
 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

267 

 

RD 202137 

 

Ata da 37ª 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 11 de 

maio de 2021. 

 

Aos onze dias  do mês de maio 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 trigésima sétima 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 vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, primeira 

Secretária desta Casa, assumindo a direção da Mesa, declarou aberta a presente Sessão e 

convocou o edil Ivamberg do Santos Lima para assumir a segunda Secretaria ad hoc e 

proceder a leitura da Ata da Sessão anterior, que foi submetida à apreciação plenária e 

aprovada pela unanimidade dos edis presentes. A seguir, a vereadora Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira, ainda na direção dos trabalhos, solicitou que o parlamentar Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, assumindo a primeira Secretaria, ad hoc, procedesse a 

leitura das matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir:< 

Projeto de Lei n/nº 075/2021, de autoria da vereadora Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira, que “Dispõe sobre a disponibilização dos locais de descanso para os profissionais de 

enfermagem nos equipamentos de saúde no município de Feira de Santana, e dá outras 

providências”. Projeto de Resolução n/nº 739/2021, de iniciativa do edil Flávio Arruda 

Morais, que “Dá denominação à sala da Presidência da Câmara Municipal de Feira de 

Santana – BA”. Requerimentos nºs 117 e 118/2021, ambos de lavra do parlamentar Luiz 

Augusto de Jesus. Indicações nºs 1054 a 1061/2021, de autoria dos vereadores Luiz 

Augusto de Jesus, Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira e Flávio Arruda Morais >. Em Pela Ordem o edil Jhonatas Lima Monteiro solicitou 
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que fosse registrado em Ata o falecimento do senhor Dionizio Pereira Fonseca, dirigente 

sindical, bem como seja respeitado um minuto de silêncio. Falando também em nome dos 

vereadores Jurandy da Cruz Carvalho, Luiz Augusto de Jesus e Sílvio de Oliveira Dias. Em 

Pela Ordem, o vereador Luiz Augusto de Jesus solicitou que fosse respeitado um minuto 

de silêncio em homenagem póstuma ao senhor “Luiz do carro de som”. Em Pela Ordem o 

parlamentar Valdemir da Silva Santos, requereu que fosse registrado na Ata o falecimento 

de dois jovens, de prenomes Vítor e Jonathas, residentes no Conjunto Feira IX, vítimas de 

um trágico acidente de moto. Em Pela Ordem o vereador Emerson Costa dos Santos 

informou que que a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Cestas Básicas, iniciou 

os trabalhos ontem quando ficou definida a seguinte composição: Emerson Costa dos 

Santos – Presidente, Eremita Mota de Araújo – Relatora, Silvio de Oliveira Dias – Vice-

Presidente, Josse Paulo Pereira Barbosa – Suplente e Luiz Ferreira Dias – Suplente. Disse 

ainda que amanhã o edil Josse Paulo Pereira Barbosa será intimado para ser ouvido, uma 

vez que foi um dos autores da denúncia. Assumindo a direção dos trabalhos, o Presidente 

desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, suspendeu a presente Sessão por quinze minutos a 

fim de que o ex-vereador desta Câmara Municipal, senhor Manoel Messias Gonzaga, 

fizesse uso da Tribuna Livre para falar sobre o lançamento do livro de sua autoria: 

“Messias Gonzaga, Um Contador de História”, convocando o vereador Jhonatas Lima 

Monteiro para conduzir o convidado até a Tribuna. A seguir o Presidente desta Casa, 

Fernando Dantas Torres, parabenizou o orador da Tribuna Livre e declarou reaberta a 

presente Sessão convidando os líderes a fazerem suas inscrições. No momento destinado ao 

Horário das Lideranças Partidárias, os seguintes parlamentares fizeram uso da palavra: 

José da Costa Correia Filho (Patriota) parabenizou a Ministra da Mulher, Damares 

Alves, pela visita de apoio à prefeita da cidade de Cachoeira, bem como o Presidente Jair 

