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Ata da 66ª 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 05 de 

agosto de 2021. 

 

Aos cinco dias do mês de agosto 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 nonagésima sexta Sessão 

Ordinária, referente à primeira Etapa, do segundo Período, da décima nona Legislatura, na 

qual a exceção dos parlamentares Emerson Costa dos Santos, Jhonatas Lima Monteiro e 

Jurandy da Cruz Carvalho, compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Eremita 

Mota de Araújo, Fabiano Nascimento de Souza, Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda 

Morais, Ivamberg dos Santos Lima, José da Costa Correia Filho, José Marques de Messias, 

Josse Paulo Pereira Barbosa, 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 deste Legislativo, edil 

Fernando Dantas Torres, declarou aberta a presente Sessão e convidou o vereador Pedro 

Américo para ocupar a segunda secretaria “ad hoc” bem como proceder a leitura da Ata da 

Sessão anterior. Assim como convidou a vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda 

Secretária, para ocupar a primeira Secretaria. Em seguida, o Presidente, parlamentar 

Fernando Dantas Torres, submeteu a apreciação plenária da Ata da sessão anterior, 

entretanto devido a falta de quórum qualificado para deliberação suspendeu 

momentaneamente os trabalhos. Recomposto o quórum, o Presidente, edil Fernando Dantas 

Torres, submeteu a apreciação do Plenário, a Ata da Sessão anterior a qual foi aprovada 

pela unanimidade dos vereadores presentes. Neste interim, a vereadora Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira, primeira Secretária, adentrou ao Plenário e ocupou o seu posto na Mesa 

Diretiva e procedeu a leitura das matérias previamente constantes para o Expediente do 

dia, que vão a seguir: <Projeto Decreto Legislativo nº 010/2021, de autoria do vereador 

Silvio de Oliveira Dias, que: “Dispõe sobre a concessão da Comenda Maria Quitéria ao Sr. 

Manoel Messias Gonzaga, e dá outras providências”. Requerimentos nºs 168/2021, 

subscrito por diversos vereadores e 169/2021, de autoria do edil Ronaldo Almeida Caribé. 

Indicações nºs 1.647 a 1.671/2021, de iniciativa dos parlamentares Silvio de Oliveira Dias, 
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Pedro Cícero Marcenio Silva, José Marques de Messias, Edvaldo Lima dos Santos, 

Ronaldo Almeida Caribé, Valdemir da Silva Santos e Flávio Arruda de Morais>. Em Pela 

Ordem, o vereador José Correia Filho solicitou que ao final desta Sessão fosse observado 

um minuto de Silêncio em respeito ao passamento do sargento PM Danaci Silva Costa, tio 

do vereador Emerson Costa dos Santos. Ao tempo que justificou a ausência do citado 

parlamentar na presente Sessão. Em Pela Ordem, o vereador Pedro Cícero informou que o 

vereador Emerson Costa dos Santos estava ausente devido ao falecimento de um familiar. 

Em seguida desculpou-se por não saber que o fato já tinha sido relatado pelo edil José 

Correia Filho. Na sequência o Presidente, vereador Fernando Dantas Torres, facultou a 

palavra por cinco (05) minutos ao vereador Edvaldo Lima dos Santos, para realizar uma 

oração na abertura dos trabalhos legislativos. Prosseguindo no Horário das Lideranças 

Partidárias, o vereador Edvaldo Lima (MDB) parabenizou a todos que no último 

domingo participaram de atos a favor da volta do voto impresso e por urnas auditáveis. 

Conclamou os juízes da suprema corte para contribuírem com a maior transparência nas 

eleições de 2022. Em seguida relatou que o pastor Júlio Linhares, da Igreja e escola 

Getsemani, em Belo Horizonte foi acionado pelo Ministério Público por ter afirmado em 

uma aula que não há ideologia de gênero. O vereador Fernando Dantas Torres repassou 

para o orador o tempo do PSD. Este, após agradecer a cessão do tempo, prosseguiu 

afirmando que ninguém vai mudar a sua opinião de que Deus é Deus, que Deus é real e que 

cura. Observou que há uma defesa da ideia de que ao nascer a criança não é nem homem e 

nem mulher, um gênero neutro. Classificou tal ideologia como diabólica, imunda, 

irresponsável e miserável que vem matar, roubar e destruir. “Quando eu nasci a parteira 

disse é macho e quando as minhas irmãs nasceram disse é fêmea”, acentuou o tribuno. 

