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Ata da 86ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 2ª Etapa, do 2º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 25 de 

agosto de 2022. 

 

        Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, 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 octogésima sexta Sessão 

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

qual compareceram os parlamentares Evaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, 

Eremita Mota de Araújo, Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos 

Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José Carneiro Rocha, 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, Marcos Antonio 

dos Santos Lima, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida 

Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. Amparado pelo Regimento 

Interno, o primeiro Vice-Presidente, desta Casa Legislativa, vereador Sílvio de Oliveira 

Dias, declarou aberta a presente Sessão e solicitou que a segunda Secretária, vereadora 

Eremita Mota de Araújo, procedesse a leitura da Ata da 84ª Sessão assim como o termo de 

encerramento da Sessão anterior, que após serem submetidos a apreciação do Plenário 

foram aprovados pela unanimidade dos parlamentares presentes. Prosseguindo, o primeiro 

Vice-Presidente, vereador Sílvio de Oliveira Dias, solicitou à primeira Secretária, vereadora 

Luciene Aparecida Silva Brito Vieira, que procedesse a leitura das matérias previamente 

constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: <Requerimentos nºs 221 a 

224/2022, de autoria dos vereadores Flávio Arruda Morais e José Carneiro Rocha. 

Indicações nºs 1.140 a 1.150/2022, de iniciativa dos parlamentares Edvaldo Lima dos 

Santos, Flávio Arruda Morais e José Marques de Messias. Correspondências: Ofício nº 

055/2022/PGMFS, datado do dia 23 de agosto do ano em curso e assinado pela senhora 

Caroline Suzart Cotias Freitas, Procuradora Geral Interina do Município, informando que, 

diante da reconvocação constante no Ofício nº 015/2022 – GABPR, expedido pela Câmara 

de Vereadores de Feira de Santana, publicado em edição extra no dia 18 (dezoito) de agosto 

de 2022, não comparecerá a esta Casa e justificou-se através do Ofício nº 

054/2022/PGMFS. Atestado médico, datado do dia 19 de agosto do corrente ano e assinado 
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pelo Médico Dionny Sócrates O. Rodrigues – CREMEB nº 31413, informando que o 

paciente e vereador Josse Paulo Pereira Barbosa compareceu à emergência no dia 

15/08/2022 para atendimento médico e, por conta da necessidade de investigação 

diagnóstica, este precisava de afastamento de cinco dias contados a partir de 15 de agosto. 

Memorando nº 017/2022, datado do dia 23 de agosto do ano em curso e assinado pelo 

vereador José da Costa Correia Filho, informando que, por questões de saúde, não esteve 

presente na Sessão Ordinária do dia 23/08/2022 e apresentando, em anexo, atestado 

médico. Requerimento s/nº, datado do dia 24 de agosto do ano em curso e assinado pelo 

edil Luiz Ferreira Dias, solicitando, conforme art. 128, inciso I, do Regimento Interno, 

licença de 60 dias para tratar de assuntos particulares a partir do dia 01/09/2022, podendo 

ser prorrogada ou revogada a qualquer tempo>. Durante as inscrições dos vereadores para 

pronunciamento no Pequeno Expediente, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para 

o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres. Prosseguindo, no Horário das 

Lideranças, o vereador José da Costa Correia Filho (Patriota) que também usou o 

tempo do Republicanos, cedido pelo edil Petrônio Oliveira Lima, após saudar os presentes 

comentou a saída do Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, do grupo que ele 

mesmo criou. Ponderou que para cada ação tem uma reação. Lembrou que no mês de julho, 

ninguém nesta Casa, recebeu de Adicional Jornada Excedente (AJE), a exceção dos 

assessores dos vereadores Valdemir da Silva Santos, Jurandy da Cruz Carvalho e o próprio 

Presidente. Revelou que quinze assessores do Presidente, vereador Fernando Dantas Torres, 

recebem o AJE, assim como três do mandato do parlamentar Valdemir da Silva Santos e 

cinco do edil Jurandy da Cruz Carvalho. Analisou que os demais que não receberam 

fizeram vistas grossas e se calaram. De maneira irônica parabenizou o Presidente. Pois, 

num período de eleição os assessores que vão em busca dos votos estão sem o AJE. Frisou 

que desta maneira, os vereadores teriam que sair do grupo e ficarem livres para adotar 

decisões e buscar os espaços que precisam para fazer campanha. Em aparte, o vereador 

Fernando Dantas Torres interrogou se o tribuno sabia o que era AJE? Em resposta disse que 

trata-se de uma gratificação concedida aos servidores que pode chegar até 75% do salário 

quando tem nível superior. Caso contrário até 50%. Por sua vez, o edil Fernando Dantas 

Torres disse que apesar do tribuno está no segundo mandato ainda não sabe o que é AJE. O 

orador disse que quem bem sabe é o vereador Fernando Dantas Torres que contratou muitos 

advogados. O parlamentar Fernando Torres assegurou que trata-se de horas extras e por 

conseguinte só pode ser concedida a quem trabalha. “Só na sua cabeça que a população vai 

acreditar mesmo. Quem dá hora extra aqui?” Interrogou o tribuno José da Costa Correia 

Filho. Na sua concepção trata-se de uma conveniência do Presidente, vereador Fernando 
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Dantas Torres. Acrescentou que trata-se de uma prerrogativa inerente ao cargo de 

Presidente que concede o AJE a quem bem quiser. Só que antigamente era “vota em quem 

eu quero e eu te dou a vantagem”. Afirmou que a equipe política do vereador Fernando 

Dantas Torres ficou rachada.  Relatou que o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa disse que 

vai assumir e chamou-lhe de bandido”. Agora imagine qual é a história que tem de quem 

tem de bandido aqui. Se é eu ou se é Paulão”. Argumentou que agora sabe-se qual foi o 

motivo do racha político, tiraram a AJE dos assessores. Disse que bateria palmas pela 

situação que a Casa está passando. Acrescentou que o vereador Fernando Dantas Torres 

tem a prerrogativa de conceder a AJE a quem quiser, que hora vai dar, quem vai entrar no 

acordo. Assinalou ser necessário demonstrar ao povo feirense quem é quem nesta Casa 

Legislativa. Quem são aqueles que estão recebendo as vantagens e os que não têm as 

vantagens. Opinou que é isto que a imprensa e a mídia desejam saber.  Questionou se este 

comportamento é porque sabem que o futuro governador ACM Neto vem com tudo? Por 

que estamos lutando para ter Cacá Leão como senador para fazer a mudança no geral? 

