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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Aos 09 (nove) dias do mês novembro de 2017 às 10hs00min foi realizada a 15ª Sessão Ordinária do 

Poder Legislativo na sede própria da Câmara Municipal de Porto Seguro localizada à Praça Antonio 

Carlos Magalhães, nº. 30. Feita a primeira chamada dos Vereadores, havendo número suficiente para dar 

início à Sessão, o Presidente Evaí Fonseca Brito 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: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, Aparecido dos Santos 

Viana, Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage, Hélio Pinheiro de 

Araujo, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, 

Robério Moura Gomes, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo Borges de Souza, Ronildo Vinhas Alves e 

Wilson Santos Machado; constando à ausência da Vereadora Ariana Fehlberg. Expediente: A Ata da 

Sessão Ordinária do dia 31 de outubro de 2017 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência da Vereadora Ariana Fehlberg. Para Leitura: Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 

044/2017 autoria Vereador Robinson Leão Vinhas – Matéria: Proíbe o uso de telefone celular, redes 

sociais e aplicativos de relacionamentos nas áreas de atendimento ao público nas instituições públicas do 

município de Porto Seguro, e dá outras providências. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra 

os Vereadores: Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, em nome da comunidade Santa 

Maria quero agradecer a Prefeita pelo trabalho bem feito na estrada da mesma comunidade; só que 

infelizmente a choveu, mas devido o trabalho bem feito a estrada dá pra trafegar tranquilamente. Senhor 

Presidente, mais uma vez Porto Seguro passa por uma turbulência na esfera política. Quero dizer que 

não existe nenhum marinheiro bom que consiga atravessar o mar sem pegar uma tempestade. A 

turbulência é presente na vida de todo cidadão! Ninguém é perfeito! Se alguém aí é perfeito, que não 

tem falha nenhuma, atire a primeira pedra! O momento é difícil que estamos passando; nós temos que 

acreditar; fui eleito para defender a minha cidade. A Polícia Federal cumpre com o seu papel. Só que a 

Constituição é muito clara quando diz que nenhuma pessoa é culpada sem uma sentença Judicial! Existe 

uma investigação, mas ninguém tem provas concretas. Na qualidade de Vereador eu só tenho que 

aguardar o desfeito, assim que a Justiça possa enviar para esta Casa tomar uma posição. Wilson Santos 

Machado – Senhor Presidente, o que está acontecendo é uma investigação porque houve denuncia. Esta 

investigação corre em sigilo; eu não tenho conhecimento do que está acontecendo! Vamos esperar o 

desfecho.  A Câmara de Vereadores não foi comunicada em nada a este respeito. Eu não sou 

investigado; não sou acusado e nem a Policia Federal me procurou; não tenho que depor e nem dá 

satisfação daquilo que está acontecendo. Quando fui abordado pela minha comunidade, eu pedi calma 

que em breve teremos uma resposta. Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, eu tenho meu 

compromisso democrático e de respeito às instituições; familiares; eleitores e amigos, eu me manifesto a 

favor de qualquer investigação para que possa acabar com a corrupção em nosso país. O que estamos 

presenciados no memento são investigações sigilosas; eu espero que seja esclarecido o mais rápido 

possível. Se houver culpados, que sejam punidos. As investigações foram feitas com base da gestão 

passada quando ainda não era Vereador. Mas, como cidadão, nativo e Vereador desta cidade eu estarei 

com toda sociedade de Porto Seguro lutando em prol do esclarecimento; tomarei o posicionamento após 

o termino e conclusão do trabalho; pôs sou justo em todas as minhas decisões; elas não serão 

influenciadas por partes e nem por partidos; será exclusivamente ética para o bem do nosso município. 

