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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 DE MAIO DE 2018  

 

Aos 03 (três) dias do mês maio de 2018 às 10hs00min foi realizada a 11ª 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, oPresidente 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: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Aparecido dos Santos Viana, 

Ariana Fehlberg, Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage, 

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

Moura Gomes, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo Borges de Souza e Wilson Santos Machado, 

constando à ausência dos Vereadores:Abimael Ferraz Gomes, Hélio Pinheiro de Araújo e Ronildo 

Vinhas Alves. Expediente:A Ata da Sessão Ordinária do dia 26de abril de 2018 foi aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Hélio 

Pinheiro de Araújo e Ronildo Vinhas Alves. Para Leitura: Do Legislativo:Projeto de Lei Nº 

013/2018 de autoria do Vereador Renivaldo Brás Correia Filho. Matéria: Denomina oficialmente 

como Estação de Tratamento Josefa Ferreira, estação de água Barra Velha/Caraíva, neste município. 

Projeto de Lei Nº 014/2018 de autoria do Vereador, Lázaro Souza Lopes. Matéria: Dispõe sobrea 

remoção de veículos abandonados em vias públicas no município de Porto Seguro, e dá outras 

providencias.Projeto de Lei Nº 015/2018da autoria do Vereador, Robinson Leão Vinhas. Matéria: 

Denomina como Escola Waldete Borges de Menezes, escola municipal localizada daRua Dez, 

esquina com Av. do Contorno loteamento Quintas do Descobrimento.No Pequeno Expediente 

fizeram uso da palavra os Vereadores:Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, quero parabenizar e 

agradecer a presença do pessoal do food truck. Nesta Casa vamos discutir uma Emenda de minha 

autoria e do Vereador Elio Brasil dos Santos, podem ter certeza que os demais Vereadores (a) 

sensibilizarão porque vocês não estão brincando, é o ganha pão de vocês; quero parabenizar a todos 

vocês pela organização que tem todos os dias e com certeza com a anuência do Secretário Richard 

que foi muito coerente em visitar a Orla Norte, como também o Secretário Marlos Brasileiro olhou 

com bons olhos; Porto Seguro não pode ficar atrás de outra cidade, porque esta terra é uma vitrine 

para o mundo; e o food truck é uma realidade em outra cidade; estou muito feliz por ser um dos 

padrinhos deste projeto. Senhor Presidente, hoje 03 de maio é o dia Internacional da Liberdade de 

Imprensa! Quero homenagear e parabenizar a todos profissionais. “É uma data que celebra direitos de 

todos os profissionais da mídia de investigar e publicar informações de forma livre”. A imprensa é 

fundamental para nosso país, principalmente para a política, porque hoje nós sabemos o que é a 

política deste país, porque muitos têm vergonha de dizer que é político. Mas eu não tenho vergonha 

de dizer porque graças a Deus com a educação que tive dos meus pais levo esta dignidade mesmo 

estando na política. Meu gabinete vai estar sempre de portas abertas para poder passar informações 

que forem necessárias. Quero fazer um apelo para o novo Secretário de Saúde, porque tenho recebido 

diversas denúncias referentes aos exames. Sabemos que tem Postos de Saúde que estão longe dos 

cem por cento; a Prefeita tem tentado fazer seu trabalho, mas a saúde é fundamental; espero que o 

Secretário reveja esta questão; por lei os Vereadores não é pra estar mandando marcando exame, mas 

chega uma hora que a gente não tem como ficar de braços cruzados. Eu gostaria que o Secretário de 

Saúde marcasse um horário para que eu possa conversar com ele para relatar algumas demandas dos 

Postos de Saúde nos bairros. Renivaldo Braz Correia Filho – Senhor Presidente, não podemos mais 

ficar esperando sem ser atendidos pelos sofrimentos e necessidades que nosso povo está passando. 

