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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 

 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2017 às 10h00min foi realizada a foi realizada 10ª 

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 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, 

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 dos 

Vereadores: Elio Brasil dos Santos. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 20 de abril de 

2017 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos 

Santos.  Para Leitura: Do Legislativo Municipal: Projeto de Resolução Nº 002/2017 autoria 

Vereador Evaí Fonseca Brito. Matéria: Concede Titulo de Cidadão Portosegurense ao Cel. PM 

Anselmo Brandão. Projeto de Resolução Nº 003/2017 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – 

Matéria: Concede Titulo de Cidadão Portosegurense ao Dr. Bruno Dantas Nascimento. No Pequeno 

Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Evanildo Santos Lage – Senhor Presidente, 

quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira e o Secretário de Turismo e Cultura pelo belíssimo 

evento na Semana do Descobrimento. Também quero parabenizar o meu amigo Vidal pela realização 

da maia maratona de Porto Seguro, como também parabenizar o Vereador Kempes Neves Simões 

Rosa pela participação desta maratona. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, quero 

parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pelo belíssimo evento realizado na Semana do descobrimento. 

Não posso dizer que foi uma festa do primeiro mundo, pelo fato de eu não ter saindo ainda do Brasil 

para outros países a não ser Argentina e Paraguai! Foi um grandioso evento, nunca tinha visto igual 

aqui no Brasil. Senhor Presidente, quero fazer uma critica pela investigação a respeito do “cheque 

clonado” desta Casa! Nesta Casa são dezessete Vereadores e diversos funcionários que tem seus 

nomes a zelar! Todos sabem que eu pego briga com qualquer um; nesta semana alguém do Distrito 

de Vera Cruz fez comentários no facebook contra o Vereador Wilson Santos Machado, eu defendi o 

Vereador e entrei de sola contra esta pessoa, porque eu conheço o Vereador e sei da seriedade de 

todos os colegas. O Vereador Evaí Fonseca Brito está fazendo um belíssimo trabalho frente à 

Presidência desta Casa; no momento que aconteceu a clonagem do cheque desta Casa, ele denunciou 

a policia; agora estamos aguardando o trabalho da policia para encontrar de quem foi o erro; não 

adianta querer culpar um ou outro e não adianta a sociedade está questionado na rua; nesta Casa não 

tem bandido! Até agora a Policia Civil de Porto Seguro não nos deu uma reposta a este respeito. 

Enquanto a Policia Civil não se manifestar eu estarei cobrando toda semana, porque tem que 

encontrar o bandido que fez isso, porque nós somos homens sérios e trabalhadores; quero continuar 

na vida publica da maneira que eu entrei com seriedade e compromisso com minha gente. Aparecido 

dos Santos Viana – Senhor Presidente, quero parabenizar a gestão desta cidade na pessoa da Prefeita 

Claudia Oliveira e equipe  de Secretários (as) em especial o Secretário de Turismo pelo maravilhoso 

evento realizado na semana do Descobrimento. Até falei para o Secretário que este evento poderia ser 

mais divulgado nas escolas para movimentar os professores, alunos e os pais dos alunos a 

participarem deste acontecimento. Poderia muito bem usar os ônibus de transporte escolar para 

conduzir até mesmo os alunos dos Distritos até a localidade para que eles possam sentir e ver os 

acontecimentos ali oferecidos para todos que puderam estar presentes na Cidade Histórica. Também 
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quero parabenizar a Prefeita e o Secretário de Turismo pela bela missa realizada na Praça das 

Pitangueiras, onde tive a oportunidade de representar esta Casa na pessoa do Presidente Evaí Fonseca 

Brito uma pessoa que está desenvolvendo um belíssimo trabalho frente à Casa Legislativa.  Senhor 

Presidente gostaria que a Prefeita Claudia Oliveira retornasse a equipe de tapa buracos; porque 

devido às fortes chuvas ocorridas nesta região, as ruas de nossa cidade estão cheias de buracos e 

muitas pedras soltas. Gostaria também de solicitar do Secretário de Obras a retomada das Casas 

Novas, local este onde se deu inicio ao bairro baianão. Kempes Neville Simões Rosa – Senhor 

Presidente, eu quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira e o Secretário de Turismo pelo belíssimo 

trabalho realizado na semana do descobrimento; no meu entender também acho que deve ter uma 

maior divulgação! Colocar uma placa ou um outdoor divulgando o evento ou até mesmo falando do 

espaço da Cidade Histórica de uma área de grande visitação. Quero parabenizar os organizadores da 

corrida a qual eu participei! Por ser uma Semana do Descobrimento, eu acho que esta corrida tem 

quer ser de ênfase internacional; nós como Poder Público temos que conversar com a Prefeita 

