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Ata da 70ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado 

da Bahia, referente à 2ª Etapa, do 1º 

Período, da 19ª Legislatura, realizada 

no dia 17 de agosto de 2021. 

 

  Aos dezessete dias  do mês de agosto 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 septuagésima Sessão 

Ordinária, referente à segunda Etapa, do primeiro Período, da décima nona Legislatura, na 

qual, a exceção dos edil Ronaldo Almeida Caribé, 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, 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 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:<Projeto de Lei Ordinária n/nº 129/2021, de autoria do edil Pedro Américo de 

Santana Silva Lopes, que “Dispõe que maternidades, casas de parto e estabelecimentos 

hospitalares congêneres, da rede pública e privada de Feira de Santana ficam obrigados a 

permitir a presença de doulas durante todo o período pré-natal, trabalho de parto, parto e 

pós-parto imediato, sempre que solicitado pela parturiente”. Parecer nº 181/2021, exarado 

pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), opinando pelo deferimento do 

Projeto de Lei Ordinária nº 128/2021, de iniciativa da Mesa Diretora da Câmara Municipal. 

Requerimentos nºs 180 a 182/2021, todos de autoria do parlamentar Josse Paulo Pereira 

Barbosa. Indicações nºs 1758 a 1784/2021, de lavra dos vereadores Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira, Josse Paulo Pereira Barbosa, Valdemir da Silva Santos, Ronaldo 
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Almeida Caribé, Silvio de Oliveira Dias e Pedro Américo de Santana Silva Lopes. Moções 

nºs 160 a 162/2021, todas de iniciativa do edil Flávio Arruda Morais. Correspondências: 

Ofício s/nº, datado do dia 11 de agosto do ano em curso e assinado pelos representantes do 

Colegiado do Conselho Tutelar de Feira de Santana – Bahia, encaminhado a esta Casa para 

solicitar o uso da palavra, em Tribuna Livre, para um dos conselheiros discorrer sobre o 

trabalho executado, bem como requerer melhorias à categoria supracitada. Ofício nº 

01/2021, datado do dia 13 de agosto do corrente ano e assinado pela Srª. Rocheane Maria 

da Silva, representante do Movimento Pátria Amada Brasil, encaminhado a este Legislativo 

solicitação para o uso da palavra, em Tribuna Livre, com o objetivo de informar a 

comunidade acerca das ações do citado movimento. Ofício nº 010/2021, datado do dia 12 

de agosto do ano em curso e assinado pelo Vereador Edvaldo Lima dos Santos, solicitando 

o uso da Tribuna Livre, em data oportuna, para a Frente Parlamentar Evangélica tratar 

sobre a criação desta, suas conquistas e expor que a religião tem sido cada vez mais 

presente e atuante na esfera pública>. Em consonância com o Regimento Interno desta 

Casa Legislativa, o primeiro Vice-Presidente desta Casa, vereador Silvio de Oliveira Dias 

compôs uma comissão formada pelos edis Fernando Dantas Torres e Luiz Ferreira Dias a 

fim de conduzir ao Plenário o senhor Juscimário Vitório de Jesus para fazer uso da 

Tribuna Livre, conforme Ofício nº S/N da Associação dos Organizadores de Cavalgadas 

de Feira de Santana e Cidades Circunvizinhas, datado de 18 de junho de 2021, 

protocolizado no dia 28 de junho de 2021 e  lido no Expediente de 29 de junho de 2021, 

para apresentar  o projeto Fortalecimento da Cultura Cavalgadas e Festejos Equestres e 

defender a união de forças com este Parlamento a fim de valorizar a cultura. Assumindo a 

palavra o orador discorreu sobre os diversos festejos populares que são abrilhantados por 

cavalgadas, o que gera emprego, renda, movimenta a economia local, garante a valorização 

da cultura popular e integra socialmente a população. Apresentou o calendário anual dos 

eventos e ressaltou que os principais problemas são a falta de apoio e recursos a fim de 

garantir a estrutura mínima dos cavaleiros e vaqueiros. Abordou a questão do Projeto de 

iniciativa do vereador Sílvio de Oliveira Dias que concede o título de Utilidade Pública 

para a entidade que ora representa nesta Tribuna. Encerrou seu pronunciamento solicitando 

o apoio desta Casa e do Poder Público para a manutenção dos eventos e a consequente 

valorização da cultura e agradecendo pelo espaço. O primeiro Vice-Presidente desta Casa, 

vereador Silvio de Oliveira Dias, agradeceu a presença do orador da Tribuna Livre e a 

seguir solicitou que os líderes procedessem as suas inscrições. No momento destinado ao 

