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  ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE MARÇO DE 2017 

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2017 às 10h00min a 3ª (terceira) Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de Porto Seguro foi realizada na sede própria da mesma, localizada à Praça Antonio 

Carlos Magalhães, nº. 30. Feita a primeira chamada dos Vereadores e 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, Ariana Fehlberg, 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. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 09 

de março de 2017 foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Para Leitura: Da Secretaria de 

Educação: Solicita indicação de membros para o Conselho Municipal de Educação. Do Poder 

Executivo fora da Pauta: Mensagem nº 012/2017 acompanhando Projeto de Lei nº 012/2017 – Dispõe 

sobre a Contratação Temporária, Cargos, Requisitos, Quantitativo de Funções, Salário, Carga Horária, 

Regime Jurídico, Previdenciário, Atribuições e Requisitos das Funções Integrantes dos Serviços no 

âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Município de Porto Seguro – BA, e dá outras 

providências. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Elio Brasil dos santos – 

Senhor Presidente, gostaria de falar a respeito que estamos passando em Porto Seguro, na Bahia e no 

Brasil. Hoje há um grande movimento nas ruas de todo país contra a Reforma da Previdência. Esta 

Reforma que praticamente vem corta o direito do trabalhador deste país! Uma que a mesma é 

direcionada por um grupo capitalista internacional, e apoiada no Brasil pelo governo golpista do Temer 

e de toda bancada do PMDB. Sempre os trabalhadores tiveram suas conquistas através de lutas!  Senhor 

Presidente, gostaria de falar a respeito da Seletiva que foi lida hoje e quero direcionar aos Vereadores: 

Ontem tivemos informação da Secretaria de Educação que os contratos feitos são precários, para um 

período de três meses, um total de 1.200 (um mil e duzentos) profissionais: Merendeiras, Auxiliar de 

Serviços Gerais, Vigilantes e Professores. Quando o Vereador está no seu gabinete ou até mesmo on-

line em redes sociais, ele é cobrado por algumas pessoas querendo vaga no serviço público! Quero pedir 

a Mesa Diretora pra chamar a Secretária de Educação e a Superintendente Vitória Alda em uma reunião 

interna para explicar para os Vereadores porque estes profissionais estão precisando de emprego; os 

visitantes chegam à recepção da Secretaria de Educação, mandam procurar os Vereadores! Nós 

Vereadores não temos responsabilidades dos critérios que foram formados para contratação dos 

profissionais! A Seletiva que será votada nesta Casa na semana que vem, terá o papel do Vereador em 

aprovar. Ronildo Vinhas Alves – Senhor Presidente, gostaria de dizer que ontem não participei da 

reunião do Conselho dos Caciques porque tinha uma audiência já marcada com o Promotor Dr. Wallace 

a respeito das festas de casamentos no Distrito de Trancoso – que estavam sendo barradas. Também 

recebi a visita do Secretário Renovato nas Comunidades de Sapirara e Coqueiro Alto para tentar 

solucionar a problemática da água de ambas as localidades. Foi constatada a necessidade de cavar outros 

poços artesianos para abastecer as mesmas. Senhor Presidente, gostaria que os Vereadores (a) 

solicitassem da Prefeita Claudia Oliveira que pedisse ao Governo Estadual para olhar com carinho a BA 

001 – ligando o Distrito de Trancoso a BR 367; a estrada se encontra deteriorada, cheia de buracos; 

causando acidentes quase todos os dias; sem sinalização. Senhor Presidente, o projeto que será discutido 

e votado a respeito do dos funcionários Agentes de Saúde e Endemias, desde já parabenizo todos pela 

conquista e podem contar com meu voto. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, a história se 

repede há cinco anos depois! Quando eu trabalhava pelo município de Porto Seguro na época do 

Prefeito Baiano, como fiscal, eu fiquei seis meses sem receber salário, porque o gestor ficou este 

período sem pagar os servidores público! Aí deixei de funcionário público para trabalhar como ajudante 
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de pedreiro! Ao chegar à obra, fui questionado por um cidadão, o porquê que eu estava ali? Falei que ia 

trabalhar; o mesmo com toda ironia riu! Só pelo fato de eu ter o segundo grau, e ia trabalhar como 

ajudante de pedreiro. Graças a Deus, depois de seis meses fui conduzido ao cargo maior como Gerente 

da Empresa do Sr. João Hans – dono da empresa “tubo e conexões tigres”; na mesma fiquei um período 

de mais de cinco anos. O segundo grau é importante na vida de um cidadão! Quando refiro que a 

historia se repete, é porque no mês de dezembro quando eu estava chegando com minha esposa na nossa 

casa, uma Agente de Saúde que estava ao lado com um amigo, a qual ele me cumprimentou: Vereador 

tudo bem com o senhor? Aí ela respondeu: Vereador só até o dia 31 de dezembro! Só que Deus não me 

deixou só até esta data! Ele me reconduziu a esta Casa outra vez, não pelos meus méritos! E hoje votar 

favorável ao projeto dos Agentes Comunitários é uma honra! Os Agentes de Saúde Comunitários e os 

