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Câmara Municipal de Porto Seguro 
 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018  

 

Aos 02 (dois) dias do mês agosto de 2018 às 10hs00min foi realizada abertura da 01ª Sessão Ordinária do 

Segundo Período Legislativo na sede própria da Câmara Municipal de Porto Seguro localizada à Praça 

Antonio Carlos Magalhães, nº. 30. 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; Hino 

Nacional Brasileiro e o Hino de Porto Seguro; com as presenças dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, 

Aparecido dos Santos Viana, Ariana Fehlberg, Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evanildo 

Santos Lage, Hélio Pinheiro de Araújo, 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 Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto. 

Expediente: Para Leitura: Projeto de Lei Nº 023/2018: autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – Matéria: 

Dispõe sobre isenção da obrigatoriedade da revitalização das calçadas para os proprietários dos imóveis com 

aposentadoria de 01 (hum) salário mínimo, portadores de deficiência e portadores de doenças crônicas. 

Projeto de Resolução Nº 006/2018 autorias Vereadores Ronildo Vinhas Alves, Evaí Fonseca Brito e Robério 

Moura Gomes. Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense a Sra. Nancy Pinheiro Costa. Votação: 

Atas das Sessões Extraordinária do dia 11 de julho de 2018 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência   do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto. No Pequeno Expediente fizeram uso da 

palavra os Vereadores: Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, quero parabenizar o Secretário 

de Saúde e a prefeita Claudia Oliveira pela inauguração das dez UTI’s no Hospital Luiz Eduardo Magalhães. 

Só quem tem poder de salvar vidas é o Senhor Jesus, mas porém Ele decretou na terra inteligência para os 

homens, vejo a importância de mais UTI’s para atende a população. Senhor Presidente, eu gostaria de um 

esclarecimento a respeito de uma frase que o senhor falou na última Sessão: “Aqueles que tinha seus modos 

operantes que trate com sua quadrilha”! Não ficou bem claro para mim, até porque nós vaziamos parte de 

um movimento. Por isso eu gostaria que o senhor esclarecesse melhor, até porque a população fique sabendo 

do que queria dizer; porque mim sentir incluído nisso até porque fazia parte do movimento. Gostaria de saber 

quem é fez parte desta quadrilha? E o que isso significa? Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, quero 

parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pela inauguração das UTI’s; com isso vai amenizar as coisas em 

Porto Seguro e região; como teu visto pessoas de outros Estados frequentando o Hospital Luiz Eduardo 

Magalhães. Quando tive aneurisma cerebral – que Deus me salvou, foi duro para conseguir uma vaga na 

UTI. Quero parabenizar o Deputado Federal Ronaldo Carleto pela emenda que fez para concretizar a Rua 

Airton Sena – Rua da Linha, hoje já estamos vendo a coisa acontecer. Agradecer a Prefeita; eu também fui a 

Salvador, Brasília a procura do Deputado, e hoje o sonho daquela comunidade está tornando uma realidade. 

Hélio Pinheiro de Araújo – Senhor Presidente, gostaria de dar boas-vindas neste segundo período 

legislativo; que possamos cobras mais do Poder Executivo para que os bairros sejam atendidos. Quero 

agradecer e parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira, Secretário de Saúde e parceria do Governo Estadual, 

pela inauguração das UTI’s no Hospital Luiz Eduardo Magalhães; com isso faz diminuir o sofrimento do 

povo carente na área da saúde. Fia o meu descontentamento com a situação das ruas do bairro Vila Jardim 

com grande problema enfrentado pelos moradores. Fiz um pedido para que a Prefeitura possa fazer o serviço 

de drenagem e pavimentação das ruas deste bairro; gostaria que o Poder Executivo olhasse com carinho este 

povo que tem contribuído principalmente com os políticos desta cidade. Aparecido dos Santos Viana – 