Horário das Lideranças Partidárias, o parlamentar José da Costa Correia Filho 

(Patriota) inicialmente falou sobre o absurdo que é o Projeto de Lei apresentado pela Mesa 
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Diretiva desta Casa que disciplina a nomeação de cargos e questionou a postura da 

oposição acerca da citada matéria. Disse que é uma vergonha, uma atitude ditatorial em que 

o Presidente detém todos os cargos. Passou a falar sobre a cobrança da taxa de esgoto que 

está sendo cobrada na desconformidade do que determina a lei. Em Pela Ordem, o 

vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) disse que não entendeu o discurso do colega e 

defendeu a maneira com que o Presidente desta Casa conduz a administração. Em seguida, 

o vereador Emerson Costa dos Santos (DC) discorreu sobre a falta de atendimento na 

UPA do bairro Queimadinha, informando que esteve no local e a administração disse que o 

Secretário Municipal retirou o “fundo de previsão” deixando a unidade de “saia justa”, pois 

não possuirá cursos para pagar os funcionários. Afirmou também que os prazos dos 

contratos foram alterados e questionou os motivos de tal ação. Criticou a postura do 

Secretário Municipal de Saúde pelas ações referentes às unidades de saúde, impedindo a 

realização do serviço de excelência para a comunidade. Neste momento, o Presidente desta 

Casa, edil Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Logo após, o 

parlamentar Flávio Arruda Morais (PSB) referiu-se à comunidade quilombola do bairro 

Subaé informando que, no último final de semana, houve a realização de serviços de 

limpeza e manutenção, agradecendo a Secretaria de Serviços Públicos, em especial ao 

senhor João Banha. Citou dados de uma pesquisa de intenção de votos para Deputado 

Federal e que está na segunda colocação, falou que está muito honrado e agradeceu a todos 

pela confiança. Em aparte, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB). Na sequência, o edil 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB), em tempo cedido pela parlamentar Eremita Mota de 

Araújo (PSDB), se dirigiu ao pessoal que integra os grupos de cavalgadas, presente na 

galeria. Passou a discorrer sobre a sua preocupação e de toda a sociedade sobre o 

fechamento da empresa Norauto e Empresa de Transportes Santana, o que acarreta 

desemprego, salientando que tudo isso é consequência da pandemia. Disse que trabalhou 

como motorista na Empresa Santana. Falou sobre a necessidade da luta contra o vírus e 

defendeu que o povo tem que trabalhar a fim de evitar a derrocada da economia. Criticou os 

Governadores e Prefeitos que pregavam o isolamento, gerando desemprego e fechamento 

de empresas. Defendeu a abertura do comércio a fim de que a economia seja restaurada. 

Solidarizou-se aos pais e mães de família que perderam seus empregos. Posteriormente, o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) falou sobre a farra que ocorreu no final de 

semana, criticando o Prefeito pela liberação de eventos sem organização e fiscalização. 

Informou que fez uma Indicação ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho e para o 

Secretário de Cultura, Esportes e Lazer, senhor Jairo Filho, solicitando a liberação do 

funcionamento das praças esportivas, pois não entende que sejam liberados eventos para 
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quinhentas pessoas e não seja liberada a prática para a comunidade esportiva. Disse que 

lutou tanto pela construção da praça poliesportiva do distrito de Jaguara e a mesma está 

fechada. Solicitou ao colega Luiz Augusto de Jesus que interceda junto ao Prefeito para 

atender a sua solicitação. Encerrou seu pronunciamento elogiando a Mesa Diretiva desta 

Casa e pediu respeito, pois está aqui para legislar para o povo. Em aparte, os edis Flávio 

Arruda Morais (PSB), Luiz Augusto de Jesus (DEM), Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN), 

Silvio de Oliveira Dias (PT) e Luiz Ferreira Dias (PROS). Em Pela Ordem, o vereador 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) exigiu respeito à Mesa Diretiva. Na sequência, o 

parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) mostrou sua indignação com a 

entrevista do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, no programa de Carlos Geilson, em 

que o mesmo mudou de opinião acerca da realização de eventos neste município. Falou 

sobre a dificuldade de sobrevivência das pessoas que trabalham com eventos. Criticou, 

duramente, o Governador Rui Costa pela postura diante da pandemia. Mencionou as 

dificuldades das pessoas que trabalham em parques de diversões. Em aparte, o edil Edvaldo 

Lima dos Santos (MDB). Em Pela Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro disse que o 

Poder Público não pode tratar os temas de maneira leviana, pois é importante que as Casas 

Legislativas entendam o que o país está atravessando, pois já há registro de quinhentos e 

sessenta mil pessoas mortas e defender a reabertura de forma indiscriminada é uma 

irresponsabilidade. Em Pela Ordem, o parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva disse que 

as pessoas que estão em casa sem a oportunidade de trabalho passam por necessidades. 

