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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2016 

 

Aos 05 (cinco) dias do mês maio de 2016 às 10h00min foi realizada a Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Porto Seguro, para o segundo semestre do Período Legislativo; na sede própria da mesma, 

localizada à Praça Antonio Carlos Magalhães, nº. 30. Feita a primeira chamada dos Vereadores, e não 

havendo número suficiente para dar início à Sessão, aguardou-se 15 (quinze) minutos para ser feita a 

segunda e última chamada, conforme determina o Regimento Interno. Findo este prazo, foi feita a 

segunda chamada que constatou número legal de Vereadores. O Presidente Elio Brasil dos Santos declara 

aberta a Sessão sob a proteção de Deus, com a prece do Pai Nosso – de acordo com a Resolução Nº. 46 de 

23 de março de 2000, e com as presenças dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Antonio Geraldo 

Ferreira Couto, Antonio Miguel Ballejo, Aparecido dos Santos Viana, Benedito Lima Santos, 

Benedito Pereira Alves, Danilo Silva Barbosa, Dilmo Batista Santiago, Evaí Fonseca Brito, Lívia 

Cardoso Bezerra, Marcos Antonio Rodrigues dos Santos, Nilson Cardoso Bezerra, Nilzelito de 

Almeida Nobre, Paulo Cesar Onishi e Robério Moura Gomes; constando à ausência do Vereador 

Valcledes Alves Siara. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 28 de abril de 2016 foi aprovada 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador  Valcledes Alves Siara. Para Leitura: 

Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 013/2016 autoria Vereador Robério Moura Gomes. 

Matéria: Denomina oficialmente Av. Diele Bozetti, via publica iniciando no Colégio Maria dos Anjos a 

leste e finalizando no trevo Trancoso / Caraíva a Oeste, distrito de Trancoso. Projeto de Resolução Nº 

003/2016 autoria Vereador Evaí Fonseca brito – Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao 

Dr. Pancho Rivas Franco Lima Gomes. De Diversos: Oficio S/Nº, Royal Adademy Ofdance - Solicita 

cessão do Plenário para o dia 20 de maio. Aprovado pela unanimidade dos presentes; constando 

ausência do Vereador Valcledes Alves Siara. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os 

Vereadores: Danilo Silva Barbosa – Senhor Presidente, ontem visitei os Povoados: Sapirara e Coqueiro 

Alto, povoados estes que infelizmente estão totalmente abandonados.  Através do facebook vejo alguns 

Vereadores falando que os problemas já foram solucionados; infelizmente tenho que vir a público dizer 

que todos estão divulgando noticias mentirosas! O Povo de Coqueiro Alto não agüenta mais ficar sem 

tomar banho! Colocaram um carro pipa, infelizmente o Administrador do Local só direciona para 

algumas casas, as demais ficam se água. Estamos vendo o total abandono da Prefeita em nosso município. 

Hoje estão fazendo uma duplicação via baianão – claro que queremos progredir a nossa cidade; mas, 

também nós sabemos que é ano de eleição; e para que Porto Seguro não sofra o que o Brasil na 

presidência, que foi um estelionato eleitoral; onde a Presidente foi pra televisão mentir que ia fazer pelo 

Brasil e fez tudo ao contrário, também devemos ficar em alerta pra este ano de eleição, porque a Prefeita 

está divulgando coisas mentirosas que não fizeram e não irão fazer. Aparecido dos Santos Viana – 

Senhor Presidente,  depois de um bom período a Prefeita Claudia Oliveira retornou os trabalhos do 

Distrito de Pindorama. Senhor Presidente, esta Casa já passou do limite e a hora de resolver os problemas 

dos serviços de Transportes deste município. Nesta Casa foi formada uma Comissão que escolheu três 

representantes de cada categoria dos prestadores de serviços dos transportes; infelizmente não foi adiante, 

parou! A nossa cidade a cada dia que passa está sendo tumultuado o direito de “ir e vir” do cidadão! Eu 

acho que devemos rever isso, sentar com a Prefeita; com o Secretário de Transporte pra tentar amenizar o 

que está acontecendo. Não pode ficar vendo o que vai acontecer, e nós como representantes do povo ficar 

de braços cruzados. Senhor Presidente, outra coisa que vem acontecendo em nosso município por vários 

anos é o “Cartel de Posto de Gasolina” neste município. Por várias vezes já foi anunciado na mídia que o 

combustível de Porto Seguro é o mais caro do Brasil. Não entendo Senhores Vereadores, porque a 

gasolina nas cidades de Teixeira de Freitas e Itamaraju é mais barata do que a de Porto Seguro! A 

fornecedora que envia o combustível para estas cidades é cidade de Itabuna – a mesma que abastece Porto 