Senhor Presidente, desejo que este segundo semestre legislativo seja repleto de paz, amor, união e harmonia 

nesta Casa. Gostaria que cada Vereador pudesse levar para as suas localidades aquilo que não conseguiram 

levar até hoje. A política quando feita com amor, conseguimos o objetivo; quando colocamos ódio no 

coração, magoa e machuca as pessoas, e as vezes o silêncio é melhor do que certas palavras. Que possamos 

juntos aos Governos: Estadual, Federal e Municipal para levar aquilo que o nosso povo mais necessita: saúde, 

segurança, pavimentação de ruas. Devemos deixar a vaidade e pensar mais no nosso povo. Cada um tem seu 

papel e tem sua comunidade e pensa no melhor. Quero agradecer e parabenizar o Presidente Evaí Fonseca 

Brito pelo trabalho que vem desenvolvendo frente a esta Casa Legislativa. Renivaldo Braz Correia Filho 

– Senhor Presidente, rogo a Deus que neste segundo semestre esta Casa possa representar o nosso município 
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 com mais clareza, compromisso e com mais responsabilidade. Senhor Presidente, em conversa com a Prefeita 

falei dos problemas de nosso município; fiquei feliz quando ela falou que as máquinas se encontram no 

município e que a partir de segunda feira as mesmas seriam distribuídas para as obras dos municípios. Quero 

dizer também que eu não tive recesso, mas tive a oportunidade de estar mais presentes nas comunidades 

deste município e constatei a dificuldade que elas estão passando com as estradas pela chuva que caiu nesta 

região: Maria Viúva, Sapirara, Caraíva, Rio Verde, Itaporanga e Limoeiro. Por isso gostaria que neste 

segundo semestre, nós Vereadores pudéssemos abraçar a causa, com mais responsabilidade e compromisso, 

porque este é o nosso dever trazer o melhor para o nosso município. Wilson Santos Machado – Senhor 

Presidente, mais uma etapa que está chegando para poder cumprir com os nossos objetivos. Que Deus possa 

dar sabedoria para todos para desenvolver o melhor para todos; sabemos que a carência é geral em todo 

município, espero que neste segundo semestre todas as coisas pendentes possam ser realizadas. Quero 

agradecer ao secretário de Obras e de Educação por ter colocado na escala a reforma da Escola Alcides 

Faustino no Distrito de Vera Cruz. Ronildo Vinhas Alves – Senhor Presidente, o município acaba de ganhar 

um presente com aumento das ofertas dos leitos de UTI’s do Hospital Luiz Eduardo Magalhães, que 

parabenizar os feitos positivos da Prefeita e toda sua equipe. A gente costuma dar nossas alfinetadas quando 

estar errado, mas quando está certa a gente tem que reconhecer. O recesso Senhor Presidente, só foi 

ausentasse da Câmara, mas os Vereadores não deixaram de trabalhar, correndo atrás de melhorias das 

comunidades, e comigo não foi diferente. Mas, como tudo não são flores, venho informar que estive em 

vários bairros de Trancoso e presenciei que a situação está caótica – como diz um ditado: “A vaca foi para o 

brejo, está atolada até o pescoço”. As estradas horríveis! No Povoado de Itaporanga tem uma rua que a 

comunidade colocou outro nome: “Sete lagoas”. Nós Vereadores não temos mais respostas para dar aos 

cidadãos que nos cobram. Várias solicitações já foram encaminhas por nós Vereadores, não temos nem 

respostas até mesmo para falar para a população. Por várias maneiras estamos solicitando, mas nós não 

estamos tendo êxito nesta situação.  Particularmente eu quero pedir desculpas aos cidadãos, em especial ao 

Litoral Sul, e pedir que todos orem a Deus para iluminar a mente da Prefeita e dos Secretários para que olhem 

com carinho para com os bairros que a situação está calamitosa. Elio Brasil dos Santos – Senhor Presidente, 

o recesso só não as Sessões, mas as ações políticas permanecem no ano todo. Espero que este semestre seja 

produtivo; que esta Casa produza mais; que os entendimentos políticos vai florar agora no pré-eleitoral: 