Dando continuidade, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) falou sobre o 

movimento de cavalgada, salientando que é um dos precursores do movimento e apresentou 

seu apoio e solidariedade à causa. Informou que realiza todo ano a Festa do Vaqueiro no 

distrito do Distrito de Ipuaçu. Passou a discorrer sobre a liberação dos eventos, defendendo 

que os empresários do setor devem adotar todos os cuidados e conclamou a realização da 

devida fiscalização. Em aparte, o vereador Ivamberg dos Santos Lima. Em seguida, o 

parlamentar Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) abordou a questão da construção da Linha 

de Transmissão de Energia Elétrica LT 230 KV Governador Mangabeira – Camaçari II C2, 

sobre a zona rural deste município, afirmando que a obra impactará diretamente na 

comunidade quilombola de Matinha dos Pretos e outras comunidades no entorno. Falou 

sobre os transtornos sobre a saúde e o meio ambiente, bem como a falta de discussão com a 

comunidade local acerca da construção. Encerrou seu pronunciamento apresentando uma 

Carta Aberta, subscrita por vinte vereadores se posicionando na defesa ao “devido direito 

das comunidades à informação, escuta e consulta antes da instalação da LT 230 KV 

Governador Mangabeira – Camaçari II C2 na zona rural de nosso município”. Em Pela 
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Ordem, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) manifestou repúdio ao INEMA e à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente pela liberação das licenças referentes aos 

supracitado projeto. Logo após, o edil Luiz Ferreira Dias (PROS) discorreu sobre as 

visitas que fez a vários distritos deste município e criticou a situação precária das estradas 

da zona rural. Disse que no tempo da gestão dos prefeitos Colbert Martins da Silva, José 

Falcão e João Durval Carneiro, as estradas eram bem melhores. Conclamou a todos que 

abracem a causa para recuperação das estradas e vias da zona rural. Foi aparteado pelo 

vereador Jurandy da Cruz Carvalho. Em seguida, o vereador Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes (DEM) fez um apelo ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e à Secretaria Municipal de Saúde para tratarem a causa 

animal como prioridade. Comentou que diversas famílias possuem animais com vetores de 

doenças e vítimas de acidentes. Expôs que é necessário buscar uma política integrada de 

bem estar e apoio à causa animal. Sugeriu reunir o Poder Público, a comunidade e a 

sociedade civil organizada para lutar pela causa animal. Defendeu a criação do Conselho 

Municipal de Proteção Animal o que representará um grande avanço e mencionou a 

necessidade de realizar um mutirão para captação de animais de rua. Em aparte, o edil Luiz 

Ferreira Dias. Neste momento, o segundo Vice-Presidente, edil Josse Paulo Pereira 

Barbosa, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em seguida, o parlamentar Valdemir da 

Silva Santos (PV) requereu uma ação urgente para combater a violência neste município 

pois, mais uma vez, o último fim de semana foi violento, um verdadeiro “banho de 

sangue”. Declarou que não se pode aceitar e acostumar com isso. Mencionou uma 

Indicação de sua autoria que tem por objetivo propor a criação de uma equipe na Secretaria 

Municipal de Cultura, Esporte e Lazer para fazer a manutenção das praças esportivas que 

estão bastante danificadas em consequência do fechamento durante a pandemia. Em 

aparte, o vereador Luiz Augusto de Jesus. Na sequência, o edil Fernando Dantas Torres 

(PSD) mencionou a entrevista na qual o prefeito Colbert Martins da Silva Filho prestou 

esclarecimentos ao programa Acorda Cidade dizendo que não havia vacina, questionando 

que não entendia o porquê diminuir a idade de vacinação se não existia vacina. Disse que 

os seus filhos gêmeos de vinte e oito anos de idade não tiveram acesso a vacina, apesar de 

tentarem a imunização por diversas vezes. Disse que não gostaria de “bater” no Prefeito 

Municipal, mas não podia deixar passar uma “barbeiragem” dessa. Declarou que que o 

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho não tem competência para administrar e salientou 

que tem a certeza de que este, depois, vai “jogar a culpa” no Secretário Municipal de 

