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Ata da 83ª 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 18 de 

agosto de 2022. 

 

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e 

quarenta e seis minutos, 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 

terceira Sessão Ordinária, referente à segunda Etapa, do segundo Período, da décima nona 

Legislatura, na qual a exceção dos vereadores Evaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos 

Santos, Fernando Dantas Torres e Josse Paulo Pereira Barbosa compareceram os 

parlamentares Eremita Mota de Araújo, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos Santos Lima, 

Jhonatas Lima Monteiro, José Carneiro Rocha, José da Costa Correia Filho, José Marques 

de Messias, Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto 

de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Pedro Américo 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, a segunda Secretária desta Casa 

Legislativa, vereadora Eremita Mota de Araújo, declarou aberta a presente Sessão e 

solicitou que o parlamentar Ivamberg dos Santos Lima assumisse a segunda Secretária “ad 

hoc”, bem como procedesse a leitura da Ata da Sessão anterior. Durante a leitura da Ata da 

sessão anterior o comando da Mesa Diretiva foi transferido para o primeiro Vice-Presidente 

desta Casa, edil Sílvio de Oliveira Dias e a vereadora Eremita Mota de Araújo passou a 

ocupar a primeira Secretaria. Prosseguindo, o primeiro Vice-Presidente, vereador Sílvio de 

Oliveira Dias, solicitou que a segunda Secretária, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

procedesse a leitura das matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que 

vão a seguir: <Projetos de Lei Ordinária nºs 071 e 072/2022, ambos de lavra do edil 

Flávio Arruda Morais, que, respectivamente: “Dispõe obre a atuação e os serviços 

prestados por condutores de ambulância no âmbito do Município de Feira de Santana, e dá 

outras providências” e “Institui e inclui no Calendário Oficial de Festas Populares, ou 

eventos, do Município de Feira de Santana, o Dia do Aniversário de Feira de Santana, e dá 

outras providências”. Projeto de Lei Ordinária nº 073/2022, de autoria da vereadora 

Eremita Mota de Araújo, que: “Cria o Fundo Municipal de Proteção Animal, e dá outras 

providências”. Projeto de Decreto Legislativo nº 039/2022, de iniciativa do vereador 
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Valdemir da Silva Santos, que: “Dispõe sobre a concessão da Comenda Maria Quitéria ao 

Sr. João Dias de Santana, e dá outras providências”. Projeto de Resolução nº 747/2022, de 

lavra da parlamentar Eremita Mota de Araújo, que: “Altera o Regimento Interno da Câmara 

de Vereadores e cria a Procuradoria da Mulher, e dá outras providências”. Requerimento 

nº 217/2022, de autoria da vereadora Eremita Mota de Araújo. Indicações nºs 1.132 a 

1.134/2022, todas de lavra do edil Sílvio de Oliveira Dias. Correspondência: Ofício nº 

108/2022, datado de dezessete de agosto do ano em curso e assinado pelo edil Sílvio de 

Oliveira Dias, solicitando a retirada da tramitação da Emenda nº 001/2022, de sua autoria, 

ao Projeto de Lei nº 013/2022, de lavra do vereador Flávio Arruda Morais>. Prosseguindo, 

no Horário das Lideranças, o vereador Luiz Augusto de Jesus (UB) lembrou que ontem 

esqueceu de comentar a realização da grande carreata que percorreu bairros e distritos de 

Feira de Santana comandada pelo ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de 

Carvalho, e pelo prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Narrou também que a carreata 

contou com as presenças dos candidatos a deputado federal e estadual que apoiam a chapa 

do candidato ao governo estadual encabeçada por ACM Neto. Afirmou que o evento 

demostra a força que o ex-prefeito tem em Feira de Santana. Revelou que a sua candidatura 

ao cargo de deputado estadual está regularizada junto à Justiça Eleitoral com o número 

44.125. Disse que pretende representar Feira de Santana e o interior da Bahia. Prognosticou 

que o União Brasil planeja eleger quinze deputados estaduais. Realçou que tem trabalhado 

muito no distrito sede e nos distritos rurais de Feira de Santana. Relacionou que tem muita 

amizade em municípios circunvizinhos como Conceição da Feria, Santa Bárbara, Ipecaetá, 