Bolsonaro. Passou a falar sobre uma mensagem do Prefeito Colbert Martins veiculada 

ontem, salientando total apoio ao Prefeito que, no seu entendimento, é uma grande 

liderança. Teceu comentários sobre um pacote de obras que será lançado em benefício desta 

cidade, ratificando que apoia integralmente o Prefeito e sempre estará ao seu lado para 

resolver os problemas da comunidade. Afirmou que que os Secretários Municipais tem 

muito que trabalhar em prol de Feira de Santana. Falou da sua campanha eleitoral, 

salientando as lutas e dificuldades que passou para conseguir a sua eleição. Assumindo a 

direção dos trabalhos a segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

passou a palavra ao parlamentar Fernando Dantas Torres (PSD) que teceu comentários 

acerca de um vídeo veiculado nas redes sociais com pronunciamento do Prefeito Colbert 

Martins, salientando que o “grupo dos dez” não está “exigindo” ou “extorquindo” o 
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Prefeito em momento algum. Disse que participou de diversas reuniões na época de 

campanha e que jamais pediu emprego para quem quer que seja, destacando que existem 

políticos que fazem “estelionato eleitoral”. Ratificou que nunca prometeu emprego a quem 

quer que seja, pois não faz campanha dessa maneira. Afirmou que o prefeito, depois do 

primeiro turno, fez promessas ao seu eleitorado informando que tem tudo gravado. 

Ressaltou que não está fazendo “chantagem” com ninguém e que o Prefeito fez promessa 

sim. Disse que antes da eleição a Prefeitura Municipal era aberta a todos e hoje está 

fechada. Teceu comentário sobre uma reunião realizada no Hotel Cajueiro, quando as 

“promessas” de campanha foram abordadas. Afirmou que o homem quando “empenha” a 

palavra tem a obrigação de cumprir. Falou que não precisa de qualquer cargo e que o 

Prefeito sabe o que fazer com eles. Voltou a afirmar que nenhum vereador desta Casa está 

fazendo “chantagem” e que o problema é do Prefeito se não quer cumprir as “promessas” 

feitas durante a campanha. Disse que o Prefeito “prometeu” a Vigilância Sanitária ao ex-

vereador David Neto e não cumpriu.  Falou que o Prefeito comete “estelionato eleitoral” 

enganando as pessoas e lembrou do ex-vereador Magno Felzemburg, que está 

desempregado até hoje. Afirmou que estelionatário é quem “mente, engana, adultera”. 

Falou que não está aqui para brigar pessoalmente com Colbert Martins e sim lutando por 

uma Câmara independente e que não se “curva” à Prefeitura que trata os vereadores muito 

mal. Encerrou mandando “recado” que, enquanto for Presidente deste Legislativo e tiver 

vereadores de coragem, irá apurar todos os atos do Executivo que estiverem errados e 

parabenizar as ações que beneficiem a comunidade, destacando que não se curvará a 

ninguém. Reassumindo a direção da Mesa, o Presidente, Fernando Dantas Torres, passou a 

palavra ao edil Pedro Cícero Marcenio Silva (Cidadania) que inicialmente agradeceu ao 

Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Brito, bem como aos 

vereadores desta Casa que aprovaram Requerimento de sua autoria pelo retorno das vacinas 

nas Unidades Básicas de saúde, em dias alternados, ressaltando que tal atitude é importante 

para a população. Agradeceu ao Secretário de Serviços públicos, Eli Ribeiro, pela limpeza 

no bairro Tamandarí e registrou a liderança de “Galego” do bairro Viveiros. Informou que 

em breve será realizado o patrolamento de uma estrada de terra no bairro Viveiros e a 

limpeza total do mesmo bairro, destacando que é solicitação sua e do colega Petrônio 

Oliveira Lima.  A seguir o parlamentar Petrônio Oliveira Lima (Republicanos) registrou 

os sentimentos pelo falecimento do amigo “Luiz Negão” e passou a falar sobre a data de 

hoje em que é comemorado o “Dia do Reggae”, conforme Lei 12.360/2012, destacando que 

o dia foi escolhido por ser o aniversário de Bob Marley. Disse que a música “reggae’ é uma 

manifestação cultural, um legado importante seguido por vários artistas, trazendo críticas 
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sociais, mensagens de amor, paz e lutas pelos direitos constitucionais. Citou nomes do 

reggae, a exemplo de Tonho Dionorina, Gilsan, Tribo de Jah, Edson Gomes, dentre outros. 

