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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 31 DE OUTUBRO  DE 2017 

 

Aos 31(trinta e um) dias do mês outubro de 2017 às 10hs00min foi realizada a 14ª 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, 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, Rodrigo Borges de Souza, Ronildo 

Vinhas Alves e Wilson Santos Machado; constando à ausência do Vereador (a) Ariana Fehlberg e 

Robinson Leão Vinhas; em seguida o Presidente Evaí Fonseca Brito justificou a sua ausência na 

Sessão do dia 26 de outubro: “nunca faltou uma Sessão, não o porque de faltar por conta de qualquer 

projeto; já enfrentei vários embates, não tem o porque de ausentar; já estava programado a minha 

viagem”. Gostaria de avisar que em visita Câmara de Salvador, a Assembléia Legislativa de 

Salvador, o Congresso e o Senado em Brasília e agora a Câmara Municipal do Estado de São Paulo, e 

aqui também vamos implantar o painel eletrônico; temos a obrigação e o dever de está informatizado. 

Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 26 de setembro de 2017 foi aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador (a) Ariana Fehlberg e Robinson Leão 

Vinhas. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Elio Brasil dos Santos – 

Senhor Presidente, gostaria que o Vereador Aparecido dos Santos Viana quem estava presidindo a 

Sessão passada relembre do episodio que falei, mas eu não posso deixar de registrar o acontecido na 

Sessão passada. Não quero utilizar de forma agressiva e o Secretário desta Casa Sergio Rodrigo pode 

até me auxiliar. Eu quero direcionar ao Vereador Kempes Neville Simões Rosa, que é novo nesta 

Casa, não sei se ele tem conhecimento de todo requerimento. Quando a gente cita o Partido de 

determinado Vereador, está citando o Vereador! Isso é um debate que tem acontecido aqui; temos 

que ter todo respeito; os Vereadores mais experientes: Aparecido dos Santos Viana; Dilmo Batista 

Santiago, sabem que é desta forma. Não sei qual motivo do Vereador citou o nome do Partido que 

transformou o Brasil – Partido dos Trabalhadores; ao citar o nome do partido, está citando o nome do 

Vereador Elio Brasil dos Santos, como também nomes de grandes pessoas do nosso município. Nós 

somos um partido organizado, que tem Presidente, Diretoria; Diretório Municipal e que tem História 

de transformação de Porto Seguro. Eu sou partidário, e represento esta legenda em nosso município. 

Senhor Presidente, gostaria de falar com bastante respeito e que cada Vereador compreenda o meu 

discurso. Não quero questionar autoridade da Mesa Diretora; as intenções do Presidente; mas, sou um 

cidadão do município e ouço as pessoas, a sociedade; não ouço sou os meus eleitores e sim o 

coletivo; sou representante de um bairro popular – Baianão, mas também acesso aos meios 

empresariais; profissionais liberais; comerciantes. E dará inicio a construção da nova sede da Câmara 

Municipal de Porto Seguro – não sou contra; mas é melhor me posicionar ao publico do que está 

comentando isso pelos corredores! Tem pessoas questionando, falando que o prédio da Câmara é 

central; as pessoas que moram que moram distantes e tem seus Vereadores com representantes, então 

a localidade centro para acesso aos Vereadores. Haja vista que a gente não tem perna suficiente para 

ir a certa localidade. No centro o cidadão vem ao Banco, Hospital, comercio; então nossa está em um 

local estratégico; além disso, tem a questão econômica! Temos um prédio pronto – que poucas vezes 

lota. As Casas Legislativas do Brasil conforme visitem algumas localidades, estão sempre vasinha, 

aqui é a mesma forma! Se a gente sai de um local central, bem estruturado como tem melhorado com 
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o passar do tempo; quando Presidente eu reformei todos os imóveis; agora na sua presidência foram 

feitas obras importantes. Olhem a divergência: quando a Prefeita Claudia Oliveira não está fazendo 

as obras no Distrito do Arraial d’Ajuda, o eleitor procura os Vereadores representantes da localidade 

– Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Laje, aí vocês podem falar que é com a Prefeita! Agora 

quando é com nossa Casa, o que vai falar paro o eleito? Já me perguntaram se a obra é importante? 