Frisou que ao ir ao Ministério Público, o pastor foi acompanhado de outros religiosos e 

mostraram ao promotor a citação do livro de Gênesis. O edil Pedro Cicero repassou para o 

tribuno o tempo do Cidadania. O orador agradeceu e prosseguiu relatando que o promotor 

como um homem inteligente acatou os argumentos do pastor Júlio Linhares. Disse esperar 

que o Ministério Público não dê ouvido a pessoas que andam em defesa de coisas mínimas 

e querendo fazer a divisão. O Presidente informou que devido a uma cirurgia facial e não 

poder fazer o uso da palavra, o primeiro Vice-Presidente, edil Silvio Dias, não poderia 

assumir a condução da Mesa Diretiva. Por isso convidou o vereador Flávio de Moraes 

Arruda, terceiro Secretário, para assumir o comando da Mesa Diretiva. Logo após, o 

parlamentar José Correia Filho (Patriotas) disse que hoje seria um dia para 

agradecimentos ao ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho e ao atual Colbert Martins da 

Silva Filho. O primeiro pelo trabalho realizado e o segundo pela continuidade 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

535 

 

RD 202166 

administrativa. Antecipou que apresentará Projeto de Lei Ordinária proibindo que a Embasa 

cobre taxa de esgoto em locais que não esteja sendo ofertado o serviço. Solicitou apoio aos 

demais vereadores para aprovação da referida matéria. Argumentou que o projeto não é 

inconstitucional, pois a Embasa é uma empresa permissionária com o aval do Município. 

Apelou aos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) para 

viabilizar a matéria. Revelou que convocará o diretor regional da Embasa através de 

Requerimento para que esclareça por que a empresa não cumpre a Lei Municipal, cujo 

projeto foi de iniciativa do ex-vereador Pablo Roberto, que prevê a redução na taxa de 

esgoto para quarenta por cento (40%) do consumo de água. Convidou os membros da Mesa 

Diretiva a “fumar o cachimbo da paz”, pois sente saudade dos seus primeiros quatro anos 

de mandato. Prosseguindo, o vereador Luiz Ferreira Dias (Pros) após saudar os presentes 

parabenizou o edil Jurandy Carvalho pela realização da Sessão Solene em homenagem ao 

Dia do Agricultor. Disse ser necessário ter mais carinho e amor com os moradores dos 

distritos. Pois, sofrem com diversas carências e ainda têm que conviver com as estradas 

esburacadas. Assinalou que as vias dos bairros Tomba, Parque Tamandari, Parque da 

Cidade e do conjunto Feira VII estão necessitando com urgência de uma operação tapa 

buracos. Acrescentou que os buracos também são constantes na avenida Colbert Martins da 

Silva. Cobrou uma solução para o piscinão do final da rua El Salvador. Frisou que há um 

jogo de empurra entre a Concessionária Via Bahia e a Prefeitura Municipal quanto a 

responsabilidade referente ao referido piscinão. O orador afirmou que a responsabilidade é 

da Prefeitura Municipal. Foi aparteado pelo edil Edvaldo Lima. Em seguida, o 

parlamentar Ivamberg Lima (PT e Liderança da Minoria) referendou a efeméride Dia 

Nacional da Saúde e informou que a Organização Mundial da Saúde conceitua “Saúde”, 

como um complexo de bem-estar físico, mental e social. Salientou que durante a pandemia 

do Covid-19, as pessoas estão passando por crises físicas, mentais e sociais. Parabenizou 

aos profissionais da área de Saúde pelo enfrentamento da pandemia. Porém, ressaltou que o 

município de Feira de Santana dificulta que as pessoas tenham saúde plena conforme a 

OMS sinaliza.  Cobrou a construção de um Hospital Municipal para que os feirenses sejam 

atendidos de forma digna. Quanto a condição social, disse que os moradores sofrem com os 

buracos que lhes atormentam, os parques e jardins fechados privando os habitantes, mesmo 

com máscaras, de respirar um ar puro. Interrogou que cidade temos e que cidade queremos? 