Seguro! Vejam a distancia de Itabuna para Teixeira de Freitas e Itabuna e comparem a distancia de 

Itabuna para Porto Seguro. É um absurdo pagarmos um preço tão caro como este. Gostaria Senhor 
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Presidente, que esta Casa fizesse uma reunião junto com o Ministério Público e convidar também os 

donos dos Postos de Combustível para vir a esta Casa prestar esclarecimento. Benedito Lima Santos – 

Senhor Presidente, não sei até quando a oposição vai continuar dizendo Claudia Oliveira é Prefeita da 

mentira. Porque desde o inicio de seu mandado ela já iniciou com obras neste município! Aí um Vereador 

vem a Tribuna dizer que visitou o Litoral Sul e apresenta defeito; e que tudo que diz que foi feito é 

mentira! Com toda crise que está o nosso país, queria o Brasil está hoje com como se encontra Porto 

Seguro! Infelizmente as denuncias são vazias! A Prefeita Claudia Oliveira começa uma obra, falam que 

não vai ficar boa; começa com as obras no Distrito do Arraial d’Ajuda falam a mesma coisa; faz a 

duplicação na entrada da cidade, continuam falando que não vai ficar boa! Faz várias obras no município 

de Porto Seguro, falam que não são boas. Eu gostaria de saber o que é contra ao pessoal da oposição? 

Eles queriam que a cidade ficasse do jeito que estava abandonada e acabada. Isso não é política 

verdadeira. Falem a verdade! Se a Prefeita não tivesse trabalhando eu falava; eu defendo porque está 

trabalhando; são vários bairros, Distritos e Povoados com obras; eu quero ver onde a oposição vai achar 

tanto erro pra poder ganhar a eleição! Benedito Pereira Alves – Senhor Presidente, sempre falei que a 

construção do Cemitério do Distrito de Trancoso era uma promessa desde o inicio da campanha. Mas, 

pelo menos sedo ou mais tarde já está no papel, temos a esperança que vai sair. Quando falam das 

pavimentações nas ruas, umas boas e outras ruins; mas, ta melhor do que estava. Mas o futuro Prefeito ou 

Prefeita vai ter que quebrar tudo para fazer o saneamento básico. Saneamento básico é uma obra que 

nenhum prefeito gosta de fazer, porque fica debaixo da terra. Na frente de cada comunidade acham que 

está bonitos vão aos fundos destas comunidades pra ver a situação. Outra cosia é a ladeira do Rio da 

Barra, ontem um caminhão tombou e hoje mais um caminha tombado! Gostaria de falar para o Vereador 

Evaí Fonseca Brito: tudo que nós pregamos de mal não devemos repetir. Eu duvido que o Vereador vá 

repetir o que fez. Tenha a minha consideração o meu respeito onde ele me procurou, pegou na minha mão 

e a vida continua; coisas passadas são passadas. Paulo César Onishi – Senhor Presidente, o que me trás a 

preocupação, é um ano eleitoral; e no inicio deste governo todos falavam que a Prefeita Claudia Oliveira 

pegou o município com uma divida de trinta e sete milhões que o governo de Gilberto Abade deixou! 