Realçou que os vereadores estão calados. Os do grupo dos dez e os demais. Assinalou que 

tornou-se oposição ao Presidente desta Casa, vereador Fernando Dantas Torres, devido a 

este comportamento. Revelou que até a limpeza do seu gabinete tem que fazer porque não 

está sendo realizada. O Presidente interrompeu, o orador e disse que parece que o mesmo 

estaria cego. O tribuno José da Costa Correia Filho lembrou que o elevador do prédio anexo 

está quebrando. Argumentou que se o Presidente cobra transparência ao prefeito municipal, 

Colbert Martins da Silva Filho, deveria também ser transparente. Criticou que tem muitos 

vereadores calados e com medo do Presidente, edil Fernando Dantas Torres. Adiantou que 

se liberta do governo Colbert Martins da Silva Filho na hora que quiser. Revelou que não é 

evangélico sim Católico e que não se reveste de falso profeta. Cobrou ética e respeito para a 

Casa da Cidadania. Adiantou que vai revelar todas as covardias que encontrar. Advertiu a 

um vereador, cujo nome não foi revelado, para não retirar os seus cartazes nem colar 

adesivos nas proximidades da casa em que nasceu. Frisou que estão pagando para pessoas 

realizarem tais ações e R$ 200,00 para colocar os “perfureides” nos automóveis. Afirmou 

que todos que usam as suas propagandas são seus amigos e os que surgem com propostas 

indecentes orienta procurar outros políticos.  Oportunamente, o vereador Fernando Dantas 

Torres, no comando dos trabalhos, afirmou que a Câmara está limpa, e que existe intenção 

de subtração do dinheiro público por trás do pronunciamento do vereador José da Costa 

Correia Filho. Em seguida, o parlamentar Luiz Augusto de Jesus (UB e Liderança do 

Governo) parabenizou o colega José da Costa Correia Filho pela coragem de discursar 

sobre a situação em que a Câmara Municipal se encontra e ratificou que o prédio está sem 
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manutenção, os banheiros estão sem limpeza, bem como os assessores dos vereadores não 

estão recebendo nem auxílio transporte nem alimentação, o que por Lei está incorreto, já 

que o ex-Presidente desta Casa, José Carneiro Rocha, assinou um Termo de Ajuste de 

Conduta (TAC) na Justiça comprometendo este Legislativo a pagar os supracitados 

benefícios aos vereadores e aos seus assessores. Afirmou que ações deste tipo nunca 

ocorreram anteriormente nesta Casa e questionou pra que tanto dinheiro sobrando se os 

direitos dos vereadores e assessores não estão sendo concedidos. Perguntou o porquê de 

economizar verbas e deixar os elevadores quebrados, o teto do prédio caindo e os carros 

abandonados no bairro Queimadinha. Externou que a presidência representa um colegiado, 

o que pressupõe que o direito de um vereador é o mesmo para todos os outros. Expôs que 

nos últimos dois anos não utilizou o carro da Câmara para ir a Salvador nem foi a 

congressos. Detalhou que os novos edis não tiveram ainda a oportunidade de participar de 

congressos destinados a parlamentares porque até o momento não foi apreciado nenhum 

Projeto de Decreto Legislativo no plenário neste sentido para que, após aprovação, os edis 

tenham direito de realizar a viagem paga com recursos da Casa. Depois, enunciou que na 

presente data serão apreciados os Vetos referentes aos Projetos de Lei Ordinária que 

concede “aumento” aos vencimentos do funcionalismo público municipal e dos professores 

da rede municipal de ensino. Explicou que foi vetada a porcentagem estabelecida por esta 

Casa para que a proposta do prefeito de conceder um aumento de cinco por cento para as 

categorias, retroativo ao mês de maio, entre em vigor. Alertou que se este Parlamento 

derrubar o Veto feito pelo Executivo, o Setor de Recursos Humanos (RH) da Prefeitura 

Municipal de Feira de Santana terá que fazer uma nova folha sem o aumento de cinco por 

cento. Comentou que os vereadores não estão acima das leis estaduais e federais e declarou 

que, caso o veto seja derrubado, o prefeito irá judicializar a questão e esperar o resultado da 

justiça, o qual ele acredita que será favorável ao prefeito, visto que os vereadores não têm a 

prerrogativa de conceder aumento a servidores do Executivo Municipal, nem aumentar ou 

reduzir impostos. Além disso, afirmou que essa atitude dos colegas é política, e que, caso o 

prefeito acatasse a proposta responderia por improbidade administrativa. Por fim, 

conclamou os edis a não desgastarem o governo municipal nem darem um “chute no pé”, 

pois a derrubada dos vetos seria um prejuízo para todos os cargos do funcionalismo público 

feirense. Neste momento, o vereador Fernando Dantas Torres (PSD) referiu-se aos 

pronunciamentos feitos pelos edis que lhe antecederam à tribuna ao comentar que os 

elevadores desta Casa seguiam quebrados porque tinham cerca de trinta anos e, para 

realizar os devidos reparos, se fazia necessário dar início a uma licitação. Discorreu sobre 

as goteiras existentes em diversos pontos dos prédios principal e anexo e frisou que estava à 
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frente da gestão deste Parlamento há um ano e oito meses, de modo que os problemas não 

poderiam ser apenas de sua responsabilidade, visto que esta Casa teve outros Presidentes. 