Disse que os trabalhadores sofrem com o sistema de transporte congestionado. Frisou que 

apesar de ser médico, o prefeito municipal Colbert Martins da Silva filho, não cuida bem 

dos seus munícipes. Relatou que na última sexta-feira esteve presente na inauguração do 

Centro de Atendimento Pós-Covid que será gerido pela Universidade Estadual de Feira de 
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Santana (UEFS) cuja verba foi ofertada ao prefeito Colbert Martins que não demonstrou 

interesse em montar um gripário. Em seguida destacou o trabalho da iniciativa da Câmara 

Solidária que também conta com o trabalho dos vereadores Josse Paulo Barbosa, Luciane 

Vieira, Luiz Ferreira Dias e Emerson Costa. Salientou que a iniciativa é fruto de um Projeto 

de resolução desta Casa e em breve será veiculada na mídia. Revelou que os seus 

integrantes vão a campo para angariar donativos para pessoas necessitadas. Pregou a 

prevenção como forma de preservar a saúde. O comando da Mesa Diretiva passou para a 

primeira Secretária, vereadora Luciane Vieira. Em Questão de Ordem, o vereador Pedro 

Américo solicitou informações sobre as matérias a serem discutidas na Ordem do Dia. A 

vereadora Luciane Vieira solicitou que aguardasse maiores esclarecimentos do Presidente, 

edil Fernando Dantas Torres. Na sequência, o vereador Flavio Arruda de Morais (PSB) 

disse ser injusto que os músicos feirenses não estejam sendo contemplados nas medidas de 

flexibilização adotadas pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Salientou que todos 

os setores de alguma maneira estão voltando a funcionar. Entretanto, no último decreto o 

governo municipal estabeleceu que apenas um músico pode se apresentar em uma cena de 

espetáculo. Alertou que os músicos dependem do seu dom para colocar o pão na mesa. 

Apelou ao secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Jairo Carneiro Filho, para 

interceder pela categoria. Assim como aos vereadores Petrônio Lima e Pedro Américo. O 

orador lembrou que os ônibus urbanos andam sempre lotados e nem por isso o transporte 

foi interrompido. Interrogou se o vírus é tão seletivo que só é transmitido pelos músicos? 

Foi aparteado pelos parlamentares Petrônio Lima, Luiz Ferreira Dias e Edvaldo Lima. Em 

seguida, o edil Pedro Américo (DEM) pregou a criação da Secretaria Municipal de 

Mobilidade. Argumentou que não dá para pensar apenas nos automóveis e nos ônibus. Mas, 

incluir no debate a participação dos ciclistas, das pessoas com deficiência e dos transeuntes. 

Salientou ser preciso dotar a cidade de mobilidade e que possa acolher os veículos não 

motorizados. Frisou que tais iniciativas como o piso tátil é uma preocupação do prefeito 

Colbert Martins da Silva Filho e do secretário municipal de Transporte e Trânsito, Saulo 

Pereira Figueiredo. Antecipou que ainda nesta semana haverá um encontro com os ciclistas. 

Tanto os que usam a bicicleta como meio de transporte devido ao custo das tarifas de 

transporte, quanto os que usam para o esporte e lazer. Cobrou do governo estadual maior 

segurança para coibir o roubo de bicicletas e do municipal maior empenho para viabilizar 

ciclovias, ciclofaixas e iluminação adequada. Defendeu que a Prefeitura Municipal reenvie 

para esta Casa, o projeto de criação da Secretaria Municipal de Mobilidade para ser 

debatido com tranquilidade e ao ser concretizada possa promover uma revolução nos 

transportes em Feira de Santana. Logo após, o vereador Petrônio Lima (Republicanos) 
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saudou a todos presentes e registrou as presenças na Galeria do Dr. Daniel, Elton Lima e 

