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Ata da 50ª 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 10 de 

junho de 2021. 

 

Aos dez dias do mês de junho 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 quinquagésima 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 Nascimento de 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 vereador Sílvio de Oliveira Dias, primeiro Vice-Presidente desta 

Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou da vereadora Eremita Mota de Araújo, 

segunda Secretária, a leitura da Ata da Sessão anterior. Em seguida, solicitou da primeira 

Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a leitura das matérias 

previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: <Projeto de 

Resolução n/nº 741/2021, de autoria do vereador José da Costa Correia Filho, que “Altera 

na sua totalidade a redação do artigo nº 288 da Resolução nº 393/2002, que dispõe sobre o 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Feira de Santana, e dá outras providências”. 

Pareceres nºs 114 e 115/2021, ambos exarados pela Comissão de Constituição de Justiça e 

Redação (CCJR), respectivamente, favoráveis à tramitação dos Projetos de Resolução nºs 

737/2021, de autoria da Comissão Especial de Enfrentamento à Pandemia do Covid-19 e 

740/2021, de iniciativa do vereador Valdemir da Silva Santos. Pareceres nºs 112 e 

113/2021, também exarados pela CCJR, sendo contrários, respectivamente, à tramitação do 

Projeto de Lei nº 091/2021, de lavra do edil Flávio Arruda Morais e do Projeto de Lei 

Complementar nº 006/2021, de autoria do vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes. 

Requerimentos nºs 136 e 137/2021, respectivamente, de iniciativa dos parlamentares 

Jhonatas Lima Monteiro e Emerson Costa dos Santos. Indicações nºs 1272 a 1284/2021, de 
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lavra dos vereadores Silvio de Oliveira Dias, Pedro Américo de Santana Silva Lopes e 

Flávio Arruda Morais. Correspondência: Ofício nº 017/2021, datado no dia 09 de Junho 

do ano em curso e assinado pela Sra. Elanny de Jesus Alves, presidente da Associação de 

Defesa aos Moradores de Residenciais e Comunidades (ADMRC), solicitando o uso da 

Tribuna Livre no dia 15 de Junho de 2021 para tratar sobre as demandas dos residenciais do 

Programa de Habitação do Minha Casa Minha Vida da região do Aviário>. Logo após, o 

primeiro Vice-Presidente, Sílvio de Oliveira Dias, solicitou ao vereador Emerson Costa dos 

Santos que conduzisse ao Plenário o Senhor Fabrício Cabral do Nascimento, Coordenador 

Geral da Associação Feirense de Pessoas com Doença Falciforme de Feira de Santana e 

Região Leste Oeste (AFADFAL) para fazer uso da palavra em Tribuna Livre. Este, após 

saudar os presentes, discorreu sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com Doença 

Falciforme para atendimento em urgências e emergências. Relatou que o Hospital Dom 

Pedro de Alcântara encerrou o atendimento a estes pacientes em junho de 2020. Disse que 

as Policlínicas e Upas não dão o suporte e o atendimento que estas pessoas precisam. 

Explicou que a mencionada doença atinge a maior parte da população negra do município. 

Afirmou que a Associação supracitada tem lutado de várias formas para solucionar a 

questão da falta de atendimento em urgências e emergências, no entanto não obteve êxito. 

Externou que no dia 16 de junho se comemora o Dia Mundial da Conscientização sobre a  