Presidente, Governador, Senador, Deputado Federal e Estadual, que sejamos inteligentes para conduzir os 

trabalhos desta Casa atrapalhar o desenvolvimento da cidade de Porto Seguro. Hoje recebi uma queixa de 

um paciente onde a família estar reivindicando uma UTI. Para que se use a UTI, tem um procedimento 

técnico para usá-lo. Mas a família quer por que quer usar a UTI, sendo que o atendimento feito nas 

emergências, nas enfermarias; no centro cirúrgico já é suficiente para aquele paciente. Falei para o médico 

que eu espero que as UTI’s fiquem só na espera, que ninguém possa usar do equipamento. Gostaria de 

convidar todos (as) para a grande conversão do Governador Rui Costa, dos Senadores: Wagner e Coronel; 

do Deputado Federal Ronaldo Carleto e Deputada Estadual Larissa Oliveira. Sábado também acontece em 

São Paulo com uma grande convenção do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estarei presente na capital 

para fortalecer a Bahia e torcendo para que Lula seja livre e volte a governar o nosso país. Rodrigo Borges 

de Souza – Senhor Presidente, quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira, Secretário de Saúde e o 

Governador Rui Costa pela grande conquista e ampliação das UTI’s do Hospital Luiz Eduardo Magalhães. 

Senhores Vereadores, estão solicitando a retirada dos pisos nas calçadas para ser instalados “unistein ou 

cimento groso”. Primeiro: não estão acompanhando como estão sendo feitas as calçadas, o cimento grosso 

se for feito de má qualidade um mês depois está cheia de buraco – vai estar pior do que estava. Segundo: 

nem todos que possuem móveis na cidade tem condições de fazer as calçadas – conheço muitas pessoas que 

tem casa no centro, são aposentados, ganham um salário mínimo só para manter a sua saúde e sobrevivência 

e compras de remédio, a prefeitura não pensou nisso. Terceiro: estão fazendo as calçadas pensando na 

sensibilidade só para cadeirante e idoso; mas também existem muitos de deficiência visual, não estão 

instalando piso ideal. Seria certo a Prefeitura entrar em parceria com os moradores dando os materiais e os 

moradores entraria com a mão de obra. Senhores, é triste ver um Vereador chegar no púlpito e pedir desculpas 

à população porque não está conseguindo executar o que é a sua função de buscar melhorias para a cidade, 
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 e rogando a Deus que o Poder Público atenda as nossas solicitações de melhorias para o nosso povo. Lazaro 

Souza Lopes – Senhor Presidente, segundo uma pesquisa feita para com os ambulantes da Orla Norte, o 

Ministério Público aciona a Barraca Tô de Boa; a união e o Município de Porto Seguro, pede justiça e 

indenização pelo dano ambiental causado pela construção. Tem algumas barracas construídas que não eram 

de acordo com a União. O que eu não concordo é com isso vai atingir os ambulantes que não fizeram 

construção alguma – usam isopor, carrinho. O meu pedido a Secretaria de Serviços Públicos e Concessão, 

que revejam esta situação com mais carinho; se caso tirar eles deste local, que coloquem em outro local, 

porque eles querem trabalhar. Às vezes questionamos os trabalhos não executados nos bairros, mas nós 

devemos também fechar os olhos para com a Orla Norte que é um cartão postal de nossa cidade. Hoje a 

Passarela do Descobrimento não é mais um cartão postal da cidade, porque está horrível, feia e suja. Gostaria 

que a Secretaria de Concessões sentasse com os ambulantes e procure uma solução melhor para os mesmos 

que precisam de trabalhar. Quero dizer para os ambulantes que o meu gabinete está de portas abertas para 

que juntos possamos resolver os problemas – dentro das normas legais. Também gostaria de pedir a 

Secretaria que é responsável pela iluminação pública, porque vários bairros estão solicitando e até o momento 

não foi solucionado o problema. A cidade não está tão segura assim, e onde há escuridão, sempre há crime. 