Mencionou o parlamentar José da Costa Correia Filho (PATRI) ao relatar que este se 

pronunciou à tribuna para queixar-se sobre o fato de alguns de seus assessores não 

receberem adicional de jornada excedente (AJE) e explicou que este mecanismo se 

configurava em gratificação referente à hora extra. Destacou que o referido parlamentar não 

mencionou, durante seu discurso, que o AJE não foi concedido no mês de julho por conta 

do recesso parlamentar. Declarou que não desejou continuar na Presidência desta Casa 

porque alguns de seus pares queixavam-se de maneira indevida. Externou que, na última 

eleição da Mesa Diretiva para o biênio 2023-2024, destinou voto à chapa liderada pela 

parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB) por confiar no trabalho desta e expôs desejar 

que a próxima gestão mantenha a parceria com os parlamentares e preserve os recursos 

públicos. Salientou que os vereadores Luiz Augusto de Jesus (UB) e José da Costa Correia 

Filho (PATRI) cobraram o pagamento do AJE aos seus assessores durante o recesso 

parlamentar, o que, em seu entendimento, era um absurdo. Dando continuidade ao seu 

discurso, o orador à tribuna registrou que concedeu AJE aos assessores parlamentares que 

trabalharam efetivamente. Declarou que, no próximo biênio, caso a futura Presidente, 

parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB), conceda AJE durante o recesso parlamentar, 

fará duras críticas. Logo após, mencionou a pesquisa divulgada no Jornal A Tarde no dia 

anterior, na qual o candidato ao cargo de governador do estado da Bahia, Jerônimo 

Rodrigues, tinha 38% das intenções de voto enquanto o outro candidato, Sr. Antônio Carlos 

Magalhães Neto, teve 35%. Expôs que, no dia anterior, caminhou com o candidato a 

deputado estadual e vereador Luiz Ferreira Dias (AVANTE) no Feiraguay, momento no 

qual as pessoas lhes demonstraram apoio e carinho. Destacou que o referido edil 

representava os vendedores ambulantes de Feira de Santana e relatou que a Bahia não 

poderia regredir ao mencionar os ex-governadores Paulo Souto, César Borges e Antônio 

Carlos Magalhães. Ao finalizar seu pronunciamento, o edil Fernando Dantas Torres (PSD) 

destacou que era necessário propiciar mudança na administração pública municipal e teceu 

críticas ao prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho. Durante 

o pronunciamento do orador à tribuna, o edil José da Costa Correia Filho retrucou algumas 

falas deste. Durante sua fala, concedeu aparte ao edil Luiz Ferreira Dias (AVANTE). Na 

sequência, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) que também usou os tempos 

do DC e do PSDB, cedidos respectivamente pelos vereadores Emerson Costa dos Santos e 

Eremita Mota de Araújo, referindo-se ao pronunciamento anterior, feito pelo edil José da 

Costa Correia Filho, disse não ser verdadeiro, e sim, fruto do desespero dos derrotados 
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aliados do prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, que 

todos sabem que estar falido. Prosseguindo, disse que independente da saída do Presidente, 

parlamentar Fernando Dantas Torres, o grupo dos dez é inquebrável e continuará unido, 

pois foi a partir dele que esta Casa passou a exercer a democracia. Avaliou que certamente 

o vereador Fernando Dantas Torres continuará votando no que for melhor para o povo de 

Feira de Santana e continua tendo o seu apoio e respeito. Razão pela qual refutou as 

acusações feitas pelo vereador José da Costa Correia Filho, no que se refere à concessão do 

AJE, que todos sabem ser uma prerrogativa do Presidente, que tem independência para 

conceder se, e a quem entender ser merecedor. Entretanto, salientou ser uma inverdade 

atribuir à questão do AJE, o motivo para o afastamento do vereador Fernando Dantas 

Torres do grupo, que assim como em qualquer família, está sujeito a desentendimentos. 

Disse que o referido Presidente continua fazendo uma excelente administração à frente da 

Câmara de Feira de Santana, que quando assumiu, encontrava-se totalmente deteriorada, e 

tem trabalhado com afinco e determinação para reerguê-la. Porém, seguindo todos os 

tramites que garantem a lisura do processo. Continuando, disse que o grupo dos dez foi 

criado, inclusive por vereadores que trabalharam pela reeleição do atual prefeito, mas que 

em razão da péssima gestão que o mesmo vem realizando à frente do Município, precisou 

ser formado. Dirigindo-se aos agentes comunitários de saúde, endemias e aos professores, 

afirmou que o grupo dos aliados continuará unido e, junto à oposição, assistirá à saída do 

Prefeito, cuja aprovação já registra 17 votos e acontecerá no momento certo, não devido à 

Câmara, mas ao próprio Prefeito, que não tem habilidade para lidar com os seus próprios 

aliados, aos quais não respeita. Prosseguindo, disse que não só a sede, como os distritos e 

demais localidades estão destruídas. Pois, o prefeito não se dispôs a dividir as indicações 

dos cargos de agentes distritais com o seu grupo e com isso a administração da cidade. 

Porque quem sabe o que acontece nas localidades são os vereadores e suas lideranças. 

Voltando a falar sobre a administração do Presidente, edil Fernando Dantas Torres, disse 

que o mesmo tem muito mais qualidades, que defeitos, e devolveu no ano passado dois 

milhões quatrocentos e setenta mil reais aos cofres públicos, sem que até hoje o prefeito 

tenha informado a sua destinação. Acrescentou ainda que este ano o Presidente desta Casa 

já economizou até aqui os recursos necessários para a reforma desta Câmara, e isso gera a 

inveja e a covardia das quais está sendo vítima. Mas tudo o que conseguiu foi com o apoio 

dos seus aliados e da oposição, que juntos formam um grupo que não vai acabar, 

independente dos vendavais. Prosseguindo, disse ainda que o prefeito municipal 

desobedeceu a uma lei aprovada por unanimidade nesta Casa, que tirou direito dos 

aposentados, deficientes físicos e visuais, que agora apenas serão devolvidos por esta 
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Câmara, mediante decisão do Ministério Público. Finalizando, disse não ser possível que 

esta Casa continue trabalhando, enquanto o Prefeito brinca de governar. Durante o 

pronunciamento do orador à tribuna, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para a 

Segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo. Posteriormente, o edil Luiz 

Ferreira Dias (Avante) saudou os professores e camelôs presentes na Galeria desta Casa. 