Termino minha fala com a frase: “O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, 

dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética... O que me preocupa é o silêncio dos bons”. Podem 

contar comigo. Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, fico feliz em ver esta Casa cheia, 

independente de projetos, argumento, polemicas; o povo tem quem vir a esta Casa todas as quintas feiras 

pra saber o que o Vereador faz, requer em prol das comunidades. Hoje estamos passando um momento 

difícil para nossa cidade; na conjuntura que o país atravessa. Eu assino e endossos as palavras do 

Vereador Rodrigo Borges de Souza. Nós somos fiscalizadores e representantes do povo; mas, antes 

https://kdfrases.com/frase/108597
https://kdfrases.com/frase/108597
https://kdfrases.com/frase/108597


49 
 

 

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 

disso, não podemos apontar sem ter provas! A Polícia Federal é um órgão de muita responsabilidade e 

respeito junto com o Ministério Público.  As investigações vão ser apuradas e chegarão ao determinado 

comum de ser culpada ou inocente. Esta Casa até o momento não recebeu nenhuma notificação de 

ambas as partes; não vou ser demagogo de falar coisas que eu não sei; há especulações. É um direito da 

oposição se beneficiar deste momento. Eu como Vereador tenho que ter a postura de ser coerente e 

aguardar o momento certo para o meu posicionamento. O que está ocorrendo em sigilo, ninguém sabe; 

temos que esperar porque ninguém sabe o dia de amanhã. Kempes Neville Simões Rosa – Senhor 

Presidente, a palavra certa para o que está passando neste município é “vergonha”. Quando saio da 

minha casa eu fico muito preocupado o que vou encontrar lá fora. O que está acontecendo foi na gestão 

passada, mas nos atinge porque somos população, cidadão de bem. Eu sinto vergonha de todo senado 

político; fora isso em respeito à Prefeita Claudia Oliveira, isso está em sigilo de justiça; em 

investigação; oro a Deus que ela não tenha nada haver com isso, porque é uma mãe de família. Senhor 

Presidente, o grande problema da política se reflete nas pessoas. O que acontece hoje em nosso 

município são as grandes e eternas divisões que temos aí fora. Pessoa que estão hoje na Sessão vem pra 

defender ou vem para acusar; ninguém vem para lutar cidade. Aqui nós não temos que está olhando 

lados; a minha intenção nunca foi essa. Eu prefiro acreditar a inocência da Prefeita, porque pelo que vivi 

nestes meses como Vereador eu passei até carinho para com ela. Ser Prefeito não é fácil, ainda mais 

como um município de Porto Seguro que tem uma geografia particular. Agora, o que me deixa mais 

perplexo ainda, é vir pessoas do lado do Sr. Ubaldino, um ladrão; corrupto. Se todo mundo realmente 

tivesse preocupado com a verdade, podem ter certeza que os discursos seriam outros; não viriam pessoas 

aqui chamegadas por um partido; por um sem moral deste município. o que está em jogo aqui hoje, são 

os valores de quem estar no poder hoje e os valores daqueles que querem entrar no pode. Eu sempre 

ouço lá fora que todo político é ladrão, corrupto! Mas, geralmente quem joga este tipo de frase, são 

aqueles que querem estar em nosso lugar; então quer ser ladrão então? Quem me conhece sabe, porque 

sempre fui assim: meu pai e minha mãe são para mim seres absolutos da terra, se erraram eu sou o 

primeiro a ser contra! Isso não será diferente com a Prefeita Claudia Oliveira. Agora, vir aqui Ubaldino 

Junior uma pessoa sem moral, que já roubou o nosso município, não tem moral pra isso. Abimael 

Ferraz Gomes – Senhor Presidente, eu não ia falar. Mas o momento é importante, a gente tem que 

deixar as coisas claras nesta Casa. A minha fala é sobre aquilo que nós queremos e às vezes não 

podemos; é aquilo que às vezes nós podemos e muitas vezes não queremos fazer. Não pedi nem para 

nascer no Brasil! Não pedi nem pra nascer! Todos nós nascemos involuntariamente. Senhor Presidente, 

depois da segunda guerra mundial, o mundo viu o que aconteceu com os indivíduos que não tinham 

como se defender; não tinham como fazer nada por si; as atrocidades que aconteceu em mundo a fora, 

principalmente na Europa. No ano de 1948 a Organização Mundial das Nações homologou aquilo que 

chamamos hoje de “direito universal dos seres humanos”! Pauta essa elaborado por um homem que viu 

todo processo da guerra a necessidade de dá dignidade ao individuo humano, dá forma que ele merece 

