segurança pública não é feita apenas de viaturas, mas 

também necessita de programas sociais. Passou a falar sobre o concurso para contratação 

no regime REDA, publicado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 

salientando não entender tal ação uma vez que essa Secretaria demitiu quatrocentas 

pessoas, após a eleição. Teceu comentários sobre a divulgação da construção de onze 

escolas, quando deveria inicialmente fazer a devida manutenção nas existentes. Finalizou 
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seu pronunciamento citando que tal ação é a mesma coisa que colocar “uma tartaruga na 

frente de um carro”. Disse que o Presidente desta Casa deveria dar lições de gestão ao 

Poder Executivo. Em aparte edil Fernando Dantas Torres disse que quem tem condições de 

dar uma lição de gestão é o Governador do Estado, senhor Rui Costa, que é um excelente 

administrador. Em Pela Ordem o vereador Luiz Augusto de Jesus solicitou sua inscrição 

em Explicações Pessoais. Em Pela Ordem o edil Silvio de Oliveira Dias requereu sua 

inscrição em Explicações Pessoais. Neste momento a Sessão foi suspensa por quinze 

minutos, conforme solicitação do edil Fernando Dantas Torres em Pela Ordem e 

aquiescência do Plenário. A segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

assumiu a direção da Mesa, declarou reaberta a presente Sessão e convidou todos os edis a 

retornarem ao Plenário. Na Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: 

<Em urgência e em primeira discussão, o Projeto de Lei Complementar nº 005/2021, 

de autoria do Poder Executivo, o qual teve Pareceres exarados pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 

(CFOF). Em votação aos Pareceres, estes foram aprovados por unanimidade dos presentes. 

Em discussão à proposição, franqueou-se a palavra aos parlamentares Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes, Jhonatas Lima Monteiro e Luiz Augusto de Jesus. Neste momento, o 

Presidente deste Legislativo, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva. Dando continuidade à discussão da matéria, concedeu-se oportunidade de discurso 

aos edis Silvio de Oliveira Dias e Emerson Costa dos Santos, que foi aparteado pelo 

vereador Jhonatas Lima Monteiro. Em seguida, ainda em discussão ao Projeto supracitado, 

franqueou-se a palavra ao parlamentar Valdemir da Silva Santos, que foi aparteado pelos 

vereadores Luiz Augusto de Jesus e Josse Paulo Pereira Barbosa. Em Pela Ordem, o edil 

Luiz Augusto de Jesus, na condição de líder do governo, solicitou a retirada de pauta da 

matéria mencionada. Em prioridade e em primeira discussão, o Projeto de Lei 

Ordinária nº 063/2021, de lavra do Poder Executivo, o qual teve com Parecer exarado pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação e não teve Parecer da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus solicitou a 

retirada de pauta da matéria supracitada.  Em urgência e em primeira discussão, o 

Projeto de Lei Ordinária nº 078/2021, de iniciativa do Poder Executivo, com Pareceres 

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização. Na votação dos Pareceres, estes foram aprovados por unanimidade dos 

presentes. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo apresentou Emenda ao 

Projeto supracitado, subscrita por dez parlamentares. Sendo assim, o supracitado Projeto de 

Lei voltou para as Comissões.  Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 060/2021, de 
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autoria do edil Flávio Arruda Morais, o qual, em votação, franqueou-se a palavra ao 

parlamentar Luiz Augusto de Jesus. Em Pela Ordem a vereadora Eremita Mota de Araújo 

registrou que o parlamentar Luiz Augusto de Jesus, em seu pronunciamento, referia-se a 

outra matéria, devendo voltar ao tema. Em seguida, concedeu-se oportunidade de discurso 

aos parlamentares Flávio Arruda Morais, Valdemir da Silva Santos e Ivamberg dos Santos 

Lima. Dando prosseguimento, a referida proposição foi aprovada por unanimidade dos 

vereadores presentes com dezenove votos favoráveis. Em declaração de voto, franqueou-se 

a palavra aos vereadores Jurandy da Cruz Carvalho e Luiz Augusto de Jesus. Neste 

momento, o Presidente informou que trinta e oito testes PCR, feitos neste dia, foram 

analisados e, até o presente momento, não havia detecção de contaminação por Covid-19, 

ressaltando que ainda existem outros em análise. Neste momento, o Presidente desta Casa 

requereu ao edil Petrônio Oliveira Lima que solicitasse adiamento de pauta do Projeto de 

Lei nº 061/2021. Em Pela Ordem o edil Petrônio Oliveira Lima solicitou adiamento de 

pauta do Projeto de Lei nº 061/2021 por duas Sessões, sendo a presente solicitação 

aprovada pelo Plenário. Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 071/2021, de 

iniciativa do vereador Flávio Arruda Morais, o qual, em votação, franqueou-se a palavra ao 

autor da matéria e ao edil Luiz Augusto de Jesus. Em seguida, a proposição foi aprovada 

pela unanimidade dos edis presentes, com dezenove votos favoráveis. Em votação única, o 

Requerimento nº 130/2021, de autoria do edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes, o 

qual, em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em Explicações Pessoais 

os edis Luiz Augusto de Jesus e Josse Paulo Pereira Barbosa fizeram uso da palavra. 

Esgotado o horário regimental, o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, 

declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e vinte minutos, sendo convocada outra 

para a amanhã, à hora regimental, com a seguinte pauta:< Em primeira discussão o 

Projeto de Lei nº 073/2021 de autoria do edil Pedro Cícero Marcenio Silva, com Parecer 

contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR. Em primeira discussão 

o Projeto de Lei nº 074/2021 de autoria do vereador Pedro Cícero Marcenio Silva, com 

Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR. Em discussão 

única o Projeto de Resolução nº 0736/2021 de autoria do edil Ivamberg dos Santos Lima, 

com Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR opinando pela 

devolução ao autor para correção. Em discussão única o Projeto de Resolução nº 

0739/2021 de autoria do parlamentar Flávio Arruda Morais, com Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação – CCJR. Em votação única o Requerimento nº 131/2021 

de lavra do edil Ivamberg dos Santos Lima >. Para constar, eu, Eliana Mara Assunção 
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Rocha Costa, Redatora de Debates desta Casa, em home office, lavrei a presente Ata que 

segue à apreciação plenária, na forma regimental.     

 

   

 

 

 