Agentes de Endemias são os maiores funcionários do município de Porto Seguro, são eles quem defende 

a vida! Não devemos levar pro lado pessoal uma critica de uma pessoa para prejudicar uma classe que 

nos representa muito bem. Em conversa o Sr. Ivan Agente Comunitário do Distrito do Arraial d’Ajuda 

eu pedi para ele me chamar a participar de qualquer evento deles, para poder até influenciar as pessoas a 

cuidar melhor das suas residências. Se hoje há mosquito, não é por causa dos Agentes e nem da Prefeita, 

é por causa da incompetência dos moradores que não cuidam da limpeza de suas residências. Senhor 

Presidente, foi necessário a Secretaria de Educação contratar profissionais para área de Educação, por 

que esta Casa não tinha retornado os trabalhos legislativos. Não haveria possibilidade não ter começado 

as aulas, porque as criticas seriam muito grande pela falta de aula! Como hoje já foi lido o projeto da 

Seletiva que será aprovado, fará com que aqueles que já estão contratados têm a obrigação de fazer a 

Seletiva. Tenho certeza que até o final do ano, a Prefeita Claudia fará concurso Público em nosso 

município. Renivaldo Braz Correia Filho – Senhor Presidente, neste momento para mim é de grande 

orgulho ser o primeiro índio Vereador neste município de Porto Seguro. Tenho maior compromisso em 

aprovar  Projeto que vai beneficiar os Funcionários Públicos – seja em qualquer área. E votando neste 

projeto que dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias é grande importância porque 

sem saúde nós não conseguimos viver! Tenho certeza que todos os Vereadores (a) estarão unidos para 

defender esta classe trabalhadora! Se eu chamo vocês de colegas, porque eu também me considero 

funcionário do povo de Porto Seguro. Robério Moura Gomes – Senhor Presidente, quero parabenizar a 

Prefeita Claudia Oliveira por ter enviado um projeto a esta Casa, para que venha beneficiar os Agentes 

de Saúde e Endemias. Por onde passamos estamos vendo várias áreas abertas no nosso município, mas 

estes funcionários não deixam de ir a todas para atender a população. Faça sol ou chuva eles estão nas 

ruas evitando certas epidemias que venham prejudicar a comunidade. Tenho certeza que todos os 

vereadores (a) irão votar neste projeto para que estes funcionários possam ainda mais desenvolver um 

bom trabalho para com a comunidade de Porto Seguro. Hélio Pinheiro de Araujo – Senhor Presidente, 

quero parabenizar os Agentes de Saúde e Endemias, e os esportistas aqui neste Plenário. Eu já fui 

jogador profissional e sei quanto os esportistas sofrem para fazer qualquer evento dentro de um 

município ou até mesmo quando ele tem que sair para apresentar suas atividades em outras localidades. 

Aos Agentes de Saúde e Endemias, podem contar com meu voto favorável ao projeto de vocês. Podem 

ter certeza que o meu gabinete estará sempre aberto para qualquer eventualidade que precisarem. 

Evanildo Santos Lage – Senhor Presidente, voltando os trabalhos legislativos, é uma satisfação muito 

grande já votando no projeto que diz respeito ao aumento dos Agentes de Saúde e Endemias. Falo pra 

vocês que nunca fui envolvido em política, mas, graças ao meu pai quem me incentivou e eu aceitei o 

desafio em ser Vereador para representar e lutar pelo povo de Porto Seguro. Tenho toda certeza que 

ainda não estou preparado nesta nova etapa, mas Deus vai me preparar para tal. Estarei aqui para apoiar 

qualquer projeto que venha beneficiar a comunidade; todos podem contar comigo; o meu gabinete 

sempre estará aberto para atender vocês. Todos sabem que o Vereador é limitado; não pode fazer tudo! 