Claudia Oliveira para transformar esta corrida de cunho Internacional, até mesmo pelo significado 

“Semana do Descobrimento” – aniversário do nosso país. Quero parabenizar as Comissões desta 

Casa que sentaram para analisar alguns projetos tramitando nesta Casa. Sabemos que devido à 

proporção da chuva nossa cidade está passando com alguns transtornos; mas podem ter certeza que 

nós Vereadores estamos batalhando para minimizar estes transtornos, porque assim como nós 

Vereadores e a Prefeita estão engajados para trazer uma melhor condição de vida para toda 

população. Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, quero parabenizar a Prefeita e o Secretário de 

Turismo pelo excelente evento realizado na Semana do Descobrimento é um evento muito importante 

para nossa cidade. Quero agradecer a “Associação União dos Ciclistas de Porto Seguro” – UNICIPS, 

na pessoa do Sr. Presidente Agnelo Macedo e do Vice Presidente Sr. Francisco Fonseca um pioneiro 

na luta pelo esporte desta cidade. Também quero parabenizar e agradecer a Federação Baiana por dá 

apoio ao ciclismo de nossa cidade. Com o crescimento do esporte neste município, várias 

modalidades conquistaram destaques em âmbito Estadual e Nacional, entre elas o ciclismo tem 

revelado com o grande potencial em Porto Seguro e região. Recentemente os atletas: Gislaine Clarice 

Fleck e Victor Andrade conquistaram o pódio no Campeonato Baiano de Speed Estrada, vencendo a 

sétima etapa realizada na cidade de Santa Terezinha; classificaram no Campeonato Baiano de Contra 

Relógio, subindo com a bandeira de Porto Seguro ao pódio. Gislaine Clarice Fleck após se recuperar 

de fraturas provocadas em um atropelamento enquanto pedalava na Orla Norte de Porto Seguro, 

sagrou-se campeã no ano de 2016 em diversas modalidades em varias modalidades do ciclismo. 

Finalizou o Vereador entregando certificado aos atletas acima citados ambos campeões baianos de 

ciclismos. Wilson Santos Machado – Senhor Presidente, quero parabenizar a Prefeita Claudia 

Oliveira pelo belíssimo evento realizado na Semana do descobrimento; tudo isso prova o 

compromisso da atual Administração e desta Casa em melhorar e resgatar a cultura deste município: 

Orquestra Sinfônica e outras atrações na Cidade Histórica; missa na Praça das Pitangueiras com 

presença de várias autoridades; missa em Coroa Vermelha. Quero parabenizar a Secretária de Saúde 

Edna pelo mutirão da saúde realizado neste período. Senhor Presidente, a respeito dos bancos é serio! 

Na terça feira eu presenciei na Agencia do Banco do Brasil uma jovem que estava acompanhando sua 

mãe, ela se sentindo apertada em ir ao banheiro, ainda teve que procurar o vigia para saber onde 

estava à chave para a jovem usar o banheiro! Quero parabenizar os Vereadores que tem comparecido 

nas reuniões das Comissões. Senhor Presidente, quero deixar o meu constrangimento contra a 

Administração do Hospital Luiz Eduardo Magalhães, Às vezes nós não somos vistos como 

autoridades deste município! Temos que tomar providência contra este Hospital. Ariana Fehlberg – 

Senhor Presidente, eu também quero parabenizar a Prefeita Claudia pelo evento realizado na Semana 

do Descobrimento. Quero parabenizar e agradecer a Secretária de Saúde Edna pelo brilhante trabalho 
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que tem realizado em nosso município. Senhor Presidente, gostaria que o responsável pela limpeza 

pública olhasse com carinho as ruas de Porto Seguro, na Orla Norte, enfim em geral, estão cheias de 

matos, precisa de uma limpeza. Desde já gostaria de convidar os demais Vereadores para audiência 

pública do Conselho de Desenvolvimento do Assentado Rural, que será realizado no dia 31 de maio, 

que provavelmente será nesta Casa, só estou aguardando resposta para confirmar. Abimael Ferraz 

Gomes – Senhor Presidente, quero parabenizar a Administração Pública, em nome da Prefeita 

Claudia Oliveira pelos eventos realizados na cidade durante os festejos da Semana do 

Descobrimento: jogo indígena, particularmente muito emocionante, também em nome do Vereador 

Renivaldo Braz Correia Filho que é Cacique, eu parabenizo todas as etnias que participaram destes 

jogos; que no ano próximo possamos ter uma festa ainda maior. Todos sabem que Porto Seguro é a 

cidade mais importante deste país, porque aqui começou tudo! Quando se fala de cultura e de 

história, Porto Seguro sai na frente porque nós os primeiros geradores desta nação; tudo passa por 

aqui! Isso precisa ser preservada através de suas culturas e dá sua história. Quero parabenizar a 