ser! Os artigos nove, dez e onze, das Leis de Direitos Humanos, fala justamente daquilo que nós estamos 

tratando hoje. Estes trintas normativos serviram para basear as Constituições de vários países do mundo, 

inclusive do Brasil. No artigo V (quinto) inciso 57 (cinqüenta e sete) diz que nenhum individuo 

brasileiro poderá ser condenado antes de ser julgado! Aí entra a presunção de inocência de cada um de 

nós. É esgotar todas as possibilidades daquilo que te possa condenar ou não! Todos têm o direito de 

através do seu Advogado buscar provas que não te incrimine – isso é garantido por lei. E no dia 01 de 

janeiro quando tomamos posse, nós fizemos um juramento em cumprir as legislações: Federal, Estadual 

e Municipal. Não quero aqui ser Advogado de quem faz coisa certa ou errada; estamos aqui para 

cumprir a lei. E ali diz: Seja a Prefeita Claudia Oliveira, ou seja, o ex-prefeito que estar a quase vinte 

anos sem ser preso; sem ser condenado também está na mesma condição. Vamos respeitar a conquista 

muito importante que as Nações Unidas fez para todos os indivíduos da face da terra. Também vamos 

respeitar a Constituição Brasileira Artigo 5 inciso 57 e principalmente o Artigo 30 da ONU que diz o 

seguinte: “Nem eu, nem você e nem ninguém tem o direito de tirar o seu direito”. Robinson Leão 
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Vinhas – Senhor Presidente, quero agradecer os taxistas que foram a Brasília comigo para reivindicar 

seus direitos da PLC/28. Algumas vitórias nós conseguimos; o processo foi retornado para Câmara dos 

Deputados. Senhor Presidente, em uma reunião recente do Sindicato dos Funcionários Públicos, onde 

estavam questionando a respeito de salários que a Prefeita ia tirar e até então nós Vereadores não 

recebemos nada a este respeito. Eu também sou um servidor público – estou como Vereador, mas eu sou 

um fiscal do Meio Ambiente! Como vou votar uma coisa que vai ser contra a mim? Senhor Presidente, 

no dia 26 de agosto de 1997 na minha primeira legislatura eu pedi o Impeachment de um gestou por 

motivo de roubo; com todas as provas em mãos não foi aprovado! Fui ao Tribunal de Contas e constatei 

que foi feito uma quadra na Praça Antonio Tito e depois de seis meses a mesma foi reconstruída e até 

hoje nunca existiu quadra nesta localidade. Ofereceram malas de dinheiro pra eu não comparecer nesta 

Casa; falaram que minha esposa podia ter a criança onde ela quisesse! Não aceitei, e compareci nesta 

Casa! Todos aqui sabem quem era o Prefeito no ano de 1997! Como é que hoje vocês querem que a 

gente faça alguma coisa se o processo ainda está em sigilo? Nem a própria Prefeita teve acesso na 

documentação para lê. Como posso julgar alguém sem ter prova em mãos? Jamais farei isso. Ronildo 

Vinhas Alves – Senhor Presidente, o que me trás a Tribuna é o fato noticiado em todas as mídias de um 

pedido de afastamento tempo indeterminado da Prefeita Claudia Oliveira que ainda está sendo 

investigado. Neste exato momento não estou aqui para julgar, porque o pedido e a sua ampla defesa que 

é garantida por qualquer cidadão; tanto é que a Prefeita se apresentou, fez seu depoimento. No entanto 

ocorre tudo em sigilo; a partir deste momento fica aguardando a decisão da Justiça. A Polícia Federal 

tem feito seu trabalho de investigação como tem feito em todo Brasil; os investigados têm si defendido – 

provando ou não; e assim não é diferente em nosso município. Nós ainda não temos o depoimento da 