Candeal, Santo Estevão, Coração de Maria e Irará. Argumentou que tem história e trabalho 

prestado à Feira de Santana a exemplo do projeto de lei que culminou com a folga do 

servidor público no dia do seu aniversário e sanitários em supermercados e que obriga os 

bancos a colocarem vigilantes nos caixas eletrônicos. Disse esperar que o seu trabalho seja 

reconhecido pela população e adiantou que defenderá a implantação do aeroporto, da 

construção do Centro de Convenções e o fim da regulação hospitalar e que defenderá 

políticas públicas voltadas para a zona rural a exemplo de pequenas fábricas e infraestrutura 

das cidades circunvizinhas. “Eu tenho história e se o povo da Bahia permitir desejo ser 

deputado”, finalizou o tribuno. Oportunamente, o edil Silvio de Oliveira Dias, no comando 

dos trabalhos, solicitou registro de que, ontem, fez solicitação verbal para retirada da 

Emenda nº 01/2022 ao Projeto de Lei Ordinária nº 013/2022 de iniciativa de diversos edis e 

acrescentou que formalizou o referido pedido através de Ofício junto à Gerência Legislativa 

desta Casa. Em seguida, o vereador Petronio Oliviera Lima (Republicano) convidou os 

presentes para participarem do lançamento da campanha dos parlamentares José de 
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Arimateia e Márcio Marinho, respectivamente, candidatos aos cargos de deputado estadual 

e federal. Logo após, reclamou dos serviços de manutenção prestados pela Coelba. 

Discorrer sobre a quantidade de postes deteriorados neste município, o que se configurava 

em um risco para a população. Frisou que, por diversas vezes, dialogou com a direção da 

referida companhia, contudo, nada foi resolvido. Ressaltou que o bairro Viveiros e os 

conjuntos Feira X, Feira IV e Cidade Nova careciam de novos postes de iluminação e 

comentou sobre o fato de as estruturas de concreto precisarem de substituição após 

determinado tempo, ação que, em sua opinião, era negligenciada pela Coelba. Expôs que 

um poste localizado no Conjunto Viveiros estava inclinado, o que ocasionou a deterioração 

da calçada de uma igreja, e era sustentado apenas pelo alicerce alto. Afirmou que a Coelba 

tem conhecimento que diversos postes neste município precisam ser trocados e disse que as 

fiações indevidas geravam risco, pois poderiam ocasionar incêndios, o que já ocorreu em 

outras localidades por conta da implantação de cabos de internet de forma irregular. Por 

fim, destacou que as pessoas que residiam perto de instalações elétricas indevidas 

arriscavam-se todos os dias. Neste momento, o parlamentar Pedro Cícero Marcênio 

Silva (Cidadania) em seu pronunciamento cobrou ao prefeito municipal de Feira de 

Santana, Colbert Martins da Silva Filho, a limpeza geral dos bairros, Viveiros, Aviário e 

Três Riachos, cujas lideranças já apelam para o secretário municipal de Serviços Púbicos, 

Eliziario Ribeiro, realize o serviço. Prosseguindo, disse ter sido informado por moradores 

do Viveiros, que a unidade II de Saúde encontra-se sem enfermeiro há mais de cinco dias, 

fato ainda será checado por este vereador. Também solicitou providências para solucionar 

problema de esgoto que corre a céu aberto em frente à citada unidade de saúde, 

prejudicando os moradores próximos, aos quais este edil já doou um cano de 6m, a fim de 

contribuir com a solução do problema. Finalizando, cumprimentou suplentes presentes na 

galeria junto ao vereador Luiz Ferreira Dias, que a seu ver está com a sua eleição garantida, 

em razão da excelente campanha que vem realizando. Logo após, o primeiro Vice-

Presidente, vereador Sílvio de Oliveira Dias, submeteu a apreciação do Plenário, a Ata da 

sessão anterior que foi aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Na sequência, o edil 