Lembrou da efeméride, o Dia do Soldado, e parabenizou aos profissionais que integram as 

forças de segurança na Bahia e no Brasil. Entretanto, também parabenizou hoje pela 

passagem do Dia do Feirante. Acrescentou ser um dia muito importante para Feira de 

Santana, mas demonstrou tristeza com o tratamento dispensado pelo governo municipal aos 

feirantes. Pois, os tratam como se fossem ladrões e/ou vagabundos.  Destacou que tais 

profissionais acordam cedo e têm que enfrentar a fúria do “Rapa”. Destacou que são pais de 

famílias em busca do sustento e criticou o fato do prefeito municipal de Feira de Santana, 

Colbert Martins da Silva Filho, ter jogado os camelôs no inviável Shopping Popular. 

Acusou o secretário municipal Antonio Carlos Borges Júnior de ser sócio do 

empreendimento Shopping Popular. A quem responsabilizou pelo desastre que está sendo o 

referido empreendimento. Disse que as obras da rua Marechal Deodoro se arrastam sem 

uma conclusão. Ventilou que o governo municipal está esperando jogar os camelôs da 

Marechal no Centro de Abastecimento e esperar que morram de fome tal como já está 

ocorrendo com os ambulantes que foram abrigados no Shopping Popular. Relatou que 

muitos feirantes estão passando fome, com depressão e enfartando. Quanto aos professores 

defendeu que o governo municipal pague o precatório do Fundef e tenha mais respeito para 

com a categoria. Narrou que parece não haver gestão no Município, pois ruas e estradas 

estão esburacadas. Questionou se o prefeito Colbert Martins da Silva Filho anda pelas ruas 

da cidade. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus (UNIÃO BRASIL) afirmou que 

se a CPI do Shopping Popular acontecer será bom para que eles possam questionar quem 

foi visitar o Sr. Tergilene no seu escritório em São Paulo a fim de tratar sobre o referido 

empreendimento. Em Pela Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias (AVANTE) afirmou que ele 

foi sim à São Paulo tomar um curso, assim como conversou com o empresário sobre a 

situação do empreendimento. Acrescentou que o edil Luiz Augusto de Jesus se posicionou 

contra seus requerimentos que solicitavam a transparência do shopping popular, assim 

como informações sobre a licitação deste. Sendo que os referidos requerimentos nem foram 

respondidos pelo prefeito municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, 

nem pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Logo após, o 

parlamentar Edvaldo Lima dos Santos (MDB) declarou que, nesta data, comemorava-se 

o Dia do Soldado e frisou que as Forças Armadas asseguravam a segurança do povo 
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brasileiro. Salientou que atuou como soldado e congratulou todos os soldados brasileiros. 

Declarou que os referidos profissionais estavam prontos para garantir a defesa deste País e 

mencionou o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ao registrar que este serviu 

ao Brasil e era Capitão do Exército, atualmente na reserva. Por fim, executou trechos do 

Hino do Exército Brasileiro e ressaltou que os vendedores ambulantes que atuavam no 

Shopping Popular poderiam contar com seu apoio, sobretudo no que concernia à 

instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do referido entreposto comercial.  

Continuando, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL), também no tempo do edil 

Valdemir da Silva Santos (PV), após saudar as diversas categorias presentes na galeria da 

Casa, afirmou que se sente à vontade para discursar sobre qualquer tema nesta Casa ao 

dizer que faria uma breve reflexão sobre a situação da saúde. Disse que na Bahia há uma 

grande fila de pessoas agonizando nas policlínicas e demais unidades de saúde por falta de 

leitos hospitalares e comentou que na gestão do PT, ao longo de dezesseis anos, foram 

construídos vários hospitais e policlínicas, os quais não funcionam em sua plenitude, o que 

contribui para a morte de pessoas que esperam na fila da regulação criada na gestão do ex-

presidente Luís Inácio Lula da Silva e do ex-governador Jaques Wagner. Questionou até 

quando esta situação irá perdurar e destacou que é preciso mudança. Depois, discursou 

sobre a segurança pública na Bahia ao afirmar que a capital baiana está dominada pelas 

facções e pelos assaltantes e dizer que as pessoas não conseguem mais entrar em diversos 

bairros periféricos tanto na capital quando na cidade de Feira de Santana. Externou que 

para que a mudança se concretize é preciso que as pessoas deixem de enxergar Lula ou 

Bolsonaro como as únicas opções e observem outros candidatos que são preparados para 

gerir o país, como Ciro Gomes que concedeu uma excelente entrevista recentemente. Em 

aparte, o parlamentar Marcos Antonio dos Santos Lima reforçou a fala sobre a violência na 

capital baiana e em Feira de Santana e externou que o candidato ACM Neto avisou que, 

caso ganhe a eleição, demitirá a cúpula da segurança pública na Bahia e nomeará outras 

pessoas. Findando seu pronunciamento, o orador à tribuna convidou as pessoas a fazerem 

uma reflexão sobre a política na Bahia e no Brasil antes de votarem. Em Pela Ordem, o 

edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) convidou todos os edis para participarem de uma 

sessão solene que ocorrerá hoje à noite, nesta Casa, a qual celebrará os 60 da 

regulamentação da psicologia no Brasil. Dando continuidade, o parlamentar Ivamberg 

dos Santos Lima (PT) saudou os presentes na Galeria e alertou aos colegas para o fato da 

Segurança Púbica ser multifatorial e o Município teria muito a contribuir para melhorar o 

setor a exemplo de manter as ruas iluminadas. Em seguida, analisou na condição de 

profissional de Saúde, o serviço prestado na atenção básica, na baixa complexidade e na 
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alta complexidade. Frisou que a atenção básica e de responsabilidade do município. 