Doença Falciforme e frisou que em Feira de Santana não há o que comemorar, pois as 

pessoas acometidas por essa doença, além da falta de atendimento, sofrem racismo 

institucional. Salientou que os governos estadual e municipal nada fizeram com relação ao 

fim do atendimento para esse público pelo Hospital Dom Pedro. Informou que ainda não 

foi realizado um censo nesta cidade a fim de contabilizar as pessoas que sofrem com essa 

doença, porém o orador acredita que vai muito além das 520 cadastradas no serviço de 

referência da Associação mencionada. Por fim, solicitou providências ao município e 

cobrou apoio dos vereadores desta Casa. Em Pela Ordem, o edil Emerson Costa dos 

Santos disse que essa doença, além de racista, é social, pois acomete mais as pessoas com 

situação financeira precária. Relatou que estado e município não tem políticas públicas para 

apoiar esses pacientes. Solicitou a seus pares que se envolvessem com essa causa. Logo 

após, o primeiro Vice-Presidente no comando da Mesa Diretiva disse que este Legislativo 

está à disposição para apoiar a causa dos pacientes com Doença Falciforme. Em seguida, a 

ata da sessão anterior foi submetida à apreciação plenária e aprovada pela unanimidade dos 

edis presentes. Em Pela Ordem, o parlamentar Flávio Arruda Morais registrou a presença 

do Sr. Hamilton Teles, Presidente da Associação Feirense de Síndrome de Down. Na 

sequência, procedeu-se às inscrições dos líderes partidários. Oportunamente, em Pela 
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Ordem, a primeira secretária, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, pediu aos colegas que 

falassem pausadamente para que ela conseguisse fazer o registro. Em Pela Ordem, o edil 

Josse Paulo Pereira Barbosa citou os nomes de quem já estava inscrito. Ainda durante as 

inscrições, a parlamentar Eremita Mota de Araújo passou tempo do PSDB para o edil 

Emerson Costa dos Santos. No Horário das Lideranças Partidárias, o edil José 

Marques de Messias (DEM), em tempo cedido pelo vereador Luiz Augusto de Jesus, 

demonstrou sua felicidade por ter encontrado o ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho em 

uma missa. Agradeceu ao Prefeito Colbert Martins e ao Secretário José Vianey pelo 

encascalhamento da estrada da Terra Dura. Cobrou a conclusão da Praça de Humildes e 

agradeceu aos gestores da Embasa, senhora Ana e senhor Evaldo, pelo trabalho excelente 

desenvolvido na região de Humildes. Por fim, disse que uma rede de extensão de água está 

sendo colocada em várias localidades do mencionado distrito, fruto da parceria com o 

deputado José Nunes. Em seguida, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), também 

nos tempos dos parlamentares Edvaldo Lima dos Santos (MDB), Flávio Arruda Morais 

(PSB) e Fernando Dantas Torres (PSD), repercutiu o seu discurso do dia anterior sobre a 

falta de atitude do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho neste momento pandêmico. 

Falou sobre a demissão de pessoas que ajudaram o prefeito a se eleger. Salientou que no dia 

anterior cinco pessoas faleceram e duzentas e vinte e quatro foram infectadas pelo Covid-

19. Se posicionou contrariamente à administração do gestor municipal. Teceu comentários 

críticos à opinião exposta por Colbert à respeito da Câmara Municipal. Disse que este 

Legislativo não se calará. Citou entrevista dada pelo Prefeito Colbert Martins ao Programa 

de Luís Santos e expôs trechos do pronunciamento dele. Disse que não vai apoiar o ex-

Prefeito José Ronaldo de Carvalho na próxima eleição se este não se manifestar com 

relação à gestão de Colbert Martins, já que foi ele quem avalizou o apoio dos vereadores 

para o mencionado gestor. O edil ainda disse que não concorda com o discurso de 

agradecimento do colega José Marques de Messias pronunciado anteriormente. Relatou que 

recebeu dez cargos do deputado José Neto e, mesmo apoiando Colbert Martins, o 

supracitado deputado não aceitou os cargos de volta. Durante o discurso do orador, o 

comando da Mesa Diretiva foi transferido para o Presidente Fernando Dantas Torres. 