Moradores pagam taxas de iluminação e devem ser respeitadas. Gostaria de solicitar a Secretaria de Obras 

que olhasse com mais carinho a Vila Valdete, tem muito buraco nas ruas, boca de lobos quebradas; poderia 

fazer um mutirão para tentar resolver o problema, eu posso participar também sem problema algum. Não 

estou dizendo que a Secretária tá omissa, mas realmente está devagar. Já está chegando época de eleição; vai 

ter muitos candidatos andando nas ruas esburacadas pode até quebrar a perna de alguns. Estou falando porque 

tenho andado nos bairros e estou sendo cobrado, as vezes fico envergonhado; mas não é por falta de 

competência deste vereador, até porque tenho feito o papel de Vereador: fiscalizando e cobrando. Faço parte 

do Governo, sei da dificuldade que o Governo tem, mas se os Secretários começassem a cobrar mais a quem 

tem que ter cobrado, amenizava mais os problemas. Quero parabenizar a esta Casa junto com a Prefeita 

Claudia Oliveira onde o município recebeu mais UTI’s para o Hospital Luiz Eduardo; parabenizo o 

Secretário de Saúde Sr. Vilas Boas que falou abertamente, sentir muita seriedade da parte dele referente a 

saúde. Senhor Presidente, gostaria de uma explicação a respeito do que Vossa Excelência falou a respeito de 

“quadrilha”. Por este motivo fui questionado na rua se fazia parte da quadrilha? Não faço parte de quadrilha 

alguma, minha vida é um livro aberto; também não sou anjo, tenho meus defeitos. Só gostaria que o senhor 

apontasse que faz parte da quadrilha desta Casa, porque eu queria conhece-la. Robério Moura Gomes – 

Senhor Presidente, eu gostaria de agradecer o Secretário de Saúde, a Prefeita Claudia Oliveira e o Governador 

Rui Costa, pelo aumento de UTI’s no Hospital Luiz Eduardo Magalhães, sabemos que o Hospital é situado 

em Porto Seguro, mas recebe paciente de todos os lugares – cidades vizinhas e até cidades de Minas Gerais. 

Espero que ninguém possa usá-la, porque quando se fala em UTI é porque o estado de saúde não está bem. 

Quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pelo cemitério do Distrito de Trancoso, agora só precisa 

colocar um vigia neste local; porque ainda nem bem foi usado, já roubaram o portão. Faço parte do Governo, 

somos parceiro da Prefeita, mas nós Vereadores estamos precisando da Prefeita para atender os nossos 

pedidos, para que possamos andar nas ruas com mais tranquilidade, nós Vereadores somos o para-choque do 

município! Por onde passamos, somos cobrados. As pessoas têm que entender que nós Vereadores 

solicitamos os benefícios para as comunidades, mas que executa é o Poder Executivo. Tenho certeza que 

neste segundo período legislativo a prefeita nos atenderá dos benefícios solicitados para com a comunidade; 

as ruas de todo município estão péssimas, sabemos que a chuva acabou com as estradas, com as ruas, mas o 

sol está ai, as máquinas estão chegando, então a tendência é de melhorias. Solicitei do rebaixamento de uma 

ladeira em Trancoso, até o momento nada foi feito; um local de uma pista está danificado por causa de uma 

lagoa, solicitei melhorias, nada foi feito. Senhores Vereadores, fiquei sabendo que tem um decreto municipal 

para não liberar alvará para ambulantes; vamos acabar com este decreto Prefeita, vamos ajudar os 

ambulantes, muitos são pais de famílias que precisam trabalhar. Abimael Ferraz Gomes – Senhor 