Salientou que a Saúde Municipal está na UTI e acrescentou que prevenir é melhor do que 

remediar. Criticou o fato dos postos de saúde não trabalharem com os pacientes hipertensos 

e diabéticos. Responsabilizou que a evolução das doenças de tais pacientes, a ponto de 

necessitarem de atendimento de média complexidade, dar-se pelo fato de não terem 

atendimento na atenção básica. Pois, se assim tivesse acesso não teríamos a quantidade de 

pessoas doentes. Com relação à regulação interrogou como funcionava nos governos de 

Paulo Souto e de ACM há vinte anos? Relatou que era um amontoado de pessoas nas macas 

para serem atendidos inclusive internados em hospitais que não eram especializados na 

patologia do paciente. “E lá ficava até morrer. Estava no hospital. Mas, tudo bem em ficar 

amontoado e morrer no hospital?” interrogou o tribuno. Lembrou que era um tratamento 

indigno e não é isso que ocorre hoje. Reconheceu que o setor de Saúde precisa melhorar e 

muito. Mas, precisa começar melhorando a atenção básica com os trabalhos dos agentes 

comunitários de saúde. Cobrou a construção de um hospital geral municipal para ajudar o 

Estado na regulação de pacientes. Alertou que os hospitais Geral Clériston Andrade e da 

Criança são regionais e não recebem pacientes exclusivamente de Feira de Santana. Frisou 

que após o Censo, Feira de Santana terá oficialmente um incremento populacional e 

precisa, de maneira planejada, dar atenção a área de Saúde. Salientou que a regulação 

precisa melhorar. Mas, pelo menos os pacientes são transferidos para hospitais de 

referência. Pregou tratamento digno para os pacientes quando internados nos hospitais. 

Criticou a atuação do governo municipal nas áreas de segurança e saúde. Acrescentou que 

até mesmo um prosaico algodão está faltando nos postos médicos.  Durante o 

pronunciamento do orador à tribuna, o comando da Mesa Diretiva foi transferido para a 

primeira secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Em Pela Ordem, o 

edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) referindo-se ao discurso do edil Jurandy da Cruz 

Carvalho afirmou que o presidente Jair Messias Bolsonaro promoveu uma série de ações e 

benefícios para o País, como por exemplo o auxílio caminhoneiro, auxílio Brasil, entre 

outros. Na sequência, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) discorreu sobre o direito à defesa 

de ação dos vereadores ao frisar que, comumente, era possível notar o racismo em algumas 

localidades deste país. Expôs que, em Curitiba, o parlamentar Renato Freitas (PT) sofreu 

cassação de mandato no dia cinco de agosto apenas por ser negro. Mencionou o assassinato 

de um congolês, cujos indícios apontavam que o crime foi causado em virtude do racismo. 

Registrou que o referido parlamentar era defensor das causas sociais e das minorias, de 

modo que lutou por justiça após o assassinato mencionado. Frisou que, durante uma 

manifestação ocorrida no ano anterior, o referido parlamentar e outras pessoas ocuparam a 
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Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, a qual foi construída no século XVIII para que 

os escravizados tivessem acesso à igreja católica. Salientou que a imprensa noticiou o fato, 

mas algumas pessoas, incluindo um parlamentar desta Casa, comentaram que houve uma 

invasão à igreja quando, na verdade, ocorreu a utilização de um espaço público para 

denunciar o crime. Expôs que a Arquidiocese do Paraná apoiou o ato, contudo, houve 

abertura do processo de cassação do mandato do parlamentar Renato Freitas. Reiterou o 

trabalho prestado por este à sociedade e a sua trajetória na política. Destacou que esta ação 

se configura em racismo e intolerância e repudiou a cassação do mandato do citado 

vereador. Por fim, externou que o fato era resultado de uma tentativa de inibição da atuação 

parlamentar e fez analogias ao comentar que, em Feira de Santana, a gestão pública 

municipal agia com truculência e tentava criminalizar a ação parlamentar daqueles que 

apoiavam as diversas categorias. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi 

transferido para o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres. No Grande 

Expediente, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) disse que concorda em parte 

com o discurso do colega Ivamberg dos Santos Lima ao dizer que a saúde preventiva feita 

pelos agentes de saúde e postos de saúde é essencial para a melhoria da saúde pública, 

porém lembrou que a questão da regulação atinge muitos municípios da Bahia e externou 

que foi informado por um médico que 3.663 pessoas aguardavam na fila desse sistema na 

Bahia. Depois, discorreu sobre o Lago Pedra do Cavalo, inicialmente dizendo que Feira de 

Santana é um município extremamente pujante e extenso que tem diversos distritos e 

povoados e faz fronteira com alguns municípios. Disse que o distrito Jaguara possui o Rio 

do Peixe e Rio Jacuípe que fazem parte do Complexo Pedra do Cavalo que é o quinto lago 

mais importante do País e um dos mais importantes do mundo, pois é responsável pelo 

abastecimento humano de mais de mais de sete milhões de pessoas. Lembrou que em 

outros lugares, lagos como o de Pedra do Cavalo é aproveitado para o turismo aquático e 

turismo de pesca, assim conclamou o prefeito municipal Colbert Martins da Silva Filho e o 

secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, senhor Sebastião Cunha, 

para que organizem urgentemente o aproveitamento do Lago Pedra do Cavalo que tem a 

extensão de mais de trinta quilômetros do município feirense e faz divisa com o município 

de Antonio Cardoso, Conceição da Feira e São Gonçalo dos Campos. Frisou que é 

necessário trabalhar o Lago citado favorecendo o turismo em Ipuaçu, na Igreja de Santa 