Jurandy da Cruz Carvalho (PL) ressaltou a importância da representatividade 

parlamentar feirense que valorizem o Município. Disse que ontem esteve no espaço de 

eventos Aria Hause no lançamento da candidatura ao cargo de deputado estadual do ex-

vereador Pablo Roberto. Destacou que o candidato tem serviço prestado à comunidade 

feirense. Pois, participou de movimento estudantil, foi diretor da instituição de correção 

juvenil Melo Matos e vereador por dois mandatos nesta Casa Legislativa. Assinalou ser 

uma pessoa preparada para ser deputado estadual. Adiantou que apoiará o candidato 
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Gabriel Nunes para o cargo de deputado federal. Pois, o deputado federal José Nunes é o 

parlamentar que mais destina verbas para Feira de Santana nas áreas de Saúde, Educação, 

calçamento, praças esportivas. Frisou que são mais de quinze anos prestando erviços à 

Feria de Santana e agora lançou o seu filho Gabriel Nunes para o cargo de deputado 

federal. Salientou que apesar de ser jovem, o candidato já passou por secretarias estaduais 

sendo superintendente e quiçá trará até muito mais verbas que o pai. Destacou que os 

relatórios demonstram que José Nunes é o deputado que mais carreai verbas para o 

munícipio de Feria de Santana e não é um forasteiro, pois praticamente toda semana está 

em Feira de Santana e como secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, defende 

os interesses feirenses. Assinalou que os petistas são tão “bombardeados” que não sabem 

que o deputado José Nunes é secretário estadual. Defendeu voto para os candidatos aos 

cargos de deputado estadual, federal e ao governo estadual respectivamente a Pablo 

Roberto, Gabriel Nunes e ACM Neto. Posteriormente, a vereadora Eremita Mota de 

Araújo (PSDB) mencionou a matéria publicada no Blog do Velame no dia anterior, a qual 

relatava que o Centro de Educação Básica da Universidade Estadual de Feira de Santana – 

UEFS, localizado no bairro Cidade Nova, suspendeu as aulas por quarenta e oito horas para 

realizar a limpeza do prédio. Afirmou que havia apenas uma pessoa para realizar o serviço, 

o que era inviável, e registrou que, segundo informações transmitidas para seus assessores, 

a limpeza da escola não ocorreu anteriormente porque os materiais básicos de limpeza não 

foram fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação. Salientou que os materiais de 

limpeza eram adquiridos através de licitação e indagou o motivo pelo qual estes não foram 

disponibilizados para a unidade de ensino anteriormente. Destacou que uma verba federal 

era destinada à educação municipal para a aquisição de materiais didáticos e pedagógicos. 

Apresentou as imagens da referida unidade de ensino aos presentes e frisou que, através 

destas, era possível notar que as salas de aula estavam sujas. Registrou que, de acordo com 

a direção do centro de educação supracitado, o recurso federal não foi encaminhado para a 

unidade de ensino. Destacou que a situação era absurda e frisou que a Secretaria Municipal 

de Educação, ao prestar esclarecimentos, informou que alguns problemas burocráticos 

foram registrados, o que inviabilizou a realização de uma licitação. Ao concluir seu 

discurso, afirmou que a educação não era priorizada neste município. Logo após, o edil 

Flavio Arruda Morais (PSB) registrou que esteve na comunidade do Conjunto 

Cordeirópolis, oportunidade na qual se certificou de que uma fonte de água limpa continua 

jorrando diuturnamente, apesar de ele já ter feito diversas indicações ao Poder Executivo 

sugerindo a transformação do local em um chafariz ou em uma área de lazer para a 

supracitada comunidade que sobrevive exclusivamente da reciclagem. Assim, apelou ao 
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prefeito municipal Colbert Martins da Silva Filho e à Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente que adotem as devidas providências. Ainda afirmou que não votará favorável ao 

empréstimo que o prefeito deseja tomar, com a autorização da Câmara Municipal, para 

construir viadutos e duplicar avenidas enquanto os problemas das comunidades carentes 

não forem resolvidos. Depois, cobrou consciência à população para que destine votos aos 

candidatos feirenses a fim de que os recursos fiquem na cidade. Em aparte, o edil Luiz 