Mas, eu tenho em mãos o relatório do exercício de 2015 a 2016 a Prefeita Claudia Oliveira deixa um resto 

a pagar um valor de cinqüenta e sete milhões! Qualquer administrador que assumir a cidade terá um 

problema muito grande se esta divida não for sanada no ano de 2016. Eu quero saber onde vai ser a 

mágica. No relatório do Tribunal de Contas do Município a arrecadação orçamentária do município foi 

duzentos e cinqüenta e cinco milhões; só que ela gastou duzentos e setenta e dois milhões, então há um 

déficit de dezessete milhões! Será que este aprendizado veio de Brasília – Dilma Rousseff? Cabe a 

oposição – Eu, Vereadores Benedito Pereira Alves e Danilo Silva Barbosa, se posicionarmos pra 

investigar, porque a sociedade quer uma explicação. O que me deixa indignado Senhor Presidente, e que a 

maioria dos Vereadores já se posicionaram, é o que aconteceu em nossa cidade na segunda feira em 

relação aos taxistas; como aconteceu na semana passada com o transporte alternativo! Cada evento desses 

que acontece em nossa cidade, são milhares reais de prejuízo para os empresários, cidades e 

comerciantes. Tem que haver um diálogo! Aí mostra uma pauta avisando que vai continuar a prender as 

lotações! Não tem como hoje sem falar do transporte alternativo; tem que chamar pra conversar; tem 

achar solução, porque são pais de famílias que estão ali. Nilson Cardoso Bezerra – Senhor Presidente, o 

município de Porto Seguro está precisando urgente de um Ginásio de Esporte; na próxima pauta vou 

entrar com um requerimento solicitando a construção desta obra. Também por várias vezes cobrei a 

reformado o cemitério da cidade, até o momento nada foi feito. Já entrei em contato com o encarregado 

de obras – tapa buraco, o Sr. Raimundo Souza para que fosse feito uma manutenção nas ruas do bairro 

Campinho que se encontram com vários buracos. Senhor Presidente, quero parabenizar a Prefeita Claudia 

Oliveira pelas obras que estão sendo realizadas no município de Porto Seguro – centro, bairros, Distritos e 

Povoados. Lívia Cardoso Bezerra – Senhor Presidente, quero pedir apoio aos demais Vereadores a 

aprovação de um requerimento que será enviado ao Poder Executivo – Trabalho Infantil na Zona Rural. 
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Todos são sabedores que nos Distrito de Pindorama, Vera Cruz e Vale Verde, as pessoas sobrevivem da 

agricultura, e hoje existem muitas crianças trabalhando. Este projeto vem buscar uma parceria dos 

Agricultores com o Poder Executivo, para que possamos dá seguimento a uma campanha contra o 

trabalho infantil; lugar da criança é brincando e estudando. Quero parabenizar a Equipe da Secretaria de 

Trabalho e Assistência Social pelo encontro de gestantes. Senhor Presidente, realmente concordo com os 

demais Vereadores que este ano é um ano de política! Mas, o eleito vai perceber das mudanças que houve 

nesta gestão – e foram muitas; principalmente no tramite que beneficiou a população; agora mesmo no 

meio de junho vão ser entregues uma mil e quinhentas casas. Porto Seguro hoje é uma das cidades do 

Estado da Bahia que mais foi contemplada com o Programa “Minha Casa Minha Vida”. Sabemos que na 

critica nós crescemos, mas, estou ajuntando e apoiando, e tenho certeza que a nossa Prefeita Claudia 

Oliveira vai dá continuidade a este trabalho na parceria com a Câmara de Vereadores de Porto Seguro.         

Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, na semana passada foi dado entrada em um Projeto de Lei 

para suprimir o artigo V do Projeto de Lei Nº 250/207. Senhor Presidente esta Lei fere o Capitulo XV 

Artigo VII da Constituição Federal que diz: ninguém será obrigado filiar-se ou manter-se filiado a 

nenhuma entidade! Esta Lei contradiz a Lei criada pelos Vereadores desta Casa. Não sou contra nenhum 

taxista do Distrito do Arraial d’Ajuda! Sou estou garantindo aos taxistas o poder de associar ou não. 

Senhor Presidente, fico feliz em saber que o maior bandido do Congresso Nacional foi afastado hoje.  