No ano de 2017 através de um requerimento, eu pedi que ao Sr. Fernando que fizesse um mutirão 

para fazer limpeza pública no Povoado de Itaporanga; são mais de três mil moradores nesta 

localidade e não tem um gari para cuidar da localidade; até agora não tive resposta deste cidadão. É 

por este motivo Senhor Presidente, que encarecidamente peço a Vossa Excelência que tente junto 
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com o responsável pela limpeza que olhasse com mais carinho por esta localidade. Eu não estou 

pedindo nada para mim, peço que venham atender as necessidades da comunidade, ela já não suporta 

mais pela espera. Senhores Vereadores (a), na semana passa fiz denuncia a respeito do transporte 

escolar; só que o Distrito de Caraíva tem quinze dias que não tem transporte escolar; espero que a 

Secretária de Educação veja isso; o ônibus que transporta os alunos do bairro Jambeiro, nem para 

carregar porco este ônibus serve.  Quando o Vereador solicita algum aqui, não é para ele não e sim 

para as comunidades. O nosso papel é cobrar, fiscalizar; somos os legítimos representantes do povo; 

parece até que nós Vereadores não fazemos nada! Não aguento mais ver o descaso, porque já se 

passam um ano e quatro meses que nada é feito do Povoado de Itaporanga; várias ruas esburacadas. É 

preciso Senhor Presidente, marcar uma reunião com todos os Secretários para que cada um possa 

tomar posição imediatamente pelas necessidades dos bairros, povoados e Distritos deste município; 

não podemos ficar à mercê da miséria que está acontecendo em nosso município. Robério Moura 

Gomes – Senhor Presidente, gostaria de parabenizar toda imprensa pelo seu dia. Quero parabenizar a 

Prefeita Claudia Oliveira e o Secretário Marlos Brasileiro. Eu mais o Vereador Ronildo Vinhas Alves 

solicitamos requisição de um terreno entre o bairro Maria Viúva e o bairro Rio Verde para construção 

de uma Escola e uma quadra municipal; conforme conversa com eles, praticamente esta área já está 

doada – área essa pertencente do empresário Sebastião Ferreira e a empresária Helena. Com 

aquisição desta escola, os estudantes não sairão destes bairros para estudar em outra localidade ou 

pegar transporte escolar, os mesmos poderão ir a pé. Aparecido dos Santos Viana – Senhor 

Presidente,nossas estradas e ruas de nossos bairros se encontram com muitas dificuldades para as 

pessoas se locomover; gostaria de solicitar do Poder Executivo junto com os Secretários um 

entendimento e boa vontade para rever esta situação. Em conversa com o Vereador Rodrigo Borges, 

sugeriu que a Prefeitura fizesse um contrato de emergência; algumas empresas tiveram contratos 

cancelados, com a entrada do Vice Prefeito Humberto Nascimento, foi feito novas licitações com 

novas empresas; parece que as licitações das máquinas e caminhões ainda não foram legalmente 

legalizadas, ai sim poderia fazer um contrato de emergência para atender a demanda do povo da Zona 

Rural. O Vereador Lázaro Souza Lopes foi feliz no seu pronunciamento a respeito das unidades de 

saúde; a nossa comunidade tem sofrido muito, principalmente nas marcações de exames, espero que 

o novo Secretário de Saúde possa sentar com seus funcionários, com os Vereadores para discutir 

alternativa para o povo; tem pessoas que não consegue marcar um exame simples devido ao local 

onde ele mora, muitas vezes também pela falta de transporte. Gostaria também de ressaltar as 

palavras do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho, este é o papel do Vereador. Muitas vezes a 

imprensa ou blogueiros não publicam o que o Vereador faz – fiscalizar, indicar e requerer algo para o 

município, é uma pena que o Vereador não tem o poder de executar. Mas, todos os Vereadores têm 

feito solicitações e cobrança do Poder Executivo. Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, 

com relação ao Projeto “food truck” de autoria dos Vereadores Lazaro Souza Lopes e Elio Brasil dos 

Santos, estamos juntos; toda forma de trabalho legal em que as pessoas vão em busca dos seus 

sustentos, estarei sempre à disposição. A mesma coisa falo para o pessoal da Associação do 