Luzia, no povoado de Mergulho que tem uma linda vista para o Lago, no Recanto da Garça 

e na Fazenda Amarela. Salientou que é preciso aperfeiçoar as estradas que ligam o distrito 

de Ipuaçu ao Lago e realizar campeonatos de pesca e competições náuticas na citada 

localidade. Reforçou que é preciso transformar a região de Pedra do Cavalo que pertence a 
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Feira de Santana em um local de entretenimento, porém com responsabilidade ecológica e 

social, priorizando a população ribeirinha dos Três Riachos, da Vila Fluminense, de Santa 

Luzia, da Amarela e do Mergulho. Relatou que no ano de 2018 esteve no Espírito Santo, 

oportunidade na qual observou que o governo do referido estado aproveita as serras e os 

lagos para turismo com responsabilidade social. Comentou que é necessário desenvolver o 

turismo rural para potencializar os distritos e acrescentou que os governantes de todos os 

níveis devem dar melhores condições ao produtor rural para que ele produza melhor e, por 

conseguinte, a cidade tenha abundância. Por fim, o orador, se dirigindo aos feirantes do 

Shopping Popular, expressou que toda luta é justa, porém destacou que é preciso mais união 

na classe, pois é perceptível que há divisões de grupos na categoria e disse que se a Casa 

resolver apurar as possíveis irregularidades do empreendimento, isto será feito com rigor e 

se houver culpados, serão punidos.  Na sequência, o vereador Ivamberg dos Santos Lima 

(PT) deu continuidade ao tema abordado em seu pronunciamento durante o Horário das 

Lideranças Partidárias ao destacar que a atenção básica na saúde era importante para evitar 

que os pacientes necessitassem de transferência para leitos de média e alta complexidade. 

Referiu-se aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias ao frisar que o 

poder público municipal deveria valorizar os profissionais que trabalhavam na prevenção 

de doenças. Discorreu sobre as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ao registrar que a 

Prefeitura Municipal de Feira de Santana não priorizava esta área, de modo que as 

demandas e os problemas se acumulavam, o que resultava na superlotação dos hospitais. 

Salientou que não havia leitos suficientes para atender a todos os pacientes e comentou que 

o Sistema Único de Saúde (SUS) era altamente eficaz, no entanto, deveria ser valorizado 

pela gestão pública. Destacou que a saúde e a educação eram temas de extrema 

importância, sobretudo em tempos de campanha eleitoral, quando os brasileiros tinham a 

oportunidade de escolher seus representantes. Registrou que, ao fazer uma retrospectiva dos 

presidentes do Brasil, seria possível perceber que os brasileiros tiveram dignidade durante a 

gestão dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, pois o valor da 

gasolina era justo e as pessoas conseguiam se alimentar e viajar. Mencionou os programas 

Minha Casa, Minha Vida e Luz Para Todos, os quais asseguraram dignidade e direitos à 

população, ao destacar que, nos últimos quatro anos, o Brasil era uma vergonha em todo o 

planeta porque o presidente Jair Messias Bolsonaro negava a vida e nada fez durante a 

pandemia. Disse que, no próximo pleito eleitoral, as pessoas deveriam avaliar se desejavam 

continuar com o negacionismo ou retornar à vida com dignidade. Registrou que o candidato 

à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, representava o melhor para o Brasil. 

Externou que as pessoas deveriam reconquistar a dignidade. Em aparte, o edil Edvaldo 
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Lima dos Santos (MDB) defendeu o atual presidente da República. Dando continuidade ao 

seu pronunciamento, o orador à tribuna frisou que o edil que lhe aparteou era negacionista 

tal como o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Destacou que a população 

deveria apoiar Luiz Inácio Lula da Silva, Otto Alencar e Jerônimo Rodrigues, 

respectivamente, candidatos à Presidência, ao Senado e ao governo do Estado da Bahia. 

Disse que as velhas oligarquias não poderiam retornar ao poder porque se fazia necessário 

priorizar a educação, a saúde e a vida. Por fim, registrou que apoiaria os parlamentares José 

Neto e Robinson Almeida, respectivamente, candidatos aos cargos de deputado federal e 

deputado estadual.  Durante o pronunciamento do orador à tribuna, o comando da Mesa 

Diretiva foi transferido para a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo. Em 

Pela Ordem, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) passou seu tempo 

de pronunciamento no Grande Expediente para o vereador Edvaldo Lima dos Santos. Neste 

momento, o edil Edvaldo Lima dos Santos disse que os brasileiros têm nesse ano as 

eleições para os níveis estadual e federal. Argumentou que quando se propôs a representar a 

sociedade feirenses empunhou uma única bandeira, defender o povo, fazer as leis e 

fiscalizar o Executivo. Assinalou que o vereador que assim não proceder caminha na 

contramão da história. Afirmou que não se espelha em nenhum outro político. Lembrou que 

nunca ingressou um projeto de beneficiasse os professores que tivesse votado contra. 

Mesmo tendo divergência de ideias. Em seguida disse que o Presidente da República, Jair 

Messias Bolsonaro, não deixará nenhum brasileiro para trás. Por isso, na pandemia enviou 

dinheiro para os governadores e prefeitos de oposição. Entretanto está fiscalizando se os 

recursos foram precisamente aplicados ou desviados. Relatou que os desvios já foram 

constatados inclusive no estado da Bahia. Afirmou que o governo baiano desviou dinheiro 

que deveria ser empregado na compra de respiradores, em medicamentos e hospitais de 

campanha. Assinalou que tais desvios foram comprovados pela Polícia Federal. Revelou 

que uma CPI no Rio Grande do Norte comprovou que o dinheiro foi desviado. Afirmou que 

o presidente da República ama a todos indistintamente, assim como faz o povo cristão. Foi 

aparteado pelo edil Valdemir da Silva Santos que afirmou que toda a cúpula petista foi 

presa e o candidato ao cargo de vice-presidente na chapa petista, médico Geraldo Alckmin, 

teria afirmado que o PT queria voltar a cena do crime. Criticou a regulação dos pacientes e 

a deficiência na área de Segurança Pública. O orador concordou com as palavras do 

aparteante lembrando a frase atribuída a Geraldo Alckmin de que o PT quer voltar a cena 

do crime. Ressaltou, entretanto, que os vereadores petistas desta Casa Legislativa são 

pessoas decentes. Em Pela Ordem, o vereador Silvio de Oliveira Dias (PT) solicitou 

registro da presença da assessoria do deputado federal José Neto nas galerias desta Casa, na 
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figura da doutora Laís, e expôs o apoio do referido deputado à causa dos agentes de 

endemias, da APLB-Sindicato e dos servidores públicos do Município. Neste momento, o 

comando da Mesa Diretiva foi transferido para o Presidente desta Casa, edil Fernando 