Prefeita; não temos a conclusão do inquérito – relatório, posteriormente será enviado a Câmara; por este 

motivo não podemos pronunciar a respeito. Não estou dizendo que ela é culpada e nem inocente; estou 

falando em aguardar o inquérito chegar a esta Casa para podermos pronunciar. Quando tomei posse eu 

disse: Torço pelo sucesso da administração diferente de tantos outros; o sucesso da administração hoje é 

o sucesso do nosso município. Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente, é uma tristeza 

para nós ver mais uma vez Porto Seguro em rede nacional que desagrada qualquer morador; e tem 

algumas redes sociais pedindo que os Vereadores ficar ao lado povo; claro que nós vamos ficar ao lado 

do povo. Mas também não podemos ser irresponsável para decidir as coisas sem provas! Todos estão 

vendo vários inquéritos da lava jato, muitos são condenados e outros absorvidos! A Polícia Federal tem 

feito um bom trabalho no país, moralizando as Prefeituras, Estado e a União; este inquérito está dando 

continuidade, mas está sob sigilo de Justiça! Até o Advogado da Prefeita Claudia Oliveira, requereu na 

justiça pra ter acesso ao processo; qualquer cidadão tem o direito de defesa. Eu já vi gente ai fora 

criticando e chamando Vereador de ladrão, e depois está sentado ao nosso lado! Quanto a este processo, 

nós temos que ser coerente e esperar o desfecho da investigação. Em parte eu concordo com que o 

Vereador Kempes Neville Simões Rosa, se a Prefeita, que ela pague pelos erros dela! Enquanto isso não 

acontecer estaremos aqui defendendo o direito de qualquer cidadão. Não sou Juiz para julgar. Depois 

que a justiça julgar nós Vereadores vamos reunir e ficar do lado que é certo. Falaram pra mim ontem 

que eu estava do lado do erro pelo que tinha feito; aí falei para esta pessoa ir a Policia Federal mostrar o 

erro; mostrar a prova! Disse também que ela ta comprando os Vereadores! Respondi: vá à justiça 

Federal e denuncie e ponha ele na cadeia!  É fácil falar mal, condenar; desejar que a cidade se destrua. É 

triste ver uma cidade como Porto Seguro hoje na mídia nacional. Eu torço para que isso não seja 

verdade, porque eu quero o melhor pra Porto Seguro. Renivaldo Braz Correia Filho – Senhor 

Presidente, venho falar do meu desejo que a comunidade quer. Não venho para agradar pessoas com 

palavras bonitas; vim para falar a verdade é o que o povo precisa ouvir. Sei que não era isso que o a 

população de Porto Seguro queria, mas todos nós que estamos na gestão pública podemos passar por 

esta situação. Parabenizo a Polícia Federal pelo excelente trabalho. Não estou aqui para julgar ninguém! 

Vou esperar o momento certo para poder dar o meu parecer. É muito fácil chamar qualquer pai de 

família de ladrão! E se não tiver prova? Eu exerço mandato de liderança desde meus dezesseis anos de 
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idade, e nunca ninguém da minha comunidade me chamou de ladrão; e hoje por está assumindo esta 

cadeira, colocam em rede social que eu sou ladrão! Então vá a justiça e prove que eu sou ladrão! É fácil 

julgar e condenar as pessoas. Fui eleito para defender o povo de Porto Seguro. Mas também não posso 

ser hipócrita de falar algumas coisas que não tenha provas, porque posso ser penalizado. Quando tomei 

posse, eu fiz o juramento de falar a verdade e fazer o que é certo. Por isso Senhor Presidente, vou 

esperar a decisão da justiça. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, não quero neste momento 

falar como Dilmo Batista Santiago, porque vai dever ao resto de sua vida favores a Lívia Bittencourt, 

Robério Oliveira e a Claudia Oliveira. Mas quero falar como Vereador Dilmo Batista Santiago Líder do 

Governo na Câmara Municipal de Porto Seguro. Como Líder eu tenho obrigação de pegar as 

informações para levar aos cidadãos do nosso município, independente que seja favorável ou contrario 

ao governo da Prefeita Claudia Oliveira. Quero parabenizar a Policia Federal, CGU e a Controladoria da 

União por terem fiscalizado e encaminha a Justiça. Quando eles pediram a prisão dos três prefeitos: 

Robério Oliveira, Claudia Oliveira e Agnelo, que negou não fomos nós! E por qual motivo o Juiz 

Federal negou? Porque não existem provas concretas contra os três! Qualquer especulação por parte da 

imprensa hoje, é especulação política! Não existe nada que comprove contra a Prefeita Claudia Oliveira. 