Falei que não, isso é autoridade da Mesa Diretora; sou muito claro, como publique que é de 

responsabilidade do Presidente, porque quando reprova as contas como aconteceu com as minhas que 

foram reprovadas, é do Presidente! No meu mandato eu sendo questionado da saída do centro para 

um local que não sei se é um bairro periférico ou mais distante; mas, ainda depende de toda infra-

estrutura do bairro para instalar a Casa Legislativa. Argumentaram que vão as Secretarias de Saúde e 

Educação pra lá, eu perguntei a Prefeita, disse que ainda é um sonho; porque precisa estrutura e 

urbanizar um bairro para colocar os equipamentos. Não sou contra, a gente tem que ser verdadeiro. 

Se tivesse um entendimento, eu gostaria que a Mesa Diretora fizesse uma mesa redonda com os 

Vereadores (a); aqui tem Vereadores experientes em gestão pública: Aparecido dos Santos Viana, 

Abimael Ferra, Dilmo Batista Santiago e outros, aí a gente discute para encontrar um melhor 

caminho! A gente pode economizar e fazer uma obra de impacto na cidade – o meu sonho é na 

Passarela do Descobrimento. Aí a gente pode dizer que foi comprometimento de todos os Vereadores 

não viajar mais – pagar diária e passagem; reduz o crédito do celular; combustível, para economizar 

para fazer a obra; isso da um impacto pro Presidente! Na minha gestão foram devolvidos dois 

milhões de reais, mas quando eu ando no Mercado do Povo e vejo a rua asfaltada eu fico feliz. 

Mesmo com tantos problemas que tive, economizei dois milhões e coloquei obras nos bairros Parque 

Ecológico e Mercado do Povo. Então vamos fazer uma mesa redonda e discutir melhor se é 

importante a saído do prédio central, que na maioria os gabinetes ficam vazios, e ir para um local 

distante; eu poderia ta comemorando por ser um Vereador da periferia, mas eu penso Porto Seguro 

como um todo. E pensar em Porto Seguro em um todo merece uma mesa redonda para que possamos 

discutir isso.  Evaí Fonseca Brito – eu gostaria de participa pra Vossa Excelência que o Centro 

Administrativo de Porto Seguro está indo pro mesmo local! E assim as pessoas também irão para o 

Centro Administrativo. O Fórum e o Ministério Público de Porto Seguro estão indo pra parte da BR 

367; não tem como a Câmara também deixar de ir pra lá! Não entendo Vossa Excelência, até certo 

tempo era favorável, não sei por que mudou de idéia!  Isso faz parte do processo. Já estão se 

cogitando em reeleição do próximo ano – entendo e isso faz parte. Quando nós anunciamos em fazer 

a Lei Orgânica e falamos de reeleição foi criado um mal estar em relação a nós mesmo. Vossa 

Excelência foi Presidente desta Casa, teve todo tempo pra fazer qualquer procedimento – respeito 

Vossa Excelência. Quando eu assumir no dia 01 de janeiro de 2017 e anunciei o novo prédio da 

Câmara, todos os Vereadores (a) foram favoráveis; agora, se neste momento alguém mudou de idéia 

eu respeito; os que forem contra podem sentar comigo que explicarei passo a passo. Gestão se faz 

assim: Você chega a uma Casa Legislativa igual à de Porto Seguro, há uma mudança muito grande 

do que era e do que é! Sobretudo por conta de gestão! Este ano eu procurei fazer todas as licitações 

para que no próximo ano, no nosso mandato ainda tenhamos uma margem de dinheiro para trabalhar 

com as medições de execução da obra. Em nenhum momento o Vereador ou Presidente desta Casa 

Vereador Evaí Fonseca Brito que ser melhor do que ninguém e nem tão pouco aparecer! Falei de 

legado e estou falando de gestão. Respeito à opinião de cada um (a) Vereador (a); agora, o Vereador 

que quiser se posicionar contra eu vou entender. Vossa Excelência falou que passou pra Prefeitura 

dois milhões de reais. Agora, gastou quanto de pavimentação? Porque só foram duas ruas 

beneficiadas! O restante, o Executivo investiu em que? Com todo respeito que tenho com a Prefeita 