Oportunamente, o parlamentar Fernando Torres pediu ao orador Josse Paulo Pereira 

Barbosa para falar também em seu nome com relação à necessidade de pronunciamento do 

ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho. Em aparte, o vereador Fernando Dantas Torres 

falou que várias pessoas foram indicadas por ele para trabalhar no SAC e até o momento 

estão empregadas, pois Rui Costa não mandou demitir ninguém. Durante o aparte do 

Presidente ao orador à Tribuna, o comando da Mesa Diretiva foi momentaneamente 
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transferido para a parlamentar Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária. Em Pela 

Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias passou o tempo do PROS para o edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa e o aparteou. De volta à palavra, o tribuno Josse Paulo Pereira Barbosa frisou que a 

Câmara Municipal tem valor e que a população analisa o trabalho do prefeito e dos 

vereadores. Logo após, o edil Fernando Dantas Torres registrou a presença do jovem Vitor 

Vieira, filho do ex-vereador e ex-Presidente desta Casa, Ronny Vieira, e da atual vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Registrou ainda a presença do Deputado Carlos 

Geilson. Logo após, o Presidente Fernando Torres suspendeu a sessão por quinze minutos 

para que o Deputado Carlos Geilson discursasse à Tribuna. Este, iniciou sua fala 

diferenciando o trabalho de Vereador do de Deputado. Disse que acredita que chegará um 

tempo de paz entre o Legislativo e a Prefeitura. Comentou ainda que os embates fazem 

parte da vida pública, no entanto, os pleitos que são favoráveis à população não devem ser 

mensurados por interesses pessoais e políticos. Por fim, citou os nomes de todos os edis, 

agradeceu a oportunidade e desejou boa sorte a esta Legislatura. Depois, o presidente 

Fernando Torres agradeceu a visita do supracitado deputado, colocou a Tribuna à 

disposição para o mesmo prestar esclarecimento sobre seu trabalho e convocou os 

vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Jurandy da Cruz Carvalho, Josse Paulo Pereira 

Barbosa e Pedro Cícero Marcêncio Silva para acompanhá-lo até a saída. Reaberta a sessão, 

deu-se continuidade ao Horário das Lideranças, franqueando a palavra ao vereador 

Emerson Costa dos Santos (DC), também no tempo do PSDB, cedido pela vereadora 

Eremita Mota de Araújo, o qual comentou matéria tendenciosa publicada pelo Jornal “O 

Pratagonista”, na qual o prefeito Colbert Martins da Silva Filho falou que o assunto 

enfrentamento ao Covid-19 perdeu espaço nesta Casa. Depois, o edil passou a detalhar 

projetos de vários vereadores aprovados por este Parlamento que até o momento não foram 

sancionados pelo supracitado Prefeito. Além disso, comentou a rejeição da prefeitura ao 

espaço cedido pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) para aplicação da 

vacina contra o coronavírus, alegando falta de treinamento de pessoal, o que não se 

sustenta, pois a mencionada universidade afirmou que daria a capacitação necessária. Falou 

também que o prefeito não atendeu o pedido de instalação de um gripário aproveitando a 

verba cedida pelo estado, através do deputado José Neto, e dando a contrapartida do 

município. Citou falta de orientação e fiscalização por parte da prefeitura em bares e 

restaurantes nas principais avenidas da cidade para conter aglomeração. Salientou que esta 

Câmara tem cobrado a instalação de novos leitos de UTI no Hospital de Campanha. Por 

fim, chamou a atenção da imprensa sobre a necessidade de questionar o prefeito sobre a 

falta de sanção aos importantes projetos aprovados pela Câmara Municipal. Em Pela 
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Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus disse que o tempo do orador havia encerrado. Em 

Aparte, falou o parlamentar Luiz Ferreira Dias. Logo após, o parlamentar Pedro Cícero 

Marcênio Silva (Cidadania), saudou o amigo Hamilton Teles, suplente de vereador, 

presente na Galeria da Casa. Depois, agradeceu ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e 

ao Secretário José Vianey pela ampliação da Unidade de Saúde da Comunidade do bairro 

Viveiros, a qual receberá o Posto de Saúde da Família (PSF-3). Findando seu 

pronunciamento, o orador congratulou a equipe de apoio da referida unidade. Em Pela 