Dantas Torres, o qual proferiu uma chamada nominal na qual constatou-se a ausência dos 

edis Flávio Arruda Morais e Ronaldo Almeida Caribé, os quais adentraram o plenário 

posteriormente. Durante a Ordem do Dia foram apreciadas as seguintes proposições: < Em 

Discussão Única, Vetos nºs 07/2022 que veta parcialmente o Projeto de Lei de Lei 

Ordinária n/nº 043/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que: “Dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentaria Anual, referente ao exercício de 2023, e 

dá outras providências”; com Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

(CCJR) o qual opinou pela rejeição parcial do referido veto; 08/2022 que veta parcialmente 

o Projeto de Lei Ordinária n/nº 048/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que: 

“Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais, e dá 

outras providências”, com Parecer da CCJR opinando pela rejeição total do veto e nº 

09/2022 que veta parcialmente o Projeto de Lei Ordinária n/nº 049/2022, da lavra do Poder 

Executivo Municipal, que: “Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos professores, 

especialistas em Educação e secretários escolares da rede municipal de ensino do município 

de Feira de Santana, e dá outras providências”, com parecer da CCJR opinando pela 

rejeição total do veto. Sendo assim em Discussão Única, o Parecer da CCJR opinando pela 

rejeição parcial do Veto nº 07/2022 foi aprovado pela maioria dos edis presentes, com 

votos contrários dos edis Luiz Augusto de Jesus, Ronaldo Almeida Caribé, Valdemir da 

Silva Santos, José Carneiro Rocha, José Marques de Messias, Marcos Antônio dos Santos 

Lima, José da Costa Correia Filho, Petrônio Oliveira Lima e Jurandy da Cruz Carvalho. Em 

Questão de Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias solicitou que os Vetos nºs 07, 08 e 

09/2022 fossem votados em conjunto, ou seja, em uma única cédula de votação, 

apresentando Requerimento subscrito por diversos edis, pleito reafirmado, em Pela 

Ordem, pelo edil Jhonatas Lima Monteiro, o qual também explicitou o destaque ao §2º do 

Art. 72, também presente neste Requerimento. Cabe registar que o referido pelito foi 

aprovado pela maioria dos edis presentes. Em Questão de Ordem, o edil Silvio de Oliveira 

Dias explicitou que todos os Pareceres são contrários aos vetos e solicitou votação em 

bloco destes, cujo pleito após ser submetido a apreciação do Plenário foi aprovado pela 

unanimidade dos parlamentares presentes. Em votação, os Pareceres da CCJR referentes 

aos Vetos nºs 08 e 09/2022 foram aprovados pela maioria dos vereadores presentes, com 

votos contrários dos edis Luiz Augusto de Jesus, José Carneiro Rocha, José Marques de 

Messias, Marcos Antônio dos Santos Lima, José da Costa Correia Filho e Petrônio Oliveira 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

788 

 
RD 202286 

Lima. Vale a pena constar que em votação, fizeram uso da palavra os edis Luiz Augusto de 

Jesus e Fernando Dantas Torres, momento no qual, durante seu pronunciamento, o 

Presidente desta Casa transferiu o comando da Mesa Diretiva à segunda Secretária, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, reassumindo em seguida. Prosseguindo, em discussão 

dos Vetos, fizeram uso da palavra os edis José Carneiro Rocha, Jhonatas Lima Monteiro, 

Edvaldo Lima dos Santos, Silvio de Oliveira Dias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Ivamberg 

dos Santos Lima e Marcos Antônio dos Santos Lima. Durante a fala do vereador Marcos 

Antônio dos Santos Lima na tribuna, o edil Fernando Dantas Torres, no comando dos 

trabalhos, solicitou que o vereador Luiz Augusto de Jesus se retirasse e fosse atender seu 

telefone fora do plenário, no entanto, este não se retirou e o orador prosseguiu sua fala. 

Oportunamente, ao interromper a fala do orador Marcos Antônio dos Santos Lima, o edil 

Fernando Dantas Torres, esclareceu aos seus pares que o Projeto de Lei Ordinária aprovado 

nesta Casa concede reajuste salarial de 11% aos servidores públicos municipais. Portanto, 

como o Veto do prefeito Colbert Martins da Silva Filho não foi votado ainda, o reajuste 

salarial é de 5%, assim a folha elaborada pelo governo municipal está errada. Pois, o ideal 

seria fazer uma folha de 11% e se porventura o Veto caísse, aí sim ele retornaria para 5%. 

Desta forma, em seu entendimento o prefeito municipal, Colbert Martins da Silva Filho, 

está cometendo mais um crime e destacou a falta de respeito para com este Legislativo. 