Finalizou seu pronunciamento lembrando um “clipe” apresentado na Tv Subaé com Tonho 

Dionorina e a evangelização de Tom Brown com uma banda de reggae. Em aparte o edil 

José da Costa Correia Filho usou a palavra. Dando Prosseguimento o edil Valdemir da 

Silva Santos (PV), utilizando também o tempo cedido pelo edil Jurandy da Cruz Carvalho 

(PL), abordou a questão da visita do Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia a 

esta cidade, ressaltando que inicialmente ficou feliz, achando que o Secretário iria trazer 

soluções para a diminuição dos índices de violência, pois trabalha com jovens neste 

município, mas ficou decepcionado, pois  ele não trouxe qualquer novidade nesse sentido. 

Falou sobre a visita do Secretário ao Complexo Penitenciário e conclamou a instalação de 

um serviço de inteligência para tentar coibir a violência nesta cidade em que cerca de 

quatorze óbitos são registrados num final de semana. Afirmou ter ficado estarrecido quando 

o Secretário falou que a solução para o problema é legalizar a maconha, salientando que 

“abismo chama outro abismo” pois a maconha é a porta de entrada para outras drogas mais 

pesadas. Disse que essa atitude dá ao “inimigo” a oportunidade de viciar a juventude. 

Ratificou que é de estarrecer tal atitude partindo de um Agente Público. Citou o exemplo de 

Medelin, na Colômbia, onde foi realizada uma atuação muito forte para o cumprimento das 

leis e implantação de programas sociais para “tirar” a juventude do vício. Falou que é 

necessário que existam secretários competentes para coibir o crime e desenvolver 

programas que que criem meios de inserção social. Foi aparteado pelo colega Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes. Edvaldo Lima dos Santos (MDB) inicialmente desejou 

que bênçãos sejam derramadas em cada vida e em cada coração, passando a falar sobre a 

preocupação do Presidente Bolsonaro com a situação da prefeita do município de 

Cachoeira, enviando a Ministra da Mulher, Damares Alves, para interceder na questão. 

Afirmou que os órgãos de segurança pública nada tem feito com relação às ameaças 

sofridas pela citada prefeita. Repudiou as pessoas que vivem na política ameaçando para 

continuar no poder, bem como a postura do Secretário Estadual de Segurança Pública que 

vem a esta cidade falar sobre legalização de drogas, quando deveria trazer soluções para a 

violência e reforma do Complexo Penitenciário. Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) 

louvou a Deus destacando que o seu mandato pertence a Ele. Passou a falar sobre o seu 

programa de rádio, Caldeirão em Ação, transmitido pela Rádio Subaé, agradecendo ao 

senhor Pedro Irujo, senhora Rita Irujo e toda a equipe da Rede Subaé de Comunicação, pela 

parceria. Disse que não dá importância a críticas feitas por colegas e que não utiliza do seu 

cargos para fazer qualquer ato ilegal. Fez um desafio público de que seja realizada uma 
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pesquisa de seu nome ligado a qualquer ação de ilegalidade. Agradeceu aos seus pais, 

Otávio e Angélica, pela sua formação e legado deixado para toda a sua família. Disse que é 

um homem respeitador e não usa cargo de forma “covarde e mesquinha” para ameaçar 

quem quer que seja. Parabenizou o Prefeito Colbert pelo seu brilhante trabalho no combate 