Claudia Oliveira, Vossa Excelência fique ciente que não vou passar dinheiro algum para o Poder 
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Executivo. Tenho Orçamento da Casa Legislativa, não é do Executivo; vamos respeitar os Poderes, 

mas cada um em seu parâmetro. Lembro também ao Vereador que: em minas Gerais quando Aécio 

Neves construiu a Assembléia, ele foi criticado! Quando ACM construiu a Assembléia em Salvador 

também foi criticado! Hoje o terreno vai ser doado para a Câmara construir sua Casa; praticamente 

todos os Órgãos da Prefeitura de Porto Seguro, os prédios são alugados! Isso não é correto, mas todas 

as secretarias irão para o Centro Administrativo. Nós vamos seguir o mérito através da Mesa 

Diretora. Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente, em relação a fala do Vereador Elio Brasil dos 

Santos, quero dizer que: Eu sou do Partido PSC; este partido tem um filiado que se diz que é 

candidato a Presidente – é um dos homens mais polêmicos do Brasil. Então o Partido hoje é 

patrimônio do País; se o Vereador tivesse referido a Vossa Pessoa, eu seria o primeiro a chamar 

atenção dele; mas partido, eu acho se faz coisa errada, temos que falar mais ainda; independente que 

machuque; acho que devemos prezar pela ética, pela correção daquilo que for correto! Seu partido 

tem defeito, o meu também tem; enfim todos partidos têm qualidade mais tem defeitos também. Com 

Relação a fala do Presidente que todos Vereadores concordaram com a construção da Câmara! Uma 

coisa é o senhor falar e a gente ficar calado sem falar nada! E a outra coisa é a pessoa vir a público 

como estou fazendo agora pra dizer que concorda e não concorda. Mas parabenizo a sua gestão; o 

senhor é Presidente dá dentro do seu mandato, o que o senhor achar que deve fazer; o senhor é maior 

de idade, é responsável pelas suas atitudes. Mas, não concordo com o que o senhor falou que todos 

concordaram com a construção da Câmara; como também não concordo que alguém venha falar por 

mim. Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, para mim hoje o painel eletrônico não é 

necessário; mas isso é mérito seu. Em consulta ao Diário Oficial me parece que já tem uma empresa 

com valor menor de quinze mil reais; e vai ser uma locação. A Câmara Municipal de Teixeira de 

Freitas comprou um no valor mais ou menos de cento vinte ou cento e trinta mil reais! Se seguirmos 

em media pagar este valor de aluguel, no final do nosso mandato teremos uma despesa de quinhentos 

e quarenta mil reais. Como Vossa Excelência está trabalhando com transparência, se fosse possível 

eu gostaria que fosse comprado em vez de locado. Resposta do Presidente Evaí Fonseca Brito: Em 

Teixeira de Freitas foi comprado, porque toda a parte do Software ele vai pagar mensal a 

manutenção. Já que o intuito da Presidência é construir uma nova Câmara, o problema é remanejar 

daqui pra lá! Eu não posso falar qual a empresa que vai ganhar! Temos que fazer uma licitação a 

concorrência! Se eu fizer contrário a isso, eu vou preso! O que for colocado aqui até a construção vai 

ser remanejado e posteriormente iremos fazer a compra material. Até lá, temos que alugar que sai 

mais em conta do que comprar no momento. Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, 

quando um gestor quer fazer uma obra, ele tem que pensar em longo prazo! A população cresce. 

Quando esta casa foi construída, Porto Seguro tinha na faixa de vinte há trinta mil habitantes! Hoje 

Porto Seguro tem cento e quarenta e sete mil habitantes, com previsão de daqui a dez anos chega a 

duzentos e cinqüenta mil habitantes! Será que este prédio vai está adequado para atender estas 

pessoas? Já houve evento nesta casa que não teve espaço para acomodar as pessoas. Na semana passa 

tinha um morador de Trancoso querendo participar da Sessão, deu várias voltas em torno desta Casa 

para estacionar, quando ele conseguiu a Sessão já tinha terminada. O prédio da Câmara de 

Vereadores da cidade de Eunápolis era no centro da cidade; não tinha mais espaço para o público. O 