Presidente, quero informar da minha alegria e satisfação pela inauguração das UTI’s – formando em dez, é 

uma grande conquista para Porto Seguro e região, porque em termos técnico uma UTI significa a última 

palavra em busca da vida dentro de um hospital. Hoje estamos apresentando um requerimento para busca 
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 para Porto Seguro um centro de oncologia e radioterapia; o centro para tratamento de coração Porto Seguro 

já foi contemplado. Quero Parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pelos postes de saúde que serão 

inaugurados no Bairro Vila Valdete e Arraial d’Ajuda; com tudo isso Porto Seguro só tem a ganhar. Entendo 

a reclamação dos Vereadores, porque realmente não é fácil governar uma cidade com proporções geográficas 

tão difícil como Porto Seguro. Nesta abertura dos nossos trabalhos nós precisamos ter preocupação com 

nossa cidade e em geral. Nós vivemos em um país democrático e nós temos problemas que precisam ser 

resolvidos. Está acontecendo nas escolas do Brasil uma agressão para com os professores. Uma pesquisa 

feita há dois anos atrás, que o Brasil é o número um no ranking mundial de alunos que agridem os Professores. 

Só o estado de São Paulo aumentou no ano passado em 189% (cento e oitenta e nove por cento) o número 

de agressões aos professores. Alguma coisa está errada neste país. Não podemos tratar uma classe tão 

importante – professores, com uma situação como essa. No passado as coisas não eram assim! Estamos 

vivendo uma inversão de valores tão grande que está encaminhando para isso. Tem um depoimento de um 

professor que depois de ser agredido diz:  “ainda estou passando por tratamento psicológico; tomo 

antidepressivo até hoje”; ainda diz que foi afastado da sala de aula e realiza serviços burocráticos na rede de 

ensino”. Outro professor afirma que foi agredido na escola e o que mais chocou com ele foi a falta de 

providência por parte da escola; a agressão o fez abandonar a sala de aula após vinte anos de serviço, e foi 

trabalhar na construção civil. Isso é um quadro muito perigoso! Quando nos deparamos com uma situação 

como essa, nós entendemos que o momento de transformar este país é nas próximas eleições; precisamos 

votar em um presidente que tem as características da educação. Na Bandeira Nacional desde o ano de 1889 

o Raimundo Teixeira e seus colegas quem compôs esta peça tão bonita da nossa Nação já tinha esta 

preocupação que colocou o Lema: “Ordem e Progresso”. Senhor Presidente, eu gostaria de ratificar a fala 

dos Vereadores Kempes Neville Simões Rosa e Lazaro Souza Lopes, em relação ao pronunciamento que o 

senhor fez na Sessão passada. Evanildo Santos Lage – Senhor Presidente, eu também não poderia deixar de 

parabenizar Porto Seguro por esta conquista – UTI’s NO Hospital Luiz Eduardo Magalhães. Quero agradecer 

a Prefeita por ter iniciado as obras no Arraial d’Ajuda. As estradas do nosso município estão horríveis. Será 

que nós vamos terminar o mandato falando deste respeito? Em reunião com o Secretário disse que só tinha 

uma patrol; hoje tem mais cinco alugadas; uma ficaria no Arraial d’Ajuda definitivamente para atender a 

região; isso não aconteceu. Solicitei uma patrol para fazer os serviços das estradas para atender aos alunos 

que não estavam indo para escola porque o transporte escolar não estava passando devido a situação da 

estrada; a patrol foi, ficou um dia e retornou, deixando o serviço incompleto; setor de iluminação é a mesma 

coisa; ficam fazendo as coisas parcelada; enrolando. Quando requisitamos, falam que tem que fazer licitação, 

que vai chegar – nunca chega; espero que isso possa mudar neste novo semestre, porque do jeito que estar, 

tá difícil. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, quero parabenizar a Prefeita e o Governo do Estado 

por ter inaugurado mais cinco UTI’s totalizando dez no município de Porto Seguro. Senhor Presidente, em 

nosso município tem um problema gravíssimo que muitas pessoas não entendem como funciona. O 

município de Porto Seguro hoje é obrigado encaminhar pessoas para fazer um tratamento fora do nosso 

município; porém tem um grande empresário querendo construir um hospital em Porto Seguro com 