à Covid-19, lembrando que já está apto a ser vacinado. Informou que, graças a interferência 

da Comissão de Saúde desta Casa, o Hospital D. Pedro de Alcântara estará inaugurando 

hoje uma UTI Covid. Agradeceu ao Secretário Estadual de Saúde, ao Deputado José Neto e 

ao Prefeito Colbert Martins e parabenizou os jornalistas da bancada de imprensa. Foi 

aparteado pelo edil Luiz Ferreira Dias. Emerson Costa dos Santos (DC) disse que a visita 

do Secretário Estadual de Segurança Pública a esta cidade foi lamentável, pois mesmo não 

trouxe alternativas de melhorias para o Complexo Penitenciário e o baixo salário da classe 

policial. Afirmou que a violência pública é um problema em todo o Brasil, ressaltando que 

é policial civil e que o Secretário não o representa. Repudiou a atitude do Secretário de 

Segurança Pública ao defender a legalização das drogas, lembrando que só quem perde um 

ente querido para elas é que sabe mensurar a dor. Falou que os policiais lidam direto com o 

tráfico correndo risco de vida iminente, uma vez que o tráfico é a porta para os demais 

crimes. Criticou a postura do Presidente Bolsonaro frente a pandemia, destacando o 

exemplo infeliz de passeio de moto sem qualquer proteção. Ivamberg dos  Santos Lima 

(PT) teceu comentários sobre a Covid em Feira de Santana, registrando sua felicidade com 

a notícia da inauguração de oito leitos de UTI no Hospital D. Pedro de Alcântara. Disse que 

tal iniciativa é resultado de luta também do Deputado José Neto, provando que o PT sabe 

tratar de vidas, já que o município tem uma governo que não dialoga. Criticou a demora 

para a inauguração dos seis leitos do Hospital Municipal de Campanha e passou a falar 

sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração da denúncia de distribuição de 

cestas básicas, salientando que a Tv Subaé não fez nenhum registro. Finalizou seu 

pronunciamento defendendo uma imprensa imparcial. Luiz Augusto de Jesus (Liderança 

do Governo) registrou que o Secretário Estadual de Saúde não tem qualquer participação 

na instalação da UTI Covid do Hospital D. Pedro de Alcântara, uma vez que a verba é 

federal e que os respiradores enviados pelo Governo do Estado sequer foram utilizados, 

pois eram inadequados. Disse que esteve em audiência com o Deputado Federal José Nunes 

discutindo a proposição de Emendas para ajudar no desenvolvimento de Feira de Santana. 

Criticou o Governo do Estado na questão da regulação da Saúde, destacando o empenho do 

senhor Pitangueira para buscar soluções e ajudar a comunidade. Em Pela Ordem o 

parlamentar Pedro Américo de Santana Silva Lopes solicitou que fosse registrado em Ata 

um agradecimento ao Prefeito Colbert Martins que, por Indicação sua, autorizou o retorno 
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das aulas práticas nas faculdades. Jhonatas de Lima Monteiro (PSOL) falou sobre o Dia 

Nacional do Reggae, salientando que é uma expressão musical com presença no mundo 

todo, em especial para a afirmação negra no enfrentamento ao racismo. Disse que a música 

também é associada a resistência por não aceitar passivamente a realidade da violência que 

marca especialmente as periferias, proporcionando uma marca de lutas contra as 

desigualdades. Finalizou afirmando que é uma dia para ser celebrado não só pela 

musicalidade, mas para o que ela afirma na realidade posta. Em Pela Ordem o vereador 

Valdemir da Silva Santos solicitou que fosse registrado em Ata a presença do ex-vereador 

David Neto na Galeria da Casa. O Presidente deste Legislativo, Fernando Dantas Torres, 

deu início à Ordem do Dia, quando foram apreciadas as seguintes proposições: < Em 

primeira discussão: o Projeto de Lei nº 053/2021 de autoria do vereador Edvaldo Lima 

dos Santos, com Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, 

foi adiado de pauta por ausência do autor no Plenário. Neste momento, o comando da mesa 