Antonio Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente, eu fiquei sabendo de uma festa dos ambulantes 

de Porto Seguro, tenho certeza que todos os ambulantes têm um carinho especial pelo Presidente da 

Associação dos Ambulantes. Tudo isso porque é uma pessoa que trata bem e cuida muito bem dos 

associados. Demonstra que o Sindicato está unido e está reconhecendo que os pequenos empreendedores 

não são diferentes dos grandes. Senhor Presidente, já foi discutido nesta Casa a respeito de alguns 

problemas, principalmente na região mais carentes: Sapirara, Coqueiro Alto, Fruto da Terra, São Geraldo, 

pela falta de água. No Governo de Gilberto Pereira Abade, quando estive frente à Secretaria de 

Agricultura, nós construímos onze poços artesianos. Quero esclarecer pra vocês que são líderes 

comunitários, devem dizer para a comunidade destas localidades de que, quando a CERES fez o poço 

artesiano, fez uma reunião e avisou aos Presidentes das Associações Comunitárias a parti dos poços 

perfurados quem deveriam os mesmos eram os associados, cobrando uma taxa. Não pode fazer como 

fizeram o pessoal do Ubaldinão, combinaram em pagar a taxa, não cumpriram; reclamara pela falta de 

água, solicitaram os serviços da Embasa, assim foi feito, hoje estão chorando pela taxa caríssima.        

Evaí Fonseca Brito – Senhor Presidente, gostaria de falar para o Vereador Danilo Silva Barbosa, que em 

nenhum momento a Prefeita Claudia Oliveira e eu como Líder do Governo Vereador e demais Vereadores 

da bancada do governo mentiram em qualquer ato desta gestão. Quando chega ao nosso conhecimento de 

coisas erradas, nós procuramos buscar a através dos Secretários saber de tal denúncia. Foi comunicado 

nesta Casa conforme áudios gravados de que os poços artesianos das comunidades: Sapirara e Coqueiro 

Alto, as licitações estão em andamentos pela CERES. São oito localidades do município de Porto Seguro 

que a CERES vai fazer poços artesianos. Mas, já foi falo aqui que estamos no ano eleitoral, cada um fala 

o que quer. Porém, dentro das denuncias, nós iremos rebater. Senhor Presidente, quero falar para o 

Vereador Paulo Cesar Onishi, uma pessoa que tenho o maior respeito. O qual falou em números duzentos 

e cinqüenta e cinco milhões o Orçamento do exercício de 2105, que ficou um déficit dezessete milhões 

em relação apontada pelo Tribunal de Contas do Município. Gostaria de informar que a arrecadação foi o 

valor de duzentos e setenta e dois milhões, no exercício de 2015. Foi ultrapassado vinte e três milhões de 

arrecadação positiva e não negativa! Mostra a competência das Secretarias de Finanças; Obras e 

Ambiente com seus fiscais que fazem um excelente trabalho. Este valor ainda não foi julgado pelo TCM! 

As contas do exercício de 2014 sim! As do exercício de 2015 não! É obrigação nossa defender o governo, 

apontando a realidade. Há um grande respeito entre nós Vereadores, e quando houver denúncia 

construtiva é o nosso dever provar. Senhor Presidente, a respeito dos taxistas. Sabemos da fragilidade que 

se encontra este município em relação ao Transporte alternativo; já passou dos limites no município de 
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Porto Seguro – eram 23, passou pra 40 foi pra 100, hoje tem mais de novecentos carros neste serviço 

rodando em nossa cidade. Os taxistas têm razão! Em reunião com a Polícia Militar foi abordado em 

coibir; vai colocar a fiscalização para funcionar. Estamos em ano eleitoral, às ponderações vem de todo 

lado; mas em reunião já houve um entendimento em fazer cumprir a lei; os carros vão continuar rodando; 

mas, a fiscalização vai continuar, até porque tem pais de famílias fazendo este tipo de Transporte devido a 

crise que está no Brasil. Quando a gente fala em período eleitoral Senhor Presidente, gostaria de dizer que 

é muita infelicidade dizer que este governo não está trabalhando! São várias obras: Pavimentação das 

Ruas do Distrito de Vera Cruz; Anel Viário; obras do SESC com mais de trezentos empregos diretamente 

e indiretamente; pavimentação de 66 Ruas no Distrito de Arraial d’Ajuda; duplicação da entrada da 

cidade; pavimentação de várias ruas no bairro Parque Ecológico – local este que nenhum gestor colocou 

uma pedra se quer, o que falavam que esta localidade era loteamento! Só que a Prefeita não viu esta 

localidade como loteamento, e sim uma necessidade para com os moradores; a Prefeita construiu a sede 

da SAMU; são quinze postos de saúde em andamento; centro de zoonose que em parceria com o governo 

do Estado da será construído um centro próprio; hoje tem o Centro Referencial da Mulher; a maioria 

destas obras são recursos próprios, foi por isso que ultrapassou os vinte e três milhões de reais positivo. 