Augusto de Jesus disse que existe um projeto de revitalização para o Conjunto Ayrton 

Sena, antigo Conjunto Cordeirópolis, elaborado pela área de planejamento, porém com a 

retirada de verbas da Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA) ainda não foi 

possível executar. Findando seu pronunciamento, o orador rebateu a fala do colega ao 

externar que o problema da localidade já perdura por trinta anos. Continuando, o 

parlamentar Ivamberg dos Santos Lima (PT) relatou que ontem à noite participou de 

programa na Rádio Odoro versando sobre a área de saúde de Feira de Santana. Ponderou 

que há um número razoável de unidades de saúde em Feira de Santana. Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs) e Policlínicas. Entretanto são mal administradas e precarizadas. 

Frisou que falta de tudo inclusive profissionais para o atendimento ao público. Criticou que 

há uma concentração de três unidades de saúde num só lugar quando o correto seria a 

descentralização geográfica do atendimento. Pois, facilitaria o deslocamento dos pacientes. 

Disse que na entrevista também versou sobre a CPI da Saúde desta Casa cujos 

desdobramentos foram encaminhados para os “órgãos de pertinências” cujos 

desdobramentos serão de conhecimento público. Narrou que hoje, às 18h, ocorrerá a 

inauguração do comitê conjunto das campanhas à reeleição dos deputados federal Jose Neto 

e estadual Robinson Almeida, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT). O comité está 

localizado nas proximidades do antigo Girafas. Argumentou que os parlamentares têm 

serviços prestados a Feira de Santana.  Lembrou que o dinheiro para a merenda escolar na 

rede estadual será de R$ 2,50 e escolas estruturadas.  Durante a fala do orador à tribuna, o 

comando da Mesa Diretiva foi transferido para a primeira Secretária, vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira. Dando continuidade, o edil José Correia Filho (Patriota) 

discorreu sobre o evento, realizado no dia anterior, em prol da campanha do candidato a 

deputado estadual Pablo Roberto. Salientou que a união contribuía com o fortalecimento 

político e frisou que, apesar de toda a exaustão, conseguiu vir a esta Casa para participar da 

presente Sessão. Agradeceu a todos os seus aliados que, apesar do trabalho e de outras 

questões, participaram do evento e destacou que, aqueles que desejassem, poderiam 

acompanhar suas redes sociais e as do referido candidato. Agradeceu, ainda, aos senhores 

Zé Chico e José Ronaldo de Carvalho, respectivamente, candidato a deputado federal e ex-
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prefeito de Feira de Santana, pela participação no evento. Enalteceu o referido ex-prefeito 

ao frisar que a população feirense continuaria a honrá-lo e teceu críticas ao candidato ao 

Senado e ex-deputado federal, Sr. Cacá Leão, ao destacar que este nunca dialogou consigo 

e que jamais esteve em Feira de Santana. Salientou que era independente nesta Casa e que, 

se necessário fosse, provaria tal assertiva. Ao concluir seu discurso, ressaltou que todos os 

vereadores deste Legislativo deveriam ter dignidade e reiterou que jamais faria campanha 

para candidatos que não conhecia. Seguidamente, o vereador Ronaldo Almeida Caribé 

(MDB) que também utilizou o tempo do Avante, cedido pelo edil Luiz Ferreira Dias, após 

cumprimentar os presentes e agradecer a Deus pela oportunidade de realizar como vereador 

um bom trabalho pela nossa população, declarou o seu apoio ao candidato a deputado 

estadual “Binho Galinha”, que a seu ver reúne condições para exercer um bom mandato, 

vez que apesar de sua origem humilde, proveniente de Milagres, desde que chegou a Feira 

de Santana teve diversas oportunidades de beneficiar nossos munícipes com vagas de 

emprego, sendo por isso mesmo muito querido em nossa cidade e merecedor não só da sua 

aliança política, como da sua amizade. Prosseguindo, também declarou o seu apoio à 

candidata a deputada federal Roberta Roma, por quem nutre grande respeito e admiração, 

assim como ao seu esposo, o ex-ministro e atual deputado federal João Roma, ao qual 

parabenizou pelo bom trabalho que vem realizando e salientou que da mesma forma 

acredita que a futura deputada Roberta Roma irá atuar, beneficiando a população em geral e 

inclusive ao nosso Município, com a destinação de verbas oriundas de emendas 

parlamentares, que certamente também serão encaminhadas para cá, através do futuro 

deputado estadual “Binho Galinha”.  Foi aparteado pelos parlamentares Luiz Ferreira Dias 