Diretiva foi transferido para o vereador Silvio de Oliveira Dias, primeiro Vice-Presidente 

desta Casa. O Projeto de Lei nº 055/2021 de iniciativa do edil Fabiano Nascimento de 

Souza, com Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, foi 

adiado de pauta por três sessões, por solicitação do autor e aprovação plenária. O Projeto 

de Lei nº 056/2021 de autoria do vereador Emerson Costa dos Santos, com Parecer 

contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, teve o Parecer rejeitado 

pela maioria dos vereadores presentes, sendo onze votos contrários dos edis Emerson Costa 

dos Santos, Flávio Arruda Morais, Jhonatas Lima Monteiro, Jurandy da Cruz Carvalho, 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Ferreira Dias, Josse Paulo Pereira Barbosa, 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Pedro Cícero Marcenio Silva, Ivamberg dos Santos 

Lima e seis favoráveis dos vereadores José da Costa Correia Filho, Eremita Mota de 

Araújo, Fabiano Nascimento de Souza, Luiz Augusto de Jesus, Petrônio Lima e Valdemir 

da Silva Santos. Em discussão ao Parecer contrário, o autor usou a palavra e foi aparteado 

pelos edis Luiz Augusto de Jesus, por duas vezes, e Luiz Ferreira Dias. Logo após, falaram 

em discussão ao Parecer os vereadores Luiz Augusto de Jesus e Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes, este aparteado por Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Em Pela Ordem, o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, representando a liderança dos aliados, orientou seus 

pares a votarem contra o Parecer. Em Pela Ordem, a parlamentar Eremita Mota de Araújo 

explicou como deveria ocorrer a votação no painel. Em votação ao Parecer, usaram a 

palavra os edis Jhonatas Lima Monteiro, Josse Paulo Pereira Barbosa, Luiz Augusto de 

Jesus e Luiz Ferreira Dias. Em Pela Ordem, Ivamberg dos Santos Lima registrou que 

estava ocorrendo uma audiência online hoje no Tribunal Regional Eleitoral para julgar a 
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impugnação da candidatura do Prefeito Colbert Martins, por uso indevido da máquina 

pública e distribuição de cestas básicas durante a campanha eleitoral. Em Pela Ordem, 

Pedro Américo registrou que a ação das cestas básicas foi julgada na justiça, quando ficou 

provada a inocência do Prefeito Colbert Martins. Antes da declaração de voto, o comando 

da Mesa Diretiva foi transferido para o Presidente Fernando Torres. Em declaração de voto, 

a vereadora Eremita Mota, Valdemir da Silva Santos, Emerson Costa, Luiz Augusto de 

Jesus se pronunciaram à Tribuna. Em votação, os edis Jurandy da Cruz Carvalho e Silvio 

de Oliveira Dias usaram a palavra. Ainda em votação, o Projeto de Lei nº 056/2021 foi 

aprovado por maioria dos edis presentes, com doze votos favoráveis e votos contrários dos 

parlamentares José da Costa Correia Filho, Eremita Mota de Araújo, Fabiano Nascimento 

de Souza, Luiz Augusto de Jesus, Petrônio Lima e Ronaldo Almeida Caribé. Em Pela 

Ordem o edil Luiz Augusto de Jesus solicitou que fosse registrado em Ata que o vereador 

Silvio de Oliveira Dias afirmou que ele participou de distribuição de cestas básicas e 

requereu que o Corregedor desta Casa possa averiguar a fala do colega, que, sem provas o 

acusa, ressaltando que fará um oficio pra formalizar. Em Pela  Ordem o vereador Josse 