Ordem, o vereador Luiz Ferreira Dias registrou a presença do Pastor Rodolfo na Galeria, 

em nome de todos os vereadores da Casa. Em Pela Ordem, o edil Valdemir da Silva 

Santos passou tempo do PV para o edil Petrônio Oliveira Lima. Dando continuidade, o 

vereador Petrônio Oliveira Lima (REP), também no tempo do partido PV, pediu que os 

edis deixem de apontar pessoas e sejam honestos com a população. Lançou um desafio aos 

colegas para que estes não aceitem nenhuma vaga para parentes e amigos e apenas 

trabalhem em favor do povo. Parabenizou o Presidente da Casa pela economia feita e 

sugeriu que os colegas que receberam assessor especial abra mão do mesmo para o bem do 

dinheiro público. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa disse que, a partir da 

sugestão dada pelo edil Petrônio Lima, o pastor Eliziário Ribeiro da Silva deveria devolver 

a Secretaria de Serviços públicos, o CMDI e os trezentos cargos que detém. Voltando ao 

discurso, o vereador Petrônio Lima disse que se envergonha dos comentários que ouve 

relacionados a esta Casa. Elogiou a oposição desta Câmara pois sabe se posicionar e votar 

sem interesse em cargos. Na sequência, o Presidente Fernando Torres disse que o edil 

Petrônio Lima está nesta Casa em razão de um cargo assumido por alguém do seu partido e 

desafiou os colegas a encontrarem algum parente seu em qualquer órgão municipal, 

estadual e federal. Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo disse que o 

vereador Petrônio Lima está nessa Casa devido a acordos políticos realizados. Em Pela 

Ordem, o edil Petrônio Lima disse que está na Câmara por competência e por atender a 

legalidade. Depois, o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho (PL) parabenizou o 

prefeito Colbert Martins da Silva Filho pelas importantes obras realizadas em Feira de 

Santana, dentre elas o Projeto Centro, o qual atenderá melhor os deficientes físicos da 

cidade. Relatou que o gestor tem se preocupado com o coronavírus e também com outros 

problemas. Frisou que o papel dos parlamentares é legislar. Em Pela Ordem, o parlamentar 

Josse Paulo Pereira Barbosa expôs que estava incluindo o vereador Ronaldo Caribé no 

grupo de WhatsApp dos Aliados. Dando prosseguimento, o edil Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL) tratou sobre o crescimento de Feira de Santana que, segundo ele, acontece de 

“forma maquiada” e não com a resolução dos problemas reais. Mencionou como exemplo 
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áreas de expansão urbana, citando  as obras do bairro Papagaio, que na propaganda aparece 

apenas a avenida aberta, no entanto, todas as ruas da área da Adelba não possuem 

calçamento, iluminação, nem transporte. Relatou que próximo ao local há uma comunidade 

denominada Quilombo Lucas da Feira, a qual permanece abandonada até hoje, com risco 

de afogamento de crianças devido a um buraco existente. Salientou que apresentou dez 

indicações já protocoladas ao Prefeito Municipal e disse que espera que o mesmo se atente 

às solicitações. Em seguida, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) acrescentou ao 

discurso de Emerson dos Santos a criação da Comissão de Pandemia para reforçar a 

preocupação da Casa com o Covid-19. Depois, citou o aumento da quantidade de casos de 

coronavírus na cidade e chanou a atenção para a superlotação dos ônibus. Rememorou que 

tem no Ministério Público uma representação para a colocação da frota total de ônibus no 

município. Durante o discurso do edil, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para a 

vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda Secretária. Em Pela Ordem, o parlamentar 

Pedro Cícero Marcênio Silva disse que colocou um Requerimento na Prefeitura sobre a 

questão mencionada há pouco há três meses e ainda não obteve resposta. Logo após, o 

parlamentar Sílvio de Oliveira Dias (PT) comentou o crescimento exponencial do 

coronavírus na cidade. Disse que a população tem agido como se o vírus não existisse mais. 