Prefeita e o Secretário de Turismos pelo evento realizado na Cidade Histórica; e pela pequena 

amostra do que acontecerá nesta cidade de agora pra frente! Envolvimento da Rede Pública de 

Educação; envolvimento da Rede Privada de todo país; esta é a intenção da Prefeita Claudia Oliveira; 

do Secretário e desta Casa Legislativa. Quanto mais festa, eventos e valorização da cultura e história 

de Porto Seguro, melhor para todos nós, e esta cidade se engrandecem a mais diante a nação 

brasileira. Quero parabenizar os Evangélicos pelo Resgate da Nação que acontece todos os anos nesta 

cidade! Onde trás para esta cidade um total de dez a quinze mil pessoas, para consumir e trazer 

rendas; para buscar a espiritualidade em Cristo Jesus; é um evento que já acontece há dezoito anos no 

Centro de Convenções desta cidade. Quero parabenizar também pela missa que aconteceu na Praça 

da Pitangueira com presença maciça da Igreja Católica, relembrando o que aconteceu há quinhentos e 

dezessete anos que foi a primeira missa celebrada em terras brasileiras. Senhor Presidente, nós 

Vereadores combinamos para hoje à tarde fazer uma visita no Hospital Luis Eduardo Magalhães, 

para buscar informações e tentar de alguma forma o que está acontecendo com relação aos 

atendimentos principalmente na parte de ortopedia onde há a maior reclamação. Quero parabenizar 

os esportista que foram homenageado nesta Sessão. Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 

1º Votação: Projeto de lei Nº 013/2017 – Matéria: Concede isenção de taxas, preço e quaisquer 

outras custas para regularização fundiária do Loteamento Vila Vitória. 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 Vereadores presentes, constando ausência do 

Vereador Elio Brasil dos Santos. Projeto de Lei Nº 016/2017 – Matéria: Desafeta da classe de 

bens de uso comum do povoe autoriza a Permuta bem imóvel municipal e dá outras providências. 

Quórum: Dois terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias 

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

constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Projeto de Lei Nº 017/2017 – Matéria: 

Desafeta da classe de bens de uso comum do povoe autoriza a Permuta bem imóvel municipal e dá 

outras providências. Quórum: Dois terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. 

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

Vereadores presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Do Legislativo 

Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 007/2017 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito. 

Matéria: Dispõe sobre a Virada Cultural do município de Porto Seguro e dá outras providencias. 

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 Vereadores presentes, 

constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Projeto de Lei Nº 005/2017 autoria 

Vereador Rodrigo Borges de Souza – Matéria: Dispõe sobre a regulamentação do Projeto Cultural 
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Canta Praça e dá outras providencias. 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 Vereadores presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos 

Santos. Projeto de Resolução Nº 001/17 autoria Vereadores Robinson Leão Vinhas e Evaí Fonseca 

Brito Matéria: Concede Titulo de Cidadão Portosegurense ao Deputado Fábio Augusto Ramalho dos 

Santos Quórum: Dois terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias 

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

constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Requerimentos: Nº 071/17 autoria 

Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com a 

Secretaria Estadual de Educação para implantação de Escolas de Teatros. Depois de várias 

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

constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 072/17 autoria Vereador Evaí Fonseca 

Brito – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério das Cidades para 

instalação dos Centros de Referência e Convivência para Melhor Idade. Depois de várias discussões 

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

ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 073/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos 

Viana – Requer do Executivo Municipal convenio com os Correios e Telégrafos para instalação de 

placas com as denominações de ruas e numeração de imóveis do povoado de Pindorama e distrito de 

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

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos 

Santos. Nº 074/17 autoria Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do Executivo Municipal  

notificação de particulares para reabertura da estrada que interliga Itaporanga a praia de Itaquena. 