Por qual motivo quando a Polícia Chegou à imprensa já estava no local? Porque alguém lá de dentro 

avisou a imprensa. Isso é uma armação contra o maior político do extremo sul da Bahia que é Roberio 

Oliveira. A Justiça aceitou o pedido da suspensão da Prefeita Claudia Oliveira. A Prefeita Claudia 

Oliveira poderia ou não está mais suspensa, isso vai depender da decisão judicial acima da Primeira 

Instância, porque nós estamos recorrendo, ela pode voltar a qualquer momento. Temos que analisar a 

diferença entre “suspensão – pode voltar a qualquer momento; cassação: nem poderia citar o nome do 

ex-gestor que todo mundo sabe quem é o bandido Ubaldino Junior foi cassado, afastado julgado e vai 

ficar quarenta anos sem poder ser candidato; é essa a diferença! O que aconteceu ainda está em segredo 

de Justiça; não temos nada, a não ser especulação política. Evaí Fonseca Brito – Senhores Vereadores, 

o que está acontecendo até o momento esta Casa não foi notificada do afastamento de Prefeita – que é o 

tramite legal, temos que seguir o tramite e o rigor da lei. A Mesa Diretora – Presidência, só pode se 

manifestar a partir que for notificada. Os Prefeitos e a Prefeita foram mandados coercitivo. Tudo corre 

por sigilo de investigação. Quero parabenizar os Vereadores, porque nós temos que agir pela razão e não 

pela emoção. A partir do dever que a Câmara tiver conhecimento embasado do que está acontecendo, aí 

iremos manifestar e dá resposta pra população. A Prefeita foi suspensa e não afastada; se fosse afastada, 

cabe à Casa Legislativa fazer todo tramite que é de direito. Senhores Vereadores, a pauta da Sessão de 

hoje já estava fechada, mas recebi em mãos um pedido do Sr. Ubaldino Junior pedindo a cassação da 

Prefeita Claudia Oliveira. Tenho a obrigação de informar que a partir que nós consultamos o nosso 

Jurídico este documento é arquivado sumariamente. Quando entra com pedido de cassação tem que 

trazer a prova! Se ainda está ocorrendo sigilosamente? Se o ex-prefeito de Porto Seguro tiver as provas, 

ele apresente, vamos ler na pauta do dia, encaminhar para as comissões e fazer o procedimento de fato. 

A Casa Legislativa tem seu Regimento Interno, vamos obedecê-la. Agora não falo como Presidente e 

sim como Vereador Evaí Fonseca Brito: O quem mais me deixa perplexo é um sem moral; lesou os 

cofres públicos no valor de cinqüenta milhões de reais; afastado pela Justiça, e tem a cara de pau de vir a 

Casa Legislativa protocolar uma cassação! É vergonhoso, hipócrita. Vergonha para nós Vereadores é 

assistir um absurdo desse. Se um de vocês chegar na Câmara e protocolar, nós temos o dever e o 

respeito; agora, um inelegível, corrupto, não tem moral nenhuma para isso. Você dormiu no chiqueiro e 

ta chamando o outro de porco! O pedido será arquivado claramente. Ordem do Dia do Legislativo 

Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 037/2017 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza 

– Matéria: Determina a presença de cobradores no sistema de transporte coletivo urbano e dá outras 

providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Aprovado 

pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Projeto de 

Lei Nº 038/2017 autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Matéria: Denomina oficialmente ruas no 

bairro Belo Campo, sede do município e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo 
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com o art. 142 do Regimento Interno. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência 

da Vereadora Ariane Fehlberg. Projeto de Resolução Nº 017/2017 autoria Vereador Robinson Leão 

Vinhas – Matéria: Concede Titulo de Cidadão Portosegurense ao Cap. PM Jadson Carneiro da Silva. 