Presidente da Câmara de Eunápolis tirou a Câmara do centro e levou para o bairro Dina Borges; com 

estacionamento; os Vereadores têm seu espaço; tem dois auditórios; quando eu participei de uma 

Sessão, os dois auditórios estavam ocupados – um com Sessão dos Vereadores e o outro os Juízes 

estavam discutindo a respeito das barracas de praia de Porto Seguro.    Aqui em Porto Seguro, a 

maioria da população só vem assistir a Sessão por interesse: são os Professores, taxistas e outras 

associações. Meu ponto de vista é: se a Casa tem dotação, nós temos que avançar. O Fórum está 
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saindo do centro da cidade porque não suporta mais a quantidade de veículos; tem projeto do Poder 

Executivo fazer o Centro Administrativo; nós temos que acompanhar a tecnologia; temos que dá 

dignidade e conforto aos munícipes que participam da Sessão. Tenho certeza que o Presidente ta 

visando Porto Seguro para o futuro. Lembro Senhor Presidente quando fui eleito pela primeira vez, 

este terreno ao lado da Câmara era do Município, nós tentamos ampliar a Câmara, mas Presidente da 

Câmara desta época achou melhor doar a área para a Marinha do Brasil. Lazaro Souza Lopes – 

Senhor Presidente, gostaria de falar para o Vereador Aparecido dos Santos Viana, que as Sessões da 

Câmara no novo prédio que será construído, a participação do público não vai ser diferente não! 

Independente desta Casa saindo do centro pra ir lá pra cima, o povo tinha que participar mais vezes 

das Sessões; participar de um debate desses que é fundamental para nossa cidade; nem sempre a 

pauta é pra falar daquilo que se encontra na mesma. Nós temos uma praia que precisa que olhemos 

com mais atenção para que ela seja revitalizada! Os ambulantes precisam de ajuda; antigamente a 

Passarela do Álcool era um cartão postal desta cidade. Senhor Presidente, Vossa Excelência falou 

que não devolveria dinheiro algum para o Executivo, porque algumas obras que poderia ter sido feita 

quando o Vereador Elio Brasil dos Santos devolveu dinheiro para a Prefeitura, acho que cabe a esta 

Casa acordar e começar a fiscalizar mais, uma vez que este dinheiro foi devolvido, pra ver de que 

maneira foi empregado! Se no final do ano sobrar dinheiro desta Casa, eu tenho idéia em fazer um 

TAC junto com o Poder Executivo pra revitalizar a Passarela do Descobrimento; isso com certeza o 

nome de Vossa Excelência será lembrado eternamente por aquele povo que está carente disso. 

Referente ao painel, hoje nós estamos passando por problema financeiro em nosso país; concordo que 

façamos uma reunião internamente pra ver a posição de cada Vereador (a);não adianta falar que está 

de acordo e quando chega aqui diz que não está! Muitas vezes alguém me chama de polemico, 

porque eu sustento a minha palavra, falo e confirmo o meu posicionamento. Acho que temos que 

rever a questão da construção da Câmara e do Painel porque vai gerar custo. São assuntos 

contundentes que a gente tem que olhar com atenção; analisar. Que fique bem claro, não estou aqui 

contra o Vereador Evaí Fonseca Brito! Estou para questionar o Presidente de nossa Casa, onde nós 

votamos pára Presidente; eu não me arrependo do meu voto; mas, estamos aqui para fiscalizar lá fora 

como aqui dentro. Não adianta agente fiscalizar a educação, o transporte, o Executivo; e não 

fiscalizar sua própria Casa, porque amanhã ou depois alguém venha perguntar o que estar 

acontecendo internamente e a gente ficar sem resposta. Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhor 

Presidente, eu acho que a construção do novo prédio da Câmara Municipal de Porto Seguro eu acho 

benéfico; até mesmo porque não vai perder nada; se construir lá encima, este prédio pode servir como 

uma clínica, evitando que se paguem mais um aluguel absurdo. Se cada Vereador (a) convidar dez 

pessoas para assistir uma Sessão, daria mais de cento e setenta pessoas, esta Casa só cabe oitenta! 