atendimento pelo SUS, a única coisa que ele gostaria que tivesse a garantia do Governo do Estado que este 

recurso fosse destinado pra Porto Seguro. A Prefeita Claudia Oliveira está sensibilizada com a situação, só 

falta o Governo aceitar. Senhor Presidente, eu li uma matéria na G1 na semana passada onde diz: “Quase 

setenta por cento das UPA’s no Brasil estão fechadas”. O motivo é que uma UPA não é bancada com recursos 

próprios do município, e sim pelo Governo Federal! Infelizmente este Governo está tão incapacitado, 

péssimo; que não encaminha recursos para que as UPA’s possam funcionar. Aqui nós temos duas, e nenhuma 

delas estão fechadas! Porque nós temos uma Prefeita competente, experiente e sabe gerenciar de uma maneira 

correta – eu só estou falando da matéria que a globo fez a respeito das UPA’s (G1). Querendo ou não a saúde 

de Porto Seguro ainda é uma das melhores do Brasil. Na semana passada nós inauguramos dois postes de 

saúde; isso com recursos próprios. Senhor Presidente, gostaria de falar a respeito das máquinas do nosso 

município. Houve licitação; houve um pregão eletrônico com uma determinada empresa que concorre com 

todas as empresas do Brasil, uma dessas foi a vencedora. Só que eles acharam que em Porto Seguro ela podia 

fazer o que queria; pegando uma máquina aqui, outra ali, só que o município não aceitou e cancelou o contrato 
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 com a empresa porque não apresentou o maquinário necessário para resolver os problemas deste município. 

O município fez um novo pregão, a nova empresa a partir de segunda feira será amenizada os grandes 

problemas do município. A respeito das obras, só no Arraial d’Ajuda várias ruas serão pavimentadas. O 

Presidente Evaí Fonseca Brito fez breves comentários a respeito do pronunciamento: Senhores Vereadores, 

a respeito da “quadrilha” que falei na Sessão passada. Eu acho que, quem tem telhado vidro não tem que se 

preocupar! Quem vai falar desta parte é o Ministério Público e a Policia Federal. Ataque gratuitos, para mim 

não tá dizendo nada, não devo nada a Justiça. Se eu errar, quem vai pagar sou eu! Não citei nome nenhum 

de Vereador. Quem não deve, não tem que ficar preocupado! Quem deve vai se ver com a justiça. A respeito 

da Rua da Linha, eu mais o Vereador Robinson Leão Vinhas fomos muitos taxados, até porque a população 

vive desacreditada com o político em geral. A respeito das UPA’s e Postos de Saúde conforme abordados 

pelos Vereadores, eu também cobrei um compromisso da Prefeita em campanha que são as cirurgias 

bariátricas. Requerimentos: Nº 181/18 autorias Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo 

Municipal a celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Educação e a Policia Milita, para instalação 

de Colégio Militar no município. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador 

Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 182/18 autorias Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do 

Executivo Municipal contratação de empresa especializada em engenharia de trânsito para regulamentação 

do tráfego em Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador 

Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 183/18 autorias Vereador Robinson Leão Vinhas – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o DETRAN para o Programa DETRAN nas Escolas. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 184/18 

autorias Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o 

Ministério das Cidades para requalificação da estrada que interliga o distrito de Vera Cruz, São José do 

Panorama, Assentamento Serro Azul e de acesso a São Geraldo. Aprovado pela unanimidade dos presentes 

constando ausência do Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 185/18 autorias Vereador Abimael 

Ferraz Gomez – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, 

para instalação do centro de Oncologia e Radioterapia em Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes constando ausência do Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 186/18 autorias Vereador 

Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração de PPP´s para revitalização da praça do 

Coelho, bairro Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador 

Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 187/18 autorias Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convenio com o Ministério das Cidades para instalação de piso tátil nas 

calçadas da sede do município. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador 

Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 188/18 autorias Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do 