Retornando a sua fala, o orador Marcos Antônio dos Santos Lima afirmou que seu 

entendimento não é igual ao do Presidente. Durante seu pronunciamento o orador concedeu 

aparte ao edil Silvio de Oliveira Dias. Posteriormente, oportunamente, o edil Fernando 

Dantas Torres, destacou que no Veto nº 09 também está incluído itens da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), e se este “cair”, também “cai” a rubrica para a construção do 

Hospital Municipal. Além disso, na apreciação dos vetos também estão englobadas as 

matérias referentes a política de reajuste salarial dos servidores, as emendas sobre os 

deficientes físicos e o Hospital Municipal. Com isto, solicitou voto unanime ao Veto nº 

09/2022. Em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL), afirmou que como 

orientação de voto gostaria de pedir aos seus pares que rejeitem os três vetos, não apenas o 

nº 09, mas todos. Com isto, considerou oportuna a fala do edil Fernando Dantas Torres, 

pois estes estão relacionados com a valorização salarial das carreiras do serviço público do 

Município, promoção de políticas públicas no trânsito, preservação do patrimônio histórico, 

inclusão das pessoas com deficiência, combate à violência contra à mulher, enfrentamento 

ao racismo, qualidade da educação básica e o Hospital Municipal. O que significa que se os 

vetos forem mantidos, significa que estas questões não entrarão no orçamento municipal. 

Em Questão de Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) parabenizou a fala 
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do edil Fernando Dantas Torres por ter sido didático ao explicar a consequência da votação 

do Veto nº 09/2022. Além disso, reforçou que o artigo 2º, Inciso VII retirado pelo governo, 

se refere a construção do Hospital Municipal de Emergência. Com isto, solicitou aos seus 

pares que votem a favor da população, tendo colocado toda a sua verba impositiva no 

referido Hospital. Em Pela Ordem, o edil José Carneiro Rocha (MDB) afirmou que 

gostaria que os vereadores tivessem poder para exigir a construção do Hospital Municipal, 

e que acredita que como o edil Fernando Dantas Torres é jovem é possível que este venha a 

se tornar prefeito municipal de Feira de Santana e possa construir o Hospital Municipal, 

mas opositores como vereadores não têm este poder.  Em Questão de Ordem o edil Silvio 

de Oliveira Dias (PT) solicitou celeridade na votação tendo em vista a quantidade de 

matérias a serem apreciadas. Em Questão de Ordem o edil José Carneiro Rocha (MDB) 

questionou se quem vota sim está aprovando o veto e quem vota não está contra o veto, o 

que foi respondido pelo edil Fernando Dantas Torres afirmando que tudo está claramente 

explicitado na cédula. Em Questão de Ordem o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) refutou a 

fala do edil José Carneiro Rocha sobre o fato dos vereadores não poderem dar aumento ao 

funcionalismo público, tendo em vista que o que estes não podem fazer é ter a iniciativa do 

projeto. Oportunamente, o vereador Fernando Dantas Torres afirmou que o que o vereador 

não pode é acarretar despesas sem dizer de onde esta virá e acrescentou que conforme disse 

o edil Jhonatas Lima Monteiro, Feira de Santana destina 46% da despesa com pagamento 

de pessoal e por isso pode sim dar um aumento maior a categoria. Em Pela Ordem, o edil 

Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) solicitou que as pessoas leiam o Parecer nº 131, 

principalmente as páginas 02 e 03, as quais apontam a jurisprudência do – Supremo 

Tribunal Federal (STF) que autoriza decisões do Poder Legislativo, como foi feito, por isso, 

enfatizou que antes de discutir é importante ler. Oportunamente, o edil Fernando Dantas 

Torres parabenizou a assessoria do edil Jhonatas Lima Monteiro por trazer esta 

jurisprudência para esta Casa. Durante o voto do edil Fernando Dantas Torres na urna, o 

comando da Mesa Diretiva foi transferido para o primeiro Vice-Presidente, edil Silvio de 

Oliveira Dias e posteriormente devolvido para o Presidente desta Casa. Em Pela Ordem, o 

edil Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) afirmou que já há algum tempo as pessoas estão na 

expectativa de que a Mesa Diretora se reúna para tratar da CPI do Shopping Popular e 

como o edil Fernando Dantas Torres havia sinalizado que isto ocorreria hoje, solicitou um 

posicionamento. Oportunamente, o edil Fernando Dantas Torres, no comando dos 

trabalhos, afirmou que logo após a votação encerraria a sessão com a autorização dos 

vereadores a fim de que se fizesse a reunião e se escolhesse os membros da referida CPI. 

Em seguida, o edil Fernando Dantas Torres, no comando dos trabalhos, formou comissão 
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para apuração dos votos na urna, composta pelos edis Eremita Mota de Araújo, Luiz 

Ferreira Dias e Luciane Aparecida Silva Brito Vieira e posteriormente substituiu a última 

pelo edil Ivamberg dos Santos Lima por questionamento do edil José da Costa Correia 

Filho. Em seguida, substituiu o edil Luiz Ferreira Dias pelo vereador Valdemir da Silva 

Santos. Desta forma, a comissão se estruturou com os edis Ivamberg dos Santos Lima, 

Eremita Mota de Araújo e Valdemir da Silva Santos. Prosseguindo, após apuração da urna 

de votação constatou-se que o Veto nº 07 que veta parcialmente o Projeto de Lei Ordinária 

n/nº 43/2022 e o Veto nº 09/2022 que veta parcialmente o Projeto de Lei Ordinária n/nº 

49/2022, ambos de iniciativa do Poder Executivo, foram mantidos com nove (09) votos 

pela manutenção, dez (10) votos pela rejeição, e duas (02) abstenções e o Veto nº 08/2022 

que veta parcialmente o Projeto de Lei Ordinária n/nº 048/2022, de iniciativa do Poder 

Executivo, foi rejeitado com 9 votos pela manutenção, 12 votos pela rejeição e nenhuma 

abstenção. Cabe esclarecer que para manter ou rejeitar o veto seriam necessários os votos 

da maioria simples do colegiado de vinte e um vereadores, ou seja, onze (11) sufrágios>. 

Nada mais havendo por tratar, o Presidente, vereador Fernando Dantas Torres, declarou 

encerrada a presente Sessão, às doze horas e nove minutos e convocou outra para o 

próximo dia trinta do corrente mês, uma terça-feira, com a seguinte pauta: <matérias aptas 

à apreciação do Plenário>. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 