Porto Seguro com a quantidade de habitantes tem que ter uma Câmara do perfil da cidade. Enquanto 

este prédio que é publico pode ser utilizado por um órgão público – clínica. Temos que entender que 

faltam poucos dias para o Fórum sair do centro; o DETRAN também vai subir. Há muito tempo que 

não venho de carro porque não consigo estacionar! Não podemos privar o povo que mora e trabalha 

aqui embaixo; poderíamos ter um estacionamento; o Ministério Público tem direito; uma Secretária 

também poderia ter direito; nós também deveríamos ter estacionamento próprio, porque fomos eleitos 

e estamos para defender o povo. Eu peço ao Presidente Evaí Fonseca Brito, que na construção do 

prédio da Câmara, que seja construído espaço para cada Vereador estacionar o seu carro. Temos que 

fazer uma Câmara do poste de uma cidade como Porto Seguro. Em relação ao telão Senhor 

Presidente, eu acho que devemos sentar e conversar a este respeito pra ver o que pode ser feito. 

Quando estes órgãos subirem com a quantidade de carro que tem as secretarias, esta cidade vai ficar 

uma cidade turística; com o transito melhor. Parabéns ao Presidente Evaí Fonseca Brito pela idéia. 
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Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, isso é democracia, termos o direito de discutir assuntos 

independentes que alegrar uns e desagradem outros. Se me perguntasse a vinte minutos o que eu 

achava em relação da retirada do prédio da Câmara do centro de Porto Seguro, eu seria contra. Quem 

estar fazendo a Câmara sair daqui não é Vossa Excelência, é a necessidade que estamos passando 

neste momento. Também são aquelas pessoas há vinte anos deu uma área que era nossa para o 

pessoal da Marinha. Não quero dizer que o Vereador desta época estava fazendo errado! Na cabeça 

dele estava fazendo certo em trazer a Marinha Brasileira para esta cidade; mas ele não pensou no 

crescimento que Porto Seguro poderia ter no futuro. Também quem está fazendo a gente subir, foi 

quem doou aquela área que era do município para Empresa Embasa; ali nós poderíamos fazer o nosso 

estacionamento. Quero Parabenizar o Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto pelo seu 

pronunciamento; porque a partir do momento que sairmos deste local, e este local servir para saúde 

melhor ainda. Os Vereadores Antonio Geraldo Ferreira Couto e Elio Brasil dos Santos, a poucos dias 

estavam discutindo em aumentar o número. Como é que querem aumenta para dezenove Vereadores 

se o nosso prédio aqui não suporta os dezessete? Eu gostaria que voltasse aos onze Vereadores! A 

respeito da devolução do dinheiro para Prefeitura pelo ex-presidente Elio Brasil dos Santos,  

questionado pelo Vereador Lázaro Souza Lopes – tipo: que o Executivo não gastou onde deveria 

gastar! Quero deixar claro que o Município não só pode pensar na rua onde o Vereador Elio Brasil 

dos Santos pediu que fizesse! O Município gerencia o município, a gestão gerencia o município 

inteiro. O município tem diversas ruas que acredito que foram gastos nos locais que deveriam ser 

empregados. Ordem do Dia do Legislativo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 

042/2017 autoria Vereadores Elio Brasil dos Santos e Robinson Leão Vinhas. Matéria: Dispõe sobre 

a proibição do uso de veículo particulares cadastrados em aplicativos UBER, para o transporte 

remunerado individual de pessoas no Município de Porto Seguro Bahia, e da outras providências. 

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

presentes, constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg e o Vereador Robinson Leão 

Vinhas. Do Legislativo Municipal – Para 1º 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. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg e o 

Vereador Robinson Leão Vinhas. 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 com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de 

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

constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg e o Vereador Robinson Leão Vinhas. 