Relatou morte de um amigo seu como um dos casos que não entra na lista dos mortos por 

essa doença por ainda estar sendo constado como suspeito no momento do óbito. Chamou a 

atenção da Prefeitura para o problema, pois há dias os leitos de UTI estão totalmente 

ocupados. Frisou que não apenas idosos estão falecendo em razão do mencionado vírus. 

Dando continuidade, o vereador Luiz Augusto de Jesus (Liderança do Governo) 

registrou que na cidade de Juazeiro do Norte, que possui cerca de duzentos e cinquenta mil 

habitantes, mais de setecentas e cinquenta pessoas se contaminaram em dois dias com o 

Covid-19 e nove pessoas faleceram, de modo que ele acredita que Feira de Santana ainda 

está à frente no combate à Covid, se comparada à supracitada cidade. Por fim, parabenizou 

o prefeito pelo trabalho. Em seguida, a segunda Secretária Eremita Mota de Araújo, no 

comando da Mesa, nomeou uma Comissão Especial composta pelos parlamentares Luiz 

Augusto de Jesus, Valdemir da Silva Santos e Luiz Ferreira Dias para dar Parecer ao 

Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2021, de autoria do edil Edvaldo Lima dos Santos. 

Em Questão de Ordem, o edil José da Costa Correia Filho registrou que mais uma vez não 

falou no Pequeno Expediente e solicitou inscrição em Explicações Pessoais. Em seguida, 

vários edis também se inscreveram para falar na etapa final da Sessão. Em Pela Ordem, o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa requereu votação em bloco dos Requerimentos de nºs 

132, 133, 134 e 135. Em Pela Ordem, o parlamentar Jhonatas Lima Monteiro disse que é 
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necessário esperar a Ordem do Dia para solicitar votação em bloco. Depois, o pedido de 

votação em bloco dos Requerimentos pautados para a Ordem do Dia foi aprovado pela 

maioria dos vereadores presentes, com voto contrário do edil José da Costa Correia Filho. 

Em Pela Ordem, o parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho entregou à Mesa Diretiva o 

Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF) favorável à tramitação 

do Projeto do Executivo nº 090/2021. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus 

(DEM) disse que, conforme o Regimento Interno, somente após a votação dos Projetos é 

cabível ao vereador solicitar votação em bloco dos Requerimentos. Depois, requereu 

destaque em dois Requerimentos. Na Ordem do Dia, inicialmente, a primeira Secretária, 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, fez a leitura do Parecer da CFOF entregue 

pelo vereador Jurandy da Cruz Carvalho. Logo após, as seguintes proposições foram 

apreciadas: <Em prioridade e em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 090/2021, de 

autoria do Poder Executivo, com Pareceres da CCJR e da CFOF. Em votação, os Pareceres 

foram aprovados por unanimidade dos edis presentes. Em Pela Ordem, o parlamentar 

Josse Paulo Pereira Barbosa pediu ao grupo “Aliados” que votasse a favor do Projeto. Em 

discussão, o vereador Flávio Arruda Morais, Luiz Augusto de Jesus, Jurandy da Cruz 

Carvalho e Pedro Américo de Santana Silva Lopes usaram a Tribuna. Em votação, os 

vereadores Sílvio de Oliveira Dias, Petrônio Oliveira Lima e Luciane Aparecida Silva Brito 

Vieira fizeram uso da palavra. Em declaração de voto, os edis Fernando Dantas Torres, 

Edvaldo Lima dos Santos, Luiz Augusto de Jesus, Ivamberg dos Santos Lima e Josse Paulo 

Pereira Barbosa usaram a palavra. Logo após, o Projeto de Lei nº 090/2021 foi aprovado 

pela unanimidade dos edis presentes. Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 

074/2021, de iniciativa do edil Pedro Cícero Marcenio Silva. Em votação, os vereadores 

Edvaldo Lima dos Santos, Jhonatas Lima Monteiro, Pedro Américo de Santana Silva Lopes 

e Ivamberg dos Santos Lima falaram à Tribuna. Logo após, o Projeto foi aprovado pela 

unanimidade dos vereadores. Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 047/2021, de 

lavra do vereador Edvaldo Lima dos Santos, com Parecer contrário da CCJR. Em discussão 

ao Parecer contrário, fez uso da palavra contra o Parecer, a Vereadora Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira. Em seguida falou o edil Luiz Augusto de Jesus, favorável ao Parecer. 