Elias Lúcio. Informou que hoje pela manhã participou da inauguração da reforma da Escola 

Luciano Ribeiro localizada no bairro Subaé. Acentuou que além do prefeito, o seu grupo 

político também tem se preocupado com a Educação. Revelou que o deputado estadual José 

de Arimateia alocou verbas para as escolas da rede estadual de ensino. Dentre elas, os 

colégios Campo de Jaguara, Edith Machado Boaventura, Teotônio Vilela, General Osório, 

José Ferreira Pinto, Colégio Campo Padre Henrique Borges, Coriolano Carvalho, Odorico 

Tavares, Reitor Edgar Santos, Cenestino Lacerda e Campo Edvaldo Machado. Afirmou que 

o caminho é a Educação caso contrário, o Brasil continuará sendo um país subordinado por 

outras nações. Acrescentou que sem educação as pessoas não conseguem compreender o 

que está lendo e continuarão a votar em pessoas por indicação de outras. Em seguida, o 

vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) antecipou que ingressar com uma Moção de 

Repúdio contra o secretário estadual de Saúde, médico Fábio Villas Boas, pelas ofensas 

proferidas contra a chef de restaurante Angeluci Figueiredo chamando-a de “vagabunda”. 

Frisou que os impropérios do secretário custaram a sua renúncia ao cargo. Disse esperar 

que a empresária acione judicialmente o médico. Lembrou que o secretário sempre que 

vinha à Feira de Santana mandava um “recadinho” ao prefeito Colbert Martins. Informou 

que amanhã, o prefeito municipal estará no bairro Conceição anunciando o início das obras 

do campo de futebol da rua Heitor Vila Lobos, fruto de uma emenda parlamentar do 

saudoso deputado federal Irmão Lázaro. Parabenizou ao prefeito pelas reformas, ampliação 

e equiparação das escolas da rede municipal de ensino. Prosseguindo, o parlamentar 

Valdemir dos Santos (PV) disse que apresentará Indicação ao prefeito municipal, Colbert 

Martins da Silva Filho, para que o governo municipal possa construir um viaduto ligando a 

rua Tomé de Souza ao bairro Nova Esperança. Demonstrou preocupação com a duplicação 

da avenida Eduardo Froes da Mota. Pois, pode causar aos moradores do bairro Nova 

Esperança, os mesmos transtornos que estão vivenciando os moradores do bairro Viveiros. 

Advertiu que os habitantes do Nova Esperança tenham que ir até o conjunto Cidade Nova 

para fazer o contorno. Revelou contar com o apoio do deputado federal José Nunes e 

certamente com o futuro deputado federal Gabriel Nunes. Revelou que também formulou 

Indicação solicitando ao prefeito o asfaltamento do final da Tomé de Souza. Pois, apesar do 

empenho da Prefeitura Municipal em realizar operação tapa buracos, a população não 

aguante mais os buracos. Foi aparteado pelo edil José Correia Filho. Logo após, a 

vereadora Eremita Mota (PSDB) demonstrou preocupação com a retomada das aulas 

presenciais na rede municipal de ensino. Salientou que o ensino a distância é um faz de 

conta e as crianças estão sendo prejudicadas. Parabenizou o prefeito de Mata de São João, 
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João Gualberto, pelo exemplo de retorno as aulas presenciais. Salientou que o caso foi 

veiculado no Jornal Nacional da TV Globo. Cobrou mais atenção da Secretaria Municipal 

de Educação aos alunos do Fundamental I. Pois, os mais pobres não têm acesso aos 

equipamentos de informática e as mídias de tecnologia. Na sequência, o parlamentar 

Josse Paulo Barbosa (PSC) destacou a passagem do Dia Nacional da Saúde e a 

necessidade de prevenção da Covid-19. Reconheceu a luta do prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho e do secretário municipal de Saúde, médico Marcelo Brito, no combate ao vírus. 