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

Vereadores presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 075/17 autoria 

Vereador Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Requer do Executivo Municipal através 

da Secretaria Municipal de Infra Estrutura a revitalização de bueiros e valas na região da Baixada e 

demais áreas com alagamento no distrito de Trancoso. Depois de várias discussões por parte dos 

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

Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 076/17 autoria Vereador Robério Moura Gomes e Ronildo 

Vinhas Alves – Requer do Executivo Mun. celebração de convenio com a EMBASA para 

implantação do sistema de abastecimento de água no bairro: Rio Verde, sistema de esgotamento 

sanitário nos bairros: Rio Verde Maria Viúva, Xandó, Condomínio Dois Mil e Trancosinho, distrito 

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

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos 

Santos. Nº 077/17 autoria Vereador Robinson Leão Vinhas – Requer do Executivo Mun. celebração 

de convenio com a PM/BA para instalação de Posto Policial na praça do bairro Cambolo. Depois de 

várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores 

presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 078/17 autoria Vereador 

Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal o envio de Proposição versando sobre a 

isenção de pagamento de IPTU para deficientes e idosos carentes. Depois de várias discussões por 

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

ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 079/17 autoria Vereador Kempes Neville Simões 

Rosa – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o Minicipal da Saúde para 

disponibilização do teste do Zika no exame pré- natal da rede pública. Depois de várias discussões 

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

ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 080/17 autoria Vereadores Abimael Ferraz 

Gomez, Ronildo Alves, Dilmo Santiago, Robério Gomes e Evanildo Lage – Requer do Executivo 
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Municipal celebração de PPP para instalação de mirantes na ladeira da Cidade Histórica, distrito 

Arraial d’Ajuda, Trancoso e Caraíva. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi 

aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência do Vereador Elio 

Brasil dos Santos. Nº 081/17 autoria Vereador Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convenio com os CORREIOS para instalação de posto no povoado de Pindorama. 

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

Vereadores presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 082/17 autoria 

Vereador Wilson Machado dos Santos – Requer do Executivo Mun. celebração de convenio com o 

DENIT para construção de trevos as margens da BR 367 entrada distrito de Vera Cruz. Depois de 

várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores 

presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 083/17 autoria Vereadores 

Evanildo Santos Lage e Dilmo Santiago – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio 

com a Empresa EMBASA para instalação de sistema de escoamento pluvial. Depois de várias 

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

constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 084/17 autoria Vereador Lázaro Souza 

Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio para revitalização da Praça do 

Cajueiro, bairro Campinho. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado 

pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos 

Santos. Moções:  Nº 008/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana com apoio de demais 

Vereadores – Moção de Aplausos e Congratulações a servidora municipal Janis Alves de Souza. 

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

Vereadores presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 009/17 autoria 

Vereador Aparecido dos Santos Viana com apoio de demais Vereadores – Moção de Aplausos e 

Congratulações ao Chefe de Gabinete Josemar Siqueira. Depois de várias discussões por parte dos 

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

Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 010/17 autoria Vereador Robinson Leão Vinhas – Moção de 

Repúdio a Emenda nº 445 do Ministério do Meio Ambiente, que versa sobre a proibição de pesca de 

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

dos Vereadores presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Indicações: 

Nº 084/17 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Patrolamento da Rua da Jaqueira, bairro Tabapiri e 

Rua Floresta Negra e Rua Monte Castelo no bairro Mira Porto. Aprovado pela unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº085/17 autoria 

Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Construção de uma Unidade Básica da família, na 

localidade de Coqueiro Alto. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando 

ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 086/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos 

Viana – Pavimentação da Rua Independente, Travessa Casas Novas, Rua Murici e Rua do Campo, 

bairro Casas Novas, Complexo Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores 

presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº087/17 autoria Vereadores 

Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Extensão da rede elétrica com braços de 

iluminação, iniciando no bairro Maria Viúva, passando pelo Mirante Rio Verde e finalizando Rua 

Getúlio Vargas, distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº088/17 autoria Vereador Kempes 

Neville Simões Rosa – Revitalização da praça do bairro Mirante. Aprovado pela unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 089/17 autoria 

Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Pavimentação Rua Bittencourt, Parque Ecológico, 3º etapa. 

Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência do Vereador Elio 

Brasil dos Santos. Nº 090/17 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – Construção de rampas de 
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embarque e desembarque nas proximidades da Tarifa. Aprovado pela unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 091/17 autoria 

Vereadora Ariana Fehlberg – Patrolamento nas estradas vicinais de Vera Cruz, Fazenda Santa Maria, 

Fazenda Lembrança, Fazenda Batalha, Assentamento Milton Santos. Aprovado pela unanimidade 

dos Vereadores presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 092/17 
autoria Vereador Wilson Santos Machado – Disponibilização de equipe de saúde bucal para o distrito 

de Vera Cruz. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência do 

Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 093/17 autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Reparo da 

pavimentação Rua Adolfo Chagas, Rua São Miguel, Rua Teixeropolis, Rua Mirante da Serra, Rua 31 

de Maio, Rua Buriti, Rua Tailandia, Rua Urupá, Rua Jaru, Rua 02 de abril, Rua Manaus. Aprovado 

pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos 

Santos. O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão 

para o dia 04 de maio 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. 

 