Logo após o Vereador Emerson Costa dos Santos discursou contrário ao Parecer. Em 

votação, os edis Jhonatas Lima Monteiro, Josse Paulo Pereira Barbosa, Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes, Flávio Arruda Morais, Luiz Ferreira Dias usaram a palavra. Depois, o 

Parecer foi rejeitado por quatorze votos contrários ao Parecer contrário e quatro votos 

favoráveis ao Parecer contrário, estes dos edis Luiz Augusto de Jesus, José Marques de 

Messias, Fabiano Nascimento de Souza e Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Como o 
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Parecer contrário foi rejeitado, o Projeto de Lei será apreciado, no entanto, na próxima 

Sessão, em razão do horário regimental ter sido esgotado. Em Pela Ordem, o vereador 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes disse que um Projeto de Lei já aprovado por esta 

Casa, de iniciativa do edil Fernando Torres e coautoria sua, que denomina a via marginal 

do Conjunto Alphaville ainda não foi sancionado pelo Prefeito, de modo que ele solicitou a 

Promulgação do mesmo por esta Câmara. Em resposta, a vereadora Eremita Mota de 

Araújo, na direção dos trabalhos, disse que quando o Projeto retornar com o Veto, a 

Câmara pode realizar a Promulgação. Em Pela Ordem, o parlamentar Emerson Costa dos 

Santos retificou que seu comentário classificando a matéria como tendenciosa não foi 

direcionado ao jornalista que a divulgou, mas ao pronunciamento do Prefeito Colbert 

Martins. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcênio Silva solicitou chamada dos 

vereadores. Em resposta, a vereadora Eremita Mota de Araújo, no comando dos trabalhos, 

disse que a chamada já foi realizada>. Esgotado o horário regimental, nada mais havendo 

por tratar, a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, declarou encerrada a 

presente Sessão, às doze horas e vinte minutos, sendo convocada outra para terça-feira, dia 

quinze de junho do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: <Em segunda 

discussão e em prioridade, o Projeto de Lei nº 090/2021, de autoria do Poder Executivo. 

Em primeira discussão, os Projetos de Lei nºs 046/2021, de lavra do edil Jurandy da Cruz 

Carvalho, com Parecer da CCJR, opinando pela devolução para correção; 047/2021, de 

autoria do vereador Edvaldo Lima dos Santos; 053/2021, de iniciativa do parlamentar 

Edvaldo Lima dos Santos, com Parecer contrário da CCJR e 075/2021, de lavra da 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, com Parecer contrário da CCJR. Em 

discussão única, o Projeto de Resolução nº 737/2021, de autoria da Comissão Especial de 

combate ao Covid-19, com Parecer da CCJR. Em discussão única, o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 004/2021, de lavar do parlamentar Luiz Augusto de Jesus, com Parecer da 

CCJR. Em votação única, os Requerimentos nºs 132 e 133/2021, ambos de autoria do edil 

Ivamberg dos Santos Lima; 134/2021, de iniciativa do parlamentar Pedro Cícero Marcênio 

Silva; 135/2021, de lavra do vereador José Marques de Messias; 136/2021, de autoria do 

edil Jhonatas Lima Monteiro e 137/2021, de iniciativa do parlamentar Emerson Costa dos 

Santos>. Para constar, eu, Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates, lavrei 

a presente Ata que segue à apreciação plenária, na forma regimental.       

 