Saúde. Afirmou que a gestão do Prefeito Colbert é incompetente e desastrosa. Registrou a 

presença do Major Lobão e esposa na galeria desta Casa, registro este feito em nome de 
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todo o Legislativo, salientando que o Major fez uma trabalho de excelência na 67ª CIPM 

contribuindo muito para melhoria da Secretaria de Segurança Pública. Em aparte, o edil 

Jurandy da Cruz Carvalho (PL). Em Pela Ordem, o vereador Emerson Costa dos Santos 

(DC) comentou que era um absurdo não ter vacinação aos domingos e fez um apelo à 

Prefeitura Municipal para resolver a situação. Neste momento, o Presidente deste 

Legislativo, vereador Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em 

seguida, o parlamentar Ivamberg dos Santos Lima (PT) criticou o Prefeito Municipal por 

não saber tratar de gente, de saúde, de educação, de infraestrutura e ainda usar o slogan 

“Governo da Gente”. Denunciou que um córrego que passa próximo do Residencial 

Mangabeira está cheio de lixo e ratos, levando perigo aos moradores locais. Falou sobre o 

tratamento com o município e mencionou que era necessário realizar a escolha certa nas 

próximas eleições. Durante o pronunciamento do edil à tribuna, a segunda Secretária desta 

Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Em 

seguida, o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) mencionou o descaso do Governo do 

Estado com Feira de Santana e declarou que o canal foi feito pelo governo estadual, que 

não cobriu e deixou a obra a céu aberto. Mencionou o abandono do Centro de Convenções, 

do Complexo Investigador Bandeira, do Centro de Cultura Amélia Amorim e a situação 

precária das escolas estaduais. Discorreu sobre as ações da Prefeitura Municipal e destacou 

a inauguração de várias escolas neste município, as quais eram resultado dos recursos 

aplicados na educação. Externou as ações de combate à pandemia e declarou que a culpa 

pela falta de vacinas neste município era de responsabilidade do Governo do Estado. 

Agradeceu a Professora Anaci Paim, Secretária Municipal de Educação, pela brilhante 

palestra proferida nesta Casa e parabenizou a mesma pelo excelente trabalho.  Falou mais 

uma vez sobre as ações do Prefeito no que diz respeito a pandemia e citou a inauguração do 

Centro Pós-Covid. Finalizou seu pronunciamento afirmando que o Prefeito Colbert tem 

trabalhado constantemente em benefício da população e conclamou a todos que mantenham 

os protocolos de segurança preconizados pelos infectologistas. Registrou o seu desejo de 

pronto restabelecimento ao ex-vereador Justiniano França que testou positivo para a Covid. 

Em Pela Ordem o edil Edvaldo Lima dos Santos questionou a eficácia da vacina, pois, 

segundo ele, o ex-vereador Justiniano e o ator Tarcizio Meira contraíram Covid após a 

imunização. Em Pela Ordem os parlamentares Sílvio de Oliveira Dias, Edvaldo Lima dos 

Santos, Josse Paulo Pereira Barbosa, Jhonatas Lima Monteiro, Luiz Augusto de Jesus e 

Valdemir da Silva Santos solicitaram inscrições para falar em Explicações Pessoais. Na 

Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: Em primeira discussão, o 

Projeto de Lei nº 047/2021, de autoria do vereador Edvaldo Lima dos Santos, com Parecer 
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anteriormente apreciado, foi aprovado pela maioria dos presentes com a abstenção do edil 

Luiz Augusto de Jesus. Durante a votação do Projeto falaram os edis Edvaldo Lima dos 

Santos, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Jhonatas Lima 

Monteiro, Jurandy da Cruz Carvalho, Josse Paulo Pereira Barbosa, José Marques de 

Messias, Fabiano Nascimento de Souza, Valdemir da Silva Santos, Petrônio Oliveira Lima, 

Pedro Cícero Marcenio Silva e Pedro Américo de Santana, Silva Lopes. Em Pela Ordem o 

vereador Emerson Costa dos Santos disse que o discurso de colega Luiz Augusto de Jesus é 

“elitista’’ e passou a explicar os procedimentos para a declaração do óbito, pelo DPT – 

Departamento de Polícia Técnica. Em Pela Ordem o vereador Ivamberg dos Santos Lima 

interpretou o artigo primeiro do Projeto em pauta. Em Pela Ordem o vereador Luiz 

Augusto de Jesus explicou que as Unidades Básicas de Saúde não funcionam nos finais de 

semana e feriados. Em Pela Ordem o edil Emerson Costa dos Santos disse que o colega 