São várias Praças Públicas recuperadas; olhe a Praça da Pitangueira como era nas gestões passadas foram 

gastos quatro milhões de reais, a Prefeita gastou oitocentos mil reais, esta Praça virou um cartão postal; já 

foi feito a licitação de pavimentação de 15 Ruas da Orla Norte, nenhum gestou queria olhar pra Orla 

Norte! Tem a Secretaria de Saúde onde o laboratório não existia hoje ta a todo vapor! Tem Emendas do 

Deputado Federal Ronaldo Carleto e do Deputado Estadual Robério Oliveira em um valor de quinhentos 

mil reais de equipamentos para Secretaria de Saúde deste Município. Será que este governo não ta 

trabalhando? Senhor Presidente, nós não fazemos política com ódio! Nesta Casa tem o Vereador Danilo 

Silva Barbosa que é candidato a Prefeito; tem a Esposa do Vereador Paulo Cesar Onishi – Roberta Caíres 

candidata; espero que tenhamos respeito uns aos outros. Marcos Antonio Rodrigues dos Santos – 

Senhor Presidente, a respeito do Transporte Alternativo, eu com muita tranqüilidade falo deste assunto, 

porque há muito tempo estamos cobrando que se resolva esta situação; mas, já se prolonga desde o 

mandato passado até agora! Infelizmente a gente ver em véspera de eleição muitos que são pré-candidatos 

a Vereador, se apoderar de Associações e de Cooperativas, dizendo que vai resolver o problema do 

Transporte Alternativo. Na eleição passada muitos candidatos a Vereador como também apoiado pelo 

candidato a Prefeito, falaram a mesma coisa! Nós como legisladores deste Município tivemos em reunião 

com o representante da Policia Militar o qual teve toda vontade de tentar resolver este problema. Nesta 

época o Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto sugeriu que estas Associações criassem uma 

Cooperativa para que a gente pudesse ter mais facilidade em resolver este impasse; e ao mesmo tempo 

pudessem fiscalizar os clandestinos, mas, eles não chegaram ao consenso. Hoje nos deparamos mais uma 

vez nesta situação, com taxistas e moto taxistas revoltados – não tiro a razão porque são trabalhadores; 

como também os dos Transportes Alternativos são pais de famílias que precisam trabalhar devido à crise 

financeira que estamos passando neste país. Agora, a situação chegou a um estremo que não dá pra 

continuar! São mais de novecentas pessoas fazendo o transporte alternativo nesta cidade! É um absurdo! 

Eu quero parabenizar o Vereador Evaí Fonseca Brito que este presente no momento de tensão entre 

taxistas, moto taxistas, transporte alternativo e Polícia Militar; com sua sabedoria contornou o problema 

junto com o Comando da Policia. Em seguida foi feito uma reunião, onde eu coloquei que todos nós 

temos culpa da situação que aí estar. O Executivo e nós Vereadores desta Casa já poderia ter tomada uma 

posição mais drástica resolver esta situação! Não só na questão do Transporte Alternativo, como também 

Transporte Urbano desta Cidade que é uma vergonha! Tem ônibus que não funciona a entrada dos 

cadeirantes; quando chega feriado, esta cidade ninguém consegue andar com tantos ônibus estacionados 

na cidade, desobedecendo a uma Lei aprovada por esta Casa e sancionada pelo Executivo desde 1994. O 

Executivo precisa fazer o estacionamento periférico desta cidade, para que a Lei seja cumprida. Gostaria 

de conclamar ao Presidente desta Casa, para que nestes últimos meses do nosso mandato, possamos 
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iniciar um projeto para resolver a situação do Transporte Alternativo desta cidade. Não podemos deixar 

de apoiar os taxistas e moto taxistas, uma classe organizada; que tem legalidade. Não sou contra ao 