(Avante) e José Carneiro Rocha (MDB). Posteriormente, edil Jhonatas Lima Monteiro 

(PSOL) discorreu sobre a situação da rede municipal de Educação ao expor que existe um 

quadro generalizado de precariedade nas escolas municipais que é inexplicável, o que faz 

parecer que o prefeito municipal, Colbert Martins da Silva Filho e a secretária municipal de 

Educação e Cultura, professora Anaci Paim, desistiram. Repercutiu o caso do Centro de 

Educação Básica (CEB) ligado à UEFS que teve as aulas suspensas por falta de material de 

limpeza. Denunciou ainda a situação da escola municipal quilombola Luiz Pereira dos 

Santos, na comunidade Lagoa Grande, no distrito Maria Quitéria, a qual se encontra sem 

aulas há dois dias devido à falta de água. Detalhou que a referida escola é muito importante 

para o distrito porque atende diversas comunidades e de forma injustificada não tem 

recebido investimentos, apesar da área da educação ter um orçamento de mais de 

quatrocentos milhões de reais. Expôs também que o pessoal que trabalha com serviços 

gerais não recebe seus vencimentos há três meses e não deixa de trabalhar por medo das 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

761 

 

RD 202283 

represálias. Findando seu discurso, o orador disse que não pedirá providências porque já 

está provado que o governo municipal não tem condições de dar nenhuma resposta 

adequada à Educação municipal senão não haveria este caos que o deixa triste como 

vereador, professor, mas principalmente como cidadão feirense. Logo após, o parlamentar 

Valdemir da Silva Santos (PV) que inicialmente concedeu aparte ao edil Marcos Antonio 

dos Santos Lima (UB). Depois disse que há uma contradição no argumento das pessoas que 

dizem que só votam nos candidatos de Feira de Santana sendo que estes vão está em outros 

municípios solicitando voto. Lembrou que a representatividade é estadual tanto para o 

deputado estadual como federal. Destacou esperar que os eleitores das demais cidades 

escutem estes argumentos verbalizados tanto pelos candidatos como por seus cabos 

eleitorais. Afirmou que os seus candidatos são mais laboriosos que os candidatos 

preguiçosos de Feira de Santana. Registrou que os seus candidatos de fora têm trabalhado 

muito mais do que os preguiçosos de Feria de Santana. Destacou que segunda-feira, a sua 

candidata a deputada estadual Katia Oliveira parou Simões Filho para acolher o candidato 

ao governo da Bahia, ACM Neto. Adiantou que no próximo sábado no auditório da Câmara 

de Dirigentes Lojistas (CDL) recepcionará os candidatos aos cargos de deputado estadual 

Katia Oliveira e federal Gabriel Nunes. Em Pela Ordem, o edil Luiz Ferreira Dias 

(Avante) externou que a partir do dia 1º de setembro o seu suplente Hélio Barreto o 

substituirá nesta Casa. Em Pela Ordem, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) 

solicitou supressão do Grande Expediente, tendo em vista que os edis estão muito 

direcionados a este momento político. Em Pela Ordem, o edil Petrônio Oliveira Lima 

(Republicanos) discordou da solicitação do vereador Ivamberg dos Santos Lima, tendo em 

vista que está inscrito para se pronunciar no Grande Expediente. Em Pela Ordem, o edil 