Paulo Pereira Barbosa solicitou que sejam convocadas as associações que receberam cestas 

básicas para dizer a mando de quem elas receberam as referidas cestas. Em Pela Ordem o 

parlamentar Silvio de Oliveira Dias informou ao colega Luiz Augusto de Jesus que todas as 

ações aqui são gravadas e que a atitude do vereador demonstra que houve ilegalidade e 

deve ser apurada. Neste momento, a presente Sessão foi suspensa por dez minutos e 

reaberta em seguida Em Pela Ordem o edil Valdemir da Silva Santos informou que fará 

um Requerimento solicitando a relação das entidades beneficiadas com as cestas básicas a 

fim de sanar todas as dúvidas. O Presidente Fernando Torres registrou a presença de Nenel 

e Marcos, da banda Cativeiros, na Galeria da Casa, falando também em nome do vereador 

Petrônio de Oliveira Lima. Em Pela Ordem o parlamentar José da Costa Correia Filho 

solicitou que fosse registrado um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do 

Sargento Pedro Cisto. Em Pela Ordem o edil Jurandy da Cruz Carvalho solicitou que fosse 

registrada a presença da amiga Liamara, acompanhada do pessoal do Conselho Tutelar. Em 

Pela Ordem o vereador Silvio de Oliveira Dias solicitou que fosse concedido um tempo de 

cinco minutos aos oradores, quando o Presidente informou que o tempo seria de três 

minutos. Dando prosseguimento à Ordem do Dia, em discussão única o Projeto de 

Resolução nº 736/2021 da lavra do parlamentar Ivamberg dos Santos Lima, com Parecer 

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR, cujo Parecer foi aprovado pela 

maioria dos presentes, com votos contrários dos edis José da Costa Correia Filho, Petrônio 

Lima, Valdemir da Silva Santos, Pedro Américo, Luiz Augusto de Jesus e Fabiano 
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Nascimento de Souza. Em discussão ao Parecer, o autor do Projeto e os edis Pedro Américo 

e Luiz Augusto de Jesus usaram a palavra. Em Pela Ordem o vereador Josse Paulo Pereira 

Barbosa solicitou que o Presidente analise a questão da votação dos Requerimentos que 

está sendo prejudicada. Em resposta a solicitação o Presidente informou que colocará os 

Requerimentos para serem apreciados em primeiro lugar na sessão de amanhã. A seguir o 

Presidente desta Casa solicitou que todos ficassem de pé para respeitar um minuto de 

silêncio em homenagem ao senhor Dionízio Pereira Fonseca, ao Sargento Pedro Cisto, ao 

senhor Luiz Negão e aos jovens Vítor e Jonathas, conforme solicitado pelos edis Jhonatas 

Lima Monteiro, José da Costa Correia Filho, Luiz Augusto de Jesus e Valdemir da Silva 

Santos. Esgotado o horário regimental, o Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas 

Torres, declarou encerrada a presente Sessão, as doze horas e vinte e três minutos, sendo 

convocada outra para a amanhã, à hora regimental, com a seguinte pauta:< Em segunda 

discussão o Projeto de Lei nº 056/2021 da lavra do edil Emerson Costa dos Santos. Em 

discussão única o Projeto de Resolução 736/2021 de autoria do parlamentar Ivamberg dos 

Santos Lima. Em discussão única o Projeto de Resolução nº 737/2021 de autoria da 

Comissão Especial de Combate ao COVID-19. Em votação única os Requerimentos nºs:  

71/2021 de autoria do parlamentar Petrônio Oliveira Lima; 72, 73 e 74/2021 de autoria do 

edil Luiz Ferreira Dias; 75/2021 de iniciativa do edil Josse Paulo Pereira Barbosa;  76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 100, 102, 103 e 104/2021 

de autoria do vereador José Marques de Messias; 92 e 96/2021 de autoria do edil Valdemir 

da Silva Santos; 97 e 98/2021 de autoria do parlamentar Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes; 99 e 105/2021 de autoria do edil Flávio Arruda Morais e 101/2021 de autoria do 

vereador Ivamberg dos Santos Lima. Moção nº 100/2021, de autoria do edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa>. 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.     

 

   

 

 

 