Parabenizou a comissão Pós-Covid da Câmara Municipal composta por ele e os vereadores 

Ivamberg Lima, Luciane Vieira e Luiz Ferreira Dias. Salientou a campanha de arrecadação 

de donativos para os mais desvalidos. Solicitou apoio da imprensa para divulgar a 

campanha. Em Pela Ordem, o vereador Valdemir Santos parabenizou o edil Josse Paulo 

Barbosa por reconhecer o trabalho e o empenho do prefeito Colbert Martins da Silva Filho 

no combate a pandemia. Em Pela Ordem, o vereador Petrônio Lima parabenizou a senhora 

Osvaldina Brandão servidora da cantina desta Casa Legislativa pela passagem de data 

natalícia. No Grande Expediente o vereador Luiz Augusto de Jesus reconheceu que as 

obras do Projeto Centro estão causando transtornos aos feirenses. Entretanto, destacou que 

são de grande relevância e ficarão marcadas na história da cidade. Comparou as obras do 

centro com uma reforma em uma residência que causa desconforto para os moradores. 

Elencou as obras que estão sendo executadas pela Prefeitura Municipal tais como a 

duplicação do viaduto da avenida Nóide Cerqueira que já está sendo asfaltado. Acrescentou 

que a Superintendência de Manutenção está atuando inclusive nos distritos. Citou a visita 

do prefeito à Escola Luciano Ribeiro e o anúncio de entendimentos com empresários para 

implantarem indústrias em Feira de Santana. Concordou que deve se ampliar a 

flexibilização quanto a abertura dos parques e das praças esportivas para a prática de 

esportes. Disse que solicitará que a Sessão da próxima quarta-feira seja transformada em 

Especial para receber a secretária municipal de Educação, professora Anaci Bispo Paim, 

com objetivo de esclarecer a abertura das escolas municipais com aulas presenciais e as 

adequações que foram realizadas. Solicitou que o Presidente, vereador Fernando Dantas 

Torres, paute o novo projeto do Fundeb que chegou a esta Casa Legislativa há dois meses 

assim como o de Mobilidade Urbana. Revelou que a Prefeitura Municipal realizará a 

licitação para a construção de dezoito escolas. Assinalou que uma empresa ganhou a 

licitação para a reforma de mais de quarenta (40) escolas. Convidou os vereadores a 

visitarem as unidades educacionais que foram inauguradas pela atual gestão municipal. 

Lembrou que há uma lei municipal, cujo projeto foi de sua autoria, que as novas escolas já 

sejam equipadas com ar-condicionado ou com pré-disposição. Informou que as obras nas 
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escolas estão sob a responsabilidade das empresas pelo período de cinco anos. Foi 

aparteado pelos parlamentares Edvaldo Lima e Ivamberg Lima. Em Pela Ordem, o 

vereador Luiz Ferreira Dias, registrou a presença na Galeria desta Casa do ex-vereador José 

Menezes Santa Rosa. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Barbosa comunicou que cederia 

o seu tempo para o vereador Fernando Torres que saudou os presentes e ao ex-vereador 

José Menezes Santa Rosa. Revelou que neste final de semana vai apresentar o deputado 

federal Otto Alencar Filho e o deputado estadual Eduardo Alencar as suas antigas bases 

eleitorais na região de Irecê. Revelou que o deputado Otto Alencar Filho tem um carinho 

especial com o ex-vereador José Menezes. Em seguida versou sobre o processo de licitação 

da coleta de lixo em Feira de Santana. Afirmou que a empresa vencedora do certame 

licitatório, a Sustentare, não poderia se quer ter participado da licitação. Pois, os 

proprietários são os mesmos donos da Qualix que não pode trabalhar em nenhum local do 

Brasil, segundo orientação da Corregedoria Geral da União (CGU). Disse ser um crime 

gravíssimo, pois os prepostos da Prefeitura Municipal de Feira de Santana poderiam, ao 

averiguar o contrato social da empresa, saber que são os mesmos que eram donos da Qualix 

que faliu e roubou as pessoas em Feira de Santana. Em seguida, defendeu que este 

Legislativo instaure uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para averiguar possíveis 

irregularidades no certame licitatório vencido pela empresa Sustentare. Caso contrário será 

omissa diante dos fartos indícios de irregularidades. Em seguida, o tribuno observou que a 

licitação anterior tinha prazo de 36 meses e a atual para 30. Interrogou porque não 36? 