Executivo Municipal a efetivação do Fundo Municipal de Assistência aos Povos Indígenas. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 189/18 

autorias Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convenio com o DENIT para implantação de ciclovia, iniciando no terminal rodoviário e 

finalizando na UFSB. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Antonio 

Geraldo Ferreira Couto. Nº 190/18 autorias Vereador Wilson dos Santos Machado – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o a Sec. de Agricultura do Estado para instalação de matadouro e 

câmara frigorifica pública. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador 

Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 191/18 autorias Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com o Municipal das Cidades apara obras de drenagem e 

pavimentação do bairro Vila Jardim. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do 

Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 192/18 autorias Vereador Kempes Neville Simões Rosa – 

Requer do Executivo Municipal envio de proposição que trata sobre a redução de jornada dos profissionais 

de Enfermagem para 30 horas semanais. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do 

Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 193/18 autorias Vereador Evanildo Santos Lage – Requer do 

Executivo Municipal a assinatura de decreto proibindo estacionamento de veículos na rua Santa Rita, distrito 

do Arraial d´Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Antonio 
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 Geraldo Ferreira Couto. Indicações: Nº 159/18 autorias Vereador Evaí Fonseca Brito – Revitalização da 

ladeira do Coqueiral (ladeira do Xurupita) bairro Itaperapuã. Aprovado pela unanimidade dos presentes 

constando ausência do Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 160/18 autorias Vereador Hélio 

Pinheiro de Araújo – Pavimentação da Rua Ana Maria Machado, Rua Zélia Gatai, Rua Marcelo Piso, Rua 

João Gabriel Neto, Rua D. Eugênio Sales, Rua Evaristo Arns, Rua Darci Ribeiro, Rua Mario de Andrade, 

Rua Carlos Drummond de Andrade, Rua Benette Fontelli, Rua Ariano Suassuna, Rua Clarice Lispector, Rua 

Eurico Verisco, bairro Vila Jardim. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do 

Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 161/18 autorias Vereador Rodrigo Borges de Souza – 

Instalação de parque infantil na praça do Dendê (Sede), Vale Verde, Parque Ecológico e Agrovila. Aprovado 

pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 162/18 

autorias Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Aterro e Terraplanagem das ruas principais do Bairro 

Sapirara /Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Antonio 

Geraldo Ferreira Couto.  Nº 163/18 autorias Vereador Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – 

pavimentação da Rua de acesso ao novo cemitério do distrito de Trancoso, iniciando na BA 001 e finalizando 

no cemitério. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Antonio Geraldo 

Ferreira Couto. Nº 164/18 autorias Edil, Aparecido dos Santos Viana – Revitalização da Passarela do 

Descobrimento e praça da Bandeira. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do 

Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 165/18 autorias Vereador Abimael Ferraz Gomes – 

Revitalização da iluminação da praça do Relógio. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando 

ausência do Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 166/18 autorias Vereadora Ariana Fehlberg – 

Revitalização do Estádio do Guaiamum do Complexo Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes constando ausência do Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 167/18 autorias Vereador 

Wilson dos Santos Machado – Mutirão de limpeza das ruas e logradouros públicos do distrito de Vera Cruz. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. 

Nº 168/18 autorias Vereador Robinson Leão Vinhas – Instalação do sistema de drenagem e pavimentação da 

rua Alberto Borges Figueiredo, bairro Cambolo. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando 

ausência do Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 169/18 autorias Vereador Lázaro Souza Lopes – 

Recapeamento do asfalto da rua Adolfo Chagas, principal acesso do bairro Paraguai. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 170/18 

autorias Vereador Evanildo Santos Lage – Revitalização da rua Santa Rita e construção de passeio público. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. 

Nº 171/18 autorias Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Construção de praça na Rua Dr. Wilson 

Fernandes, no bairro Parque Ecológico III, fundos da Funai. Aprovado pela unanimidade dos presentes 

constando ausência do Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. O Presidente Evaí Fonseca Brito 

agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 09 de agosto 2018. 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.  
 

 

 

 

 

 

 