Luiz Augusto não está lendo e interpretando de maneira adequada o artigo primeiro do 

Projeto em análise. Em Questão de Ordem o edil Silvio de Oliveira Dias registrou que se a 

Prefeitura cumprisse a lei, que determina esse tipo de serviço por vinte e quatro horas, esta 

Casa não estaria aqui analisando este Projeto. Em Pela Ordem o parlamentar Flávio 

Arruda Morais solicitou que fosse registrada em Ata a presença do Sargento Coutinho na 

galeria desta Casa. Em Pela Ordem o edil Jhonatas Lima Monteiro agradeceu aos colegas 

que subscreveram a Carta Aberta se posicionando na defesa ao “devido direito das 

comunidades à informação, escuta e consulta antes da instalação da LT 230 KV 

Governador Mangabeira – Camaçari II C2 na zona rural de nosso município”. Em Pela 

Ordem   de Oliveira Dias informou que no próximo dia 24 de agosto será realizada uma 

audiência para discutir a construção da Linha de Transmissão Elétrica que passará pelo 

Distrtito de Ipuaçu, Comunidade do Caroá. Durante a votação do Projeto o Presidente desta 

Casa, Fernando Dantas Torres, assume a direção da Mesa e imediatamente retorna à 

segunda Secretária, a parlamentar Eremita Mota de Araújo. Em primeira discussão, o 

Projeto de Lei nº 053/2021, de iniciativa do parlamentar Edvaldo Lima dos Santos, com 

Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR, foi adiado de 

pauta por quatro Sessões, a pedido dos parlamentares Josse Paulo Pereira Barbosa e 

Jhonatas Lima Monteito em Pela Ordem e aquiescência da maioria dos edis presentes. 

Durante a apreciação do Projeto em Pela Ordem os edis Sílvio de Oliveira Dias e Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes solicitaram a manutenção da discussão e posterior votação 

do Projeto. Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 065/2021, de autoria do edil 

Sílvio de Oliveira Dias, com Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação – 

CCJR, teve o Parecer aprovado pela unanimidade dos presentes, sendo o Projeto aprovado 
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também por unanimidade dos presentes. Falaram na votação do Projeto os edis Sílvio de 

Oliveira Dias, Ivamberg dos Santos Lima, Petrônio Oliveira Lima, Jhonatas de Lima 

Monteiro e Jurandy da Cruz Carvalho. O parlamentar Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes declarou o seu voto favorável ao Projeto em pauta. Em Pela Ordem o edil Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes solicitou que a Sessão Ordinária da próxima quinta-feira 

seja transformada em Especial a fim de discutir a situação da Guarda Municipal. A primeira 

Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, na direção dos trabalhos, acatou o 

requerimento do edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes e informou que o vereador 

Ronaldo Almeida Caribé não compareceu a presente Sessão por estar com suspeita de 

Covid. Em Pela Ordem o parlamentar Luiz Augusto de Jesus cobrou os Pareceres aos 

Projetos de Decretos Legislativos que: concede a Comenda Maria Quitéria ao senhor Luiz 

Pedro Irujo e o Título de Cidadão Feirense ao senhor José Ferreira dos Santos. Em Pela 

Ordem o edil José da Costa Correia Filho também solicitou Pareceres aos Projetos de 

Decretos Legislativos concedendo honrarias ao Coronel Cajazeiras e ao Major Hamilton. 

Esgotado o horário regimental, a segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota de 

Araújo, declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e dezoito minutos, sendo 

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

discussão, o Projeto de Lei nº 047/2021, de autoria do vereador Edvaldo Lima dos Santos. 

Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 065/2021, de autoria do edil Sílvio de Oliveira 

Dias. Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 066/2021, de iniciativa do parlamentar 

Sílvio de Oliveira Dias, com Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação – 

CCJR. Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 091/2021, de autoria do edil Flávio 

Arruda Morais, com Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação – 

CCJR. Em votação única os Requerimentos n°s: 153/2021 de autoria do edil Edvaldo 

Lima dos Santos; 157/2021 da lavra do parlamentar Emerson Costa dos Santos; 174 e 

175/2021 de iniciativa do parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho; 176/2021 de autoria do 

vereador José da Costa Correia Filho; 177, 180, 181 e 182/2021 de iniciativa do edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa; 178 e 179/2021 de autoria do parlamentar Flávio Arruda Morais>. 

Para constar, eu, Eliana Mara Assunção Rocha Costa, Redatora de Debates desta Casa, 

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

 

   

 

 

 