Eu quero sempre estar em reunião com os moradores de bairros para explanar para as pessoas qual é o 

papel do Vereador e o papel do Executivo. Às vezes o Vereador é o primeiro a ser criticado. Lazaro 
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Souza Lopes – Senhor Presidente, na gestão passada da Prefeita Claudia Oliveira, eu tive a honra de ser 

Superintendente no Complexo Baianão – um total de 25 bairros, e hoje tenho orgulho de ta votando no 

projeto que aumenta o salário dos Agentes Comunitário e Endemias do município de Porto Seguro. 

Todas as vezes que estas pessoas foram solicitadas junto a Secretaria de Saúde, elas estavam à 

disposição nos bairros. Nem sempre estes funcionários dão conta de “cem por cento” dos serviços, se a 

comunidade não entender que elas também têm que fazer suas partes em suas casas – lixo, água 

empossada em latas ou garrafas, e outras coisas que proliferam mosquitos! Senhor Presidente, consta em 

pauta um requerimento falando a respeito do cemitério do bairro Paraguai. Quando eu era 

Superintendente do Complexo Baianão eu via a ansiedade dos moradores, por não haver mais condições 

de enterrar seus entes queridos neste bairro! Peço a Prefeita Claudia Oliveira que olhe com carinho e 

veja uma área adequada para construção de um cemitério, como também uma capela para que as pessoas 

possam velar seus entes queridos. Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, quero externar a 

minha felicidade por estar fazendo parte desta Câmara de Vereadores onde hoje estamos votando em um 

projeto que vem beneficiar os Agentes de Saúde e Endemias. Sei o quanto esta classe lutou por esta 

conquista! Quero Parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira por ter concedido este aumento. Tenho certeza 

que muitas vitórias virão devido à grande importância que vocês têm para com o nosso município! Meu 

gabinete vai estar sempre aberto para que juntos possamos lutar por mais conquistas. Aos amigos do 

esporte, também podem contar sempre com apoio deste Vereador. Eu já sofri fazendo isso: de casa em 

casa; de porta em porta pedindo ajuda para podermos representar a cidade fora do município. Antônio 

Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente, eu conheci o trabalho dos Agentes de Saúde e Endemias 

através de duas pessoas que me ajudaram na campanha passada. Elas passaram para mim o trabalho e 

dificuldade que às vezes passam com salário defasado e o trabalho dobrado. A Secretária de Saúde falou 

que vai ter concurso para Agentes de Saúde e Endemias ainda este ano, para cobrir as áreas que estão 

faltando. Este aumento de salário e o plano de carreira de vocês é uma obrigação nossa. Nós estamos 

vendo em todo país o problema da febre amarela; são vocês quem combatem isso e estão diretamente 

em contato com o povo!  Nós Vereadores temos uma grande preocupação em aprovar projetos deste 

tipo, como foi feito com os profissionais da Educação, agora com vocês da área de Saúde.  Kempes 

Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, eu posso chamar os Agentes de Saúde e Endemias de 

companheiro, porque faço parte da área de saúde como Enfermeiro, por este motivo eu entendo da 

importância de cada profissional desta área para uma comunidade. Nós que trabalhamos na rede de 

saúde entendemos que eles são os braços principais que existe dentro de um acolhimento familiar. Eles 

quem traz toda demanda para o posto de saúde; quem representa cada lar deste município. Um projeto 

como este, jamais serei contra, não estamos aqui para fazer nenhum favor; simplesmente estamos 

votando o que é certo; isso já deveria ter sido votado por muito tempo. No momento como estes 

Senhores Vereadores (a) mim sinto enaltecido sim; porque eu sei qual a luta desta classe! Sei quando 

eles batem a porta de uma casa o que ouvem, às vezes passam constrangimento. Senhor Presidente, 

também quero prestar minhas homenagens aos esportistas de Porto Seguro. Estarei sim lutando pela 

Secretaria de Esporte deste município! Estamos perdendo alguns jovens, por falta de incentivo a cultura, 

ao esporte e ao laser! Jamais serei contra aos nossos jovens, porque um jovem unido, bem educado 

estará longe da margem da criminalidade. Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, hoje esta 

Casa estará aprovando um projeto que concede aumento salarial aos Agentes Comunitário de Saúde e 

Endemias. Este projeto tem que ficar no mínimo uns quarenta a cinqüenta dias sendo analisado pelas 

comissões competentes. Desde já quero parabenizar o Presidente desta Casa e aos Presidentes das 

Comissões que não mediram esforços para que este projeto fosse votado hoje; e também por entender da 

necessidade e merecimento dos serviços prestados por estes profissionais para com a comunidade do 