Transporte Alternativo, não sou contra as manifestações de ambas as partes; é um direito que todos têm 

de se manifestar; agora, a ordem na cidade precisa ser colocada. Ordem do Dia Do Executivo 

Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 017/2016 Matéria: Desafeta da classe de bens de uso 

comum e autoriza Doação bem imóvel a Secretaria Nacional de Missões Semeadores de Porto Seguro – 

Bahia. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o Regimento Interno. Depois de várias discussões 

por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do 

Vereador Valcledes Alves Siara. Projeto de Lei Nº 020/2016 Matéria: Altera as disposições do artigo 

95 da Lei Municipal nº 993 de 04 de abril de 2012. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 

do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Valcledes Alves Siara. Do Legislativo 

Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 005/2016 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – 

Matéria: Reconhece como de Utilidade Pública Municipal Associação de Agricultores Rurais Mulheres 

em Ação. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência do Vereador Valcledes Alves Siara. Do Executivo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de 

Lei Nº 018/2016 – Matéria: Desafeta da classe de bens de uso comum do povo e autoriza a Permuta bem 

imóvel municipal e dá outras providências. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o Regimento 

Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do Vereador Valcledes Alves Siara. Do Legislativo Municipal: 

Projeto de Lei Nº 012/2016, autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Matéria: Altera redação da Lei 

Municipal nº 382/2000, que dispõe sobre nova denominação de via pública no município de Porto Seguro 

(Rua do Village) e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do 

Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Valcledes Alves Siara. Requerimento: 

Nº 029/16 autoria Vereador Benedito Pereira Alves – Requer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

em parceira com a Marinha do Brasil – Capitania dos Portos de Porto Seguro a remoção das embarcações 

dispensadas na foz do rio Buranhém.  Nº 030/16 autoria Vereador Elio Brasil dos Santos com apoio do 

Vereador Danilo Silva Barbosa – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio para 

pavimentação asfáltica, sinalização (definindo mão e contra mão), recuperação das calçadas da Av. 

Ubaldino Alves Pinto Junior nos bairros Fontana I e II, Rua 19 de Novembro até a Praça do Trabalhador 

no bairro Frei Calixto. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Valcledes Alves Siara. Nº 031/16 
autoria Vereadora Lívia Cardoso Nascimento – Requer do Executivo Municipal o envio de Proposição 

em prol da erradicação do trabalho infantil na zona rural do município. Depois de várias discussões por 

parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do 

Vereador Valcledes Alves Siara. Nº 032/16 autoria Vereador  Paulo Cesar Onishi – Requer do 

Executivo Municipal realização de audiência Pública para discussão do sistema de abastecimento água e 

o esgoto sanitário em Porto Seguro. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Valcledes Alves Siara. 

Indicações: Nº 034/16 autoria Vereadora Lívia Cardoso Nascimento- Pavimentação de doze ruas no 

bairro Casas Novas: Rua Curitiba, travessa Curitiba, Rua Nunes Ribeiro, Rua Paulo Souza neto, Rua 

Potiraguá, travessa casas Novas, travessa São Lucas, Rua Prosperidade, Rua Coqueiro Verde, Rua da 

Glória, Travessa Prosperidade. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do 

Vereador Valcledes Alves Siara. Nº 035/16 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Drenagem e 

pavimentação da ria Lisboa, travessa Lisboa, Rua Nelson Soares, Rua Novo Horizonte, travessa Brilho do 

Sol, travessa Sombra da Tarde, Rua Areal, bairro Areal, Rua da Jaqueira e Praça Água de Coco bairro 
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Tabapiri, Rua Caiado Fraga, Rua Mairi, Rua Itacaré, entorno da Praça do Colégio, Rua Veloso, Travessa 

dos Reis, Travessa Pereira. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do 

Vereador Valcledes Alves Siara. Nº 036/16 autoria Vereador Robério Moura Gomes – Perfuração de 

poço artesiano para atender a Comunidade Juacema. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do Vereador Valcledes Alves Siara. O Presidente Elio Brasil dos Santos 

agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 12 de maio de 2016. Não havendo 

nada mais a se tratar, lavrou-se a “Ata” que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor 

Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário e demais Vereadores. 

 

 

 