Valdemir da Silva Santos (PV) parabenizou o vereador Luiz Ferreira Dias por acreditar no 

projeto de sua candidatura a deputado estadual de tal forma que abriu espaço para o seu 

suplente atuar. Além disso, enalteceu o senhor Hélio Barreto por considerá-lo pessoa de 

grande competência e valor. Em Pela Ordem, o edil José da Costa Correia Filho (Patriota) 

afirmou que o edil Ivamberg dos Santos Lima solicitou supressão do Grande Expediente 

porque não está inscrito e externou sua posição contrária ao pleito. Posteriormente, a 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira realizou uma chamada nominal para 

apreciação do pedido do vereador Ivamberg dos Santos Lima, sendo constatada a ausência 

dos edis Edvaldo Lima dos Santos, que está enfermo, do edil Luiz Augusto de Jesus, que 

solicitou ausência da sessão para ir à Salvador, do vereador Emerson Costa dos Santos, o 

qual está em Brasília, do edil Josse Paulo Pereira Barbosa, o qual passou por procedimento 

cirúrgico e do vereador Fernando Dantas Torres. Após apreciação do pleito, este foi 



 

 

 

 

 
 

Feira de Santana 

CÂMARA  MUNICIPAL 
  Casa da Cidadania 

  

762 

 

RD 202283 

aprovado pela maioria dos parlamentares presentes, com exceção dos edis José da Costa 

Correia Filho e Petrônio Oliveira Lima. Neste momento, o comando da Mesa Diretiva foi 

transferido para o primeiro Vice-Presidente desta Casa, vereador Silvio de Oliveira Dias. 

Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: <Em Pela Ordem, o 

vereador Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) solicitou registro da retirada da Emenda de nº 

02/2022 de sua autoria ao Projeto de Lei Ordinária nº 013/2022 de iniciativa de diversos 

edis. Desta forma, em Segunda Discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 013/2022, de 

autoria do parlamentar Flavio Arruda Morais, subscrito por diversos edis, foi aprovado por 

unanimidade dos vereadores presentes. Prosseguindo, em primeira discussão, o Projeto 

de Lei Ordinária nº 104/2021 de autoria do vereador Ivamberg dos Santos Lima, com 

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

pauta por duas sessões por solicitação do autor. Em Pela Ordem, o edil Flávio Arruda 

Morais externou agradecimento aos edis Silvio de Oliveira Dias e Jhonatas Lima Monteiro 

pela retirada das Emendas nºs 01 e 02/2022 de respectiva autoria por entenderem a 

importância da aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 013/2022. Em Pela Ordem, o 

vereador Ivamberg dos Santos Lima solicitou votação em bloco dos Requerimentos nºs 

214, 215 e 216/2022, cujo pleito após ser submetido a apreciação do Plenário que foi 

aprovado por unanimidade dos edis presentes. Neste momento, o comando da Mesa 

Diretiva foi transferido para o terceiro Secretário, edil Flávio Arruda Morais. Em Pela 

Ordem, o edil José Carneiro Rocha (MDB) afirmou que ontem recebeu uma mensagem 

pelo aplicativo whatsapp referente a uma reunião que ocorreria hoje com a Secretaria de 

Planejamento (SEPLAN) e os vereadores, às onze horas, e como a Sessão está sendo 

encerrada, solicitou atenção dos edis para estarem presentes. Em Pela Ordem, a vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) afirmou que está ciente da reunião que 

ocorrerá hoje neste prédio com o representante da SEPLAN e aproveitou para informar que 

caso algum vereador não possa estar presente que direcione um assessor para substituí-lo. 

Prosseguindo, em votação única, os Requerimentos nºs 214/2022 de iniciativa do 

vereador Silvio de Oliveira Dias, 215/2022 de autoria do edil Fernando Dantas Torres, 

subscrito pela vereadora Luciane Aparecida Brito Vieira e 216/2022 de iniciativa da 

vereadora Eremita Mota de Araújo, foram aprovados em bloco e pela unanimidade dos edis 

presentes>. Nada mais havendo por tratar, o terceiro Secretário desta Casa Legislativa, 

vereador Flavio Arruda Morais, declarou encerrada a presente Sessão, às dez horas e quatro 

minutos e convocou outra para o próximo dia vinte e três do corrente mês, uma terça-feira, 

com a seguinte pauta: <matérias aptas a apreciação do Plenário> Para constar, eu, José 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 