Município de Porto Seguro. Senhores Vereadores, na próxima semana ou Sessão Ordinária estarei 

encaminhando uma “Moção de Repúdio” contra a PEC 287 – que se trata da Previdência. Quero dizer 

aos esportistas que esta Casa está sempre aberta para atendê-lo.  Robinson Leão Vinhas – Senhor 
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Presidente, hoje vamos votar três projetos de grande importância: 01 – Piso salarial dos Professores da 

rede Municipal; 02 – Plano de Cargo e Carreira e remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde e 

Combate a Endemias; 03 – Projeto de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza a respeito de um 

convenio de com uma Entidade Filantrópica para o nosso município. Quero parabenizar a Prefeita 

Claudia Oliveira, porque eu como Servidor Público municipal nunca vi no inicio de um mandato o 

gestor mandar para esta Casa um Projeto de Lei que concede aumento salarial para os Servidores 

Públicos! Senhor Presidente, se alguém quiser ver o trabalho dos Agentes Comunitário de Saúde e 

Agente de Endemias, é só acompanhar eles até o campo, aí irá ver o quanto estes guerreiros sofrimento! 

Sei que os trabalhos deles não são reconhecidos pela população, porque deixam áreas sujas, cheios de 

entulhos, latas cheias de águas, dificultando o trabalho dos Agentes. Em meu entendimento acho que 

vocês não devem só ganhar R$ 1.014,00 (um mil e catorze reais), e sim muito mais, pelo merecimento.  

Aos amigos desportistas de Porto Seguro que sofrem para poder fazer qualquer evento que venha 

beneficiar o esporte, podem contar com esta Casa; estamos lutando para que a Secretaria de Esporte não 

seja extinta; temos que dar apoio para que vocês possam levar o nome de Porto Seguro para o Brasil e o 

mundo através do esporte. Wilson Santos Machado – Senhor Presidente, me sinto feliz nestas 

primeiras sessões onde estamos discutindo coisas importantes para o nosso município. Ontem foi feita 

uma audiência pública nesta Casa com a classe dos Indígenas. Quero parabenizar o Vereador Renivaldo 

– Cacique, pelo trabalho junto seu povo e parentes. Hoje serão votados aumento e cargo de salários para 

os Professores; Agentes de Saúde e Endemias. Ninguém tem dúvida de que vocês são merecedores; são 

vocês quem levam informações a toda população. Quero parabenizar o Vereador Rodrigo Borges de 

Souza pelo belíssimo projeto que ora foi lido. Também quero parabenizar o Vereador Ronildo Vinhas 

Alves por solicitar melhorias da BA 001 que liga o Distrito de Trancoso a BR 367; realmente uma 

estrada que se encontra cheia de buraco, sem condição alguma de trafegar. Aos esportistas de Porto 

Seguro podem contar com esta Casa em suas reivindicações, porque educação, saúde, esporte e laser são 

metas principais da base da família. Ordem do Dia Do Executivo Municipal – Para 2º Votação: 

Projeto de Lei Nº 005/2017 – Matéria: Altera o piso salarial dos professores da rede pública municipal 

de ensino – Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de 

várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. Do 

Legislativo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 001/2017 autoria Mesa Diretora – 

Matéria: Cria a Escola do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal De Porto Seguro e dá outras 

providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interna. Depois de 

várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. Do 

Executivo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 038/2016 – Matéria: Dispõe sobre o 

Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos Agente Comunitário de Saúde e 

Agentes de Combate às Endemias da Administração Direita, Autárquica e Fundacional Integrantes do 

Poder Executivo do Município de Porto Seguro- Bahia; Estabelece Perspectivas de Desenvolvimento 

Funcional de Desenvolvimento Funcional, Institui Novos Padrões de Vencimento 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 da Casa. Do 

Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 002/2017 autoria Vereador Rodrigo 

Borges de Souza – Matéria: Autoriza o Poder Executivo Municipal, firmar convênio com entidades 

filantrópicas e/ou pessoas físicas para implantação de Centro de Fisioterapia nas unidades de saúde do 

bairro Campinho, distrito de Trancoso 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 da Casa. Requerimentos: Nº 011/17 autoria Vereador Evaí Fonseca 

Brito – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério da Saúde para 

aderência do projeto de disponibilização de tabletes para os Agentes de Saúde e Agentes de Combate a 

Endemias. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade 
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da Casa. Nº 012/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal 

envio de Proposição versando sobre incentivos fiscais para instalação de industrias não poluentes no 

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

da Casa. Nº 013/17 autoria Vereador  Robinson Leão Vinhas – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convenio com o Ministério das Cidades ou formação de PPP´s para construção de nova 

praça no bairro Cambolo, estruturada com palco fixo, parque infantil, bancos, mesas de jogos e demais 