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. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência da Vereadora 

Ariane Fehlberg e o Vereador Robinson Leão Vinhas. Requerimentos: Nº 262/17 autoria 

Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal notificação junto aos órgãos 

competentes para instalação de três redutores de velocidade e faixa de pedestre na Rua da Mata 

Escura, bairro Paraguai. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência da 

Vereadora Ariane Fehlberg e o Vereador Robinson Leão Vinhas. Nº 264/17 autoria Vereador 

Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com a Secretaria 

Estadual de Educação para construção de colégio na orla norte, conforme Requerimento anterior. 
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Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg 

e o Vereador Robinson Leão Vinhas. Nº 267/17 autoria Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convenio com o Ministério da Saúde para implementação do 

Programa “Rede Cegonha” de atendimento a parturiente. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg e o Vereador Robinson Leão 

Vinhas. Nº 272/17 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal 

revitalização do espaço do Parque Municipal Rio da Vila, para fomento do turismo sustentável. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg 

e o Vereador Robinson Leão Vinhas. Nº 273/17 autoria Vereador Evanildo Santos Lage – Requer 

do Executivo Municipal a instalação da PM e P. Civil no prédio da Prefeitura, situado rua Manoel 

Crescêncio Santiago, ao lado do Colégio Municipal de Arraial d'Ajuda. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg e o Vereador 

Robinson Leão Vinhas. Nº 274/17 autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer o 

término da construção quadra da Escola Chico Mendes. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg e o Vereador Robinson Leão 

Vinhas. Nº 277/17 autoria Vereador Wilson dos Santos Machado – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convenio com o Ministério da Agricultura para o fomento do Cooperativismo no 

Campo. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência da Vereadora Ariane 

Fehlberg e o Vereador Robinson Leão Vinhas. Nº 278/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos 

Viana – Requer do Executivo Municipal adesão do Programa Avançar Cidade – Mobilidade Urbana 

do Ministro das Cidades. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência da 

Vereadora Ariane Fehlberg e o Vereador Robinson Leão Vinhas. Nº 279 autoria Vereador Hélio 

Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o Ministério das 

Cidades para revitalização da Rua 15 de Novembro e adjacentes, bairro Paractá. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg e o Vereador 

Robinson Leão Vinhas. Nº 280/17 da autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer 

do Executivo Municipal celebração de convenio com a COELBA para extensão da iluminação para 

ladeira e estacionamento do Distrito de Caraíva. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg e o Vereador Robinson Leão Vinhas. 

Indicações: Nº 278/17 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Construção de abrigo no ponto de 

ônibus na Av. Pero Vaz Caminha, proximidades da DELTOUR. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg e o Vereador Robinson Leão 

Vinhas. Nº 279/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Construção de Biblioteca e 

brinquedoteca no bairro Porto Alegre. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência da Vereadora Ariane Fehlberg e o Vereador Robinson Leão Vinhas. Nº 280/17 autoria 

Vereador Wilson dos Santos Machado – Instalação de cobertura da área externa do Mercado 

Municipal Pedro Abade. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência da 

Vereadora Ariane Fehlberg e o Vereador Robinson Leão Vinhas. Nº 281/17 autoria Vereador 

Lázaro Souza Lopes – Sinalização e pintura de faixa de pedestre na Av. Dra. Hylderte no bairro 

Fontana II. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência da Vereadora 

Ariane Fehlberg e o Vereador Robinson Leão Vinhas. Nº 282/17 autoria Vereador Hélio Pinheiro 

de Araújo – Construção de redutor de velocidade na Rua das Pitangueiras, altura do numero 124, 

bairro Pacatá. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência da Vereadora 

Ariane Fehlberg e o Vereador Robinson Leão Vinhas. Nº 283/17 autoria Vereador Abimael 

Ferraz Gomez – Construção de rotatória no encontro da Av. Dra. Hylderte e Isnard de Pena no Bairro 

Cambolo início da ladeira do Baianão. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 
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ausência da Vereadora Ariane Fehlberg e o Vereador Robinson Leão Vinhas. Nº 284/17 autoria 

Vereadora Antônio Geraldo Ferreira Couto – Patrolamento das estradas vicinais interligando São 

Geraldo a BR 101. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência da Vereadora 

Ariane Fehlberg e o Vereador Robinson Leão Vinhas. Nº 285/17 autoria do Vereador Reinaldo 

Braz Correia Filho – Construção de quadra poliesportiva na aldeia Imbiriba. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg e o Vereador 

Robinson Leão Vinhas. O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a 

próxima Sessão para o dia 09 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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