Acrescentou que a licitação para 36 meses custou R$ 76 milhões e para 30 meses R$ 127 

milhões. Calculou que nominalmente a quantia não dobrou. Porém, ao subtrair seis meses 

aparece as inconsistências. Pois, são R$ 2,1 milhões na primeira e R$ 4,2 na segunda 

configurando um aumento de 100%. Ou seja, o dobro. Interrogou se o serviço também 

dobrou? Lembrou que ao participar de um programa de rádio desafiou os feirenses a 

informar se em sua rua tinha algum gari varrendo a calçada. Acrescentou que a cidade está 

suja, feia e abandonada. Salientou que a responsabilidade não é do prefeito e sim dos 

vereadores, caso a licitação seja concluída da maneira como foi conduzida pelo governo 

municipal. “Nós vereadores somos cúmplices”, afirmou o orador. Pois, trata-se de uma 

empresa de bandidos que chega à Feira de Santana troca de nome, pois não pode operar em 

outras praças. Advertiu que o prefeito Colbert Martins da Silva Filho nada faz e joga a 

responsabilidade para a gestão anterior. Assegurou que a responsabilidade pela licitação é 

do atual governo e não do passado. Pois, hoje o valor da coleta de lixo tem o valor dobrado. 

Revelou que buscará auxílio da CGU, do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e do 

Ministério Público para verificar a idoneidade da licitação. Afirmou ser uma formação de 
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quadrilha com a participação de servidores públicos municipais. Questionou se o salário 

dos trabalhadores também dobrou de valor? Foi aparteado pelos parlamentares Ivamberg 

Lima e Josse Paulo Barbosa. Não houve matérias pautadas para a Ordem do Dia. 

Prosseguindo em Explicações Pessoais usaram a palavra os edis: Pedro Américo, Edvaldo 

Lima, Valdemir Santos, Josse Paulo Barbosa, José Marques de Messias, Eremita Mota de 

Araújo e Petrônio Lima. Logo após, conforme solicitação dos vereadores José Correia Filho 

e Fernando Torres, foi observado um minuto de silêncio em respeito ao passamento do 

sargento PM Danaci Silva Costa, tio do vereador Emerson Costa dos Santos. Nada mais 

havendo por tratar, o Presidente, vereador Fernando Dantas Torres, declarou encerrada a 

presente Sessão, às onze horas e trinta minutos, convocando outra para o dia dez do 

corrente mês, uma terça-feira, com a seguinte pauta: <Em segunda discussão, o Projeto de 

Lei Ordinária nº 057/2021, de autoria do vereador Pedro Cícero. Em primeira discussão, 

os Projetos de Lei Ordinária nºs 027 e 046/2021, respectivamente de iniciativa dos edis 

Jhonatas Monteiro e Jurandy Carvalho. Em discussão única, os Projetos de Decreto 

Legislativo nºs 04 e 07/2021, respectivamente da lavra dos parlamentares Luiz Augusto de 

Jesus e Edvaldo Lima. Em votação única, os Requerimentos nºs 151,158, 159 e 166/2021, 

todos de autoria do edil Silvio Dias; 152, 153, 160 e 161/2021, todos de iniciativa do 

vereador Edvaldo Lima; 163 e 167/2021, ambos da lavra da vereadora Luciane Vieira; 154, 

155, 156, 157, 162, 164 e 165/2021, respectivamente de autoria dos parlamentares Jurandy 

Carvalho, Luiz Ferreira Dias, Luiz Augusto de Jesus, Emerson Santos, Petrônio Lima, 

Pedro Cícero e José Marques de Messias>. Para constar, eu, José Joaquim de Oliveira Neto, 

Técnico Legislativo a disposição do Setor de Redação e Atas, lavrei a presente Ata que 

segue à apreciação plenária, na forma regimental.       

 

 