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

unanimidade da Casa. Nº 014/17 autoria Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – 

Requer do Executivo Municipal a instituição do programa de irrigação continua do gramado do 

Quadrado de Trancoso através de carros pipa. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, 

foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 015/17 autoria Vereadores Robério Moura Gomes e 

Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o Governo do 

Estado para construção de Colégio Estadual distrito de Trancoso. Depois de várias discussões por 

parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 016/17 autoria Vereador Elio 

Brasil dos Santos – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o Ministério das 

Cidades para drenagem de águas pluviais, construção de calçada da Rua Guimarães, Rua Veloso, 

Travessa Veloso Reis, Rua Nascimento, Rua do Campo, Rua Giovane, Rua Jacarandá, Rua Cristóvão 

Colombo, Rua Marinho, Rua Nilo Caiado Fraga, Rua Pereira no bairro Nilo Fraga. Prejudicado pela 

ausência do autor Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 017/17 autoria Vereador Evanildo Santos 

Lage – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com a COELBA para ampliação do 

sistema de energia elétrica para o bairro Alto do Vilas distrito do Arraial d’Ajuda.  Nº 018/17 autoria 

Vereador Lazaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal o envio de Projeto versando sobre área 

para construção de cemitério municipal e construção de Capela Mortuária. Depois de várias discussões 

por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 019/17 autoria Vereadora 

Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal notificação junto à empresa Brasileiro, para 

ampliação do horário do ônibus Campinho / Pindorama as 19h40min. Depois de várias discussões por 

parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa Nº 020/17 autoria Vereador Dilmo 

Batista Santiago – Requer do Executivo Municipal o envio de Projeto versando sobre Regularização 

Fundiária do bairro Santiago II, distrito do Arraial d’Ajuda. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 021/17 autoria Vereador Rodrigo Borges de 

Souza – Requer do Executivo Municipal o cumprimento da Lei Municipal nº 858/2009, Código de 

Obras, padronização para acessibilidade das calçadas do município. Depois de várias discussões por 

parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 022/17 autoria Vereador Wilson 

dos Santos Machado – Reinício do termino da obra construção da creche no bairro novo distrito de Vera 

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

Casa. Indicação: Nº 018/17 autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Reforma e  ampliação do 

posto de saúde do bairro Sapoti. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado 

pela unanimidade da Casa. Nº 019/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Pode de 

arvores, limpeza de ruas, revitalização da iluminação pública de todo o povoado de Pindorama. Depois 

de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº020/17 
autoria Vereador Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Desafetação de área e construção de 

cemitério com total infra-estrutura no distrito de Trancoso. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 021/17 autoria Vereador Robério Moura 

Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Construção de Escola Infantil no distrito de Trancoso. Depois de 

várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 022/17 
autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza e Evanildo Santos Lage – Ampliação da Escola Municipal 

Joana Moura, distrito de Vale Verde. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi 

aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 023/17 autoria Vereador Evanildo Santos Lage – Conclusão 
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da construção da creche na rua das Palmeiras bairro São Pedro, distrito do Arraial d’Ajuda. Depois de 

várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 024/17 
autoria Vereador Dilmo Batista Santiago – Pavimentação das ruas do Sito Panorâmico do distrito do 

Arraial d’Ajuda. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela 

unanimidade da Casa. Nº 025/17 autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Revitalização e 

disponibilização de matérias para manutenção e limpeza do cemitério do bairro Paraguai. Depois de 

várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 026/17 
autoria Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Construção de Porto de Saúde da família na 

Comunidade Limoeiro. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela 

unanimidade da Casa. Nº 027/17 autoria Vereador Elio Brasil dos Santos – Instalação de sinalização 

de placas, faixa de pedestres e dois (02) redutores de velocidade na Av. João Carlos, quem tem como 

referencia do SESC. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela 

unanimidade da Casa. Nº 028/17 autoria Vereadora Ariana Fehlberg – Patrolamento da estrada e ruas 

de São Geraldo, construção de Posto de Saúde e nova Caixa d’água para a comunidade. Depois de 

várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 029/17 
autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Patrolamento da estrada e ladeira de Imbiruçu e adjacências. 

Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 

030/17 autoria Vereador Robinson Leão Vinhas - Pavimentação asfáltica da Av. do Contorno e 

Contorninho, Rua da Linha, Rua Seis, Rua Nove, Rua Dez e Rua Joaquim José Thomy, Rua José 

Mariano Dias com instalação a rede de esgotamento sanitário no bairro Cambolo. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. O Presidente Evaí 

Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 23 de março 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