Quórum: Dois Terços de acordo como art. 143 do Regimento Interno. Aprovado pela unanimidade 

dos presentes constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Requerimentos: Nº 282/17 

autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal a adoção da marcação de 

consultas e procedimentos médicos por telefone para idosos e portadores de necessidades especiais. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 

283/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convenio com o Ministério da Saúde para adesão do Projeto Vigie a Água. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 284/17 autoria 

Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a 

Secretaria Estadual de Educação para revitalização do Colégio Isidório Pereira, bairro Campinho. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 

285/17 autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal adesão do 

Programa de Implementação e Modernização da Infra-estrutura do Esporte, do Ministério dos Esportes. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 

286/17 autoria Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com a COELBA para instalação de energia elétrica na Aldeia Xandó. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 287/17 autoria 

Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração de PPP´s parra instalação 

de equipamentos esportivos na área especifica para a finalidade na orla norte. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 288/17 autoria 

Vereador Wilson dos Santos Machado – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com a 

CEPLAC para fomento da Apicultura na zona rural do município. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 289/17 autoria Vereador Ronildo 

Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o 

DERBA para construção de ciclovia ligando o distrito de Trancoso ao trevo e a Comunidade de 

Coqueiro. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariane 

Fehlberg. Nº 290/17 autoria Vereador Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo Municipal 

convênio com a COELBA, para extensão de rede elétrica baixa no Bairro Toco Branco, distrito do 

Arraial d'Ajuda, às margens da BA 001. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando 

ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 291/17 autoria Vereador Abimael Ferraz Gomez – 

Requer do Executivo Municipal instalação de ciclo-faixa da travessia da balsa até o terminal rodoviário, 

trajeto via Trevo do Cabral. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da 

Vereadora Ariane Fehlberg. Indicações: Nº 286/17 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – 

Pavimentação das ruas: Caiado Fraga, Maire Fraga, Itacaré, Veloso, Pereira, Nascimento, Giovano, 

Jacarandá, Siqueira, Cristovão Colombo, Araci Alves Pinto, Guimarães, Trav. Siqueira, Trav. dos Reis, 

Trav. Pereira e entorno da Praça no bairro Nilo Fraga. Aprovado pela unanimidade dos presentes 

constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 287/17 autoria Vereador Aparecido dos 

Santos Viana – Instalação do Programa Infocentro no Povoado de Pindorama, com estágio na sede do 

município. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariane 

Fehlberg. Nº 288/17 autoria Vereador Robinson Leão Vinhas – Construção de redutor de velocidade na 

Rua José Rodrigues, centro em frente à Pousada Portugal. Nº 289/17autoria Vereador Rodrigo Borges 

de Souza – Limpeza e revitalização de galerias e bueiros na Av. Navegantes, Rua Cenóbio Pinto de 

Souza e Rua José Rodrigues (Faca). Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência 

da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº290/17 autoria Vereador  Renivaldo Braz Correia Filho – 

Abastecimento de água na localidade de Itaporanga. Nº 291/17 autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – 

Construção de redutor de velocidade na rua Luiz Teófilo Rodrigues, bairro Parque Ecológico. 
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Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 

292/17autoria Vereador  Hélio Pinheiro de Araújo – Instalação de iluminação de LED em faixas de 

pedestres. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariane 

Fehlberg. Nº 293/17 autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Pavimentação e instalação de 

rede de esgoto na Travessa dos Cajás no bairro Sapoti e Rua Itagibá no bairro Fontana I. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 294/17 autoria 

Elio Brasil dos Santos – Plantio de árvores da espécie Ipê, na rotatória da entrada da cidade BR 367. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 

295/17autoria Vereador Wilson dos Santos  Machado – Instalação de cobertura da entrada da escola 

Tiradentes, distrito de Vera Cruz. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da 

Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 296/17 autoria Vereador Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas 

Alves – Encascalhamento da estrada de Itapororoca, iniciando no estacionamento da Pousada La 

Refugio até a porteira do Rio Verde, com manilha mento e caneletas para águas fluviais, distrito de 

Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariane 

Fehlberg. Nº 297/17 autoria Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Instalação de 

lixeiras nos distritos de Trancoso e Arraial d’Ajuda e no povoado de Itaporanga.  Aprovado pela 

unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. O Presidente Evaí 

Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 14 de novembro 

2017. 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.  
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