Transporte Alternativo, me coloco sempre à disposição porque eu acho que as ferramentas de 

trabalho a gente têm que apoiar e não ficar dificultando; por isso vocês tem que ser auxiliado pelo 

governo e não perseguido pelo mesmo. A respeito da Passarela do Descobrimento eu solicito que 

façamos uma reunião em massa, com grandes empresários envolvidos na questão do turismo, nós 

temos que fazer algum com esta Passarela! Para mim sempre foi um cartão postal do nosso 

município; não podemos permitir deixar da maneira que estar. Temos que fazer alguma coisa para 

atrair as pessoas – quinze em quinze dias, porque o turista chega, quer conhecer a Passarela, mas do 

jeito que está não é vantagem ir a Passarela do Descobrimento. Descaso da Embasa com o nosso 

município: Senhor Presidente, onde eu moro estão jogando esgoto a céu aberto! Já reclamei ao 

Secretário do Meio Ambiente. Mas é necessário tomar providências com mais agilidade; eu moro 

aqui, tenho família neste local, eu quero sempre o município melhor para viver, eu fico preocupado 

com o amanhã, porque o hoje a gente ver o descaso, jogando esgoto a céu aberto. A gente reivindica 
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ninguém fala nada; não temos reposta da Embasa! É necessário Senhor Presidente, que a empresa 

possa emitir uma nota de esclarecimento a respeito deste questionamento feito nesta Casa. Senhor 

Presidente, sempre soube que a maior indústria de Porto Seguro é o turismo, é preciso ser fomentado 

e mais debatido. Encerro com um proverbio indígena: “Só quando a última árvore for derrubada; o 

último peixe for morto; que o último rio for poluído, é que o homem perceberá que não pode comer 

dinheiro”. Que esta mensagem possa refletir em nosso coração. Ariana Fehlberg – Senhor 

Presidente,quero parabenizar a imprensa pelo seu dia. O pessoal do Transporte Alternativo pode 

contar com meu apoio. Senhor Presidente, gostaria que Vossa Excelência marcasse com o Executivo 

uma reunião com todo Secretariado deste Município. A demanda é muito grande em todas as 

secretarias. Tem pessoas indo ao posto de saúde tomar vacina estão voltando por que não há vacina 

que é uma campanha da gripe! Tem estabelecimento sem médico; a demora é grande, mas a saúde 

requer urgência. Precisamos saber da Secretaria de Serviços Públicos qual planejamento, porque a 

cidade, todos nós sabemos como estar. Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, antes do 

fechamento do Hospital Municipal da Av. dos Navegantes, a nossa saúde era equilibrada. A 

Educação, há anos as aulas iniciavam com colégio sem a mínima estrutura tanto para os alunos 

quanto para os professores; mesmo assim termina o ano letivo. Só que, as situações das estradas 

impedem o direito de ir e vir dos cidadãos. Como podemos querer que os jovens vão para escola, se 

não tem condições dignas de estradas e ruas do nosso município? Eu e o Vereador Evanildo Santos 

Lage vem lutada há um ano pela melhoria das ladeiras da região do Arraial d’Ajuda, Vale Verde, 

Agrovila e Queimado; quando faltavam quatro dias para vencer o contrato dos maquinários, 

mandaram fazer duas ladeiras do Distrito de Vale Verde, por sinal ficaram ótimas. Isso é falta de 

planejamento. Como que durante um ano, deixam para resolver a situação faltando três dias? 

Falamos da zona rural, até porque é um povo mais sofredor; os bairros ainda têm transporte mais 

fácil diferente da zona rural. É o Povoado de Queimado sem estrada; Trancoso tudo alagado sem 

estrada; Vera Cruz, Pindorama, Agrovila, Vale Verde; nós temos a maior agrícola da região, mas não 

temos estradas em condições para que os agricultores escoem seus produtos. Continuo falando que 

isso é falta de planejamento. Não existe como defender o que é indefensável. Dilmo Batista 

Santiago – Senhor Presidente,quero parabenizar o Executivo junto com o Sinspporque chegaram a 

um acordo. Em uma reunião o Poder Executivo conseguiu encaminhar um aumento para a categoria 

de 3.2% este projeto deve vir a esta Casa com data retroativa a parti do dia primeiro de janeiro. Na 

quarta-feira às nove horas nós do Poder Legislativo vamos ter uma reunião com a direção deste 

Sindicato para que possamos discutir novos assuntos. Senhor Presidente, a respeito do contrato das 

máquinas do nosso município conforme assunto abordado pelo Vereador Aparecido dos Santos 

Viana. Eu entrei em contato com o Secretário Gilvan Florêncio, realmente o contrato existe; 

infelizmente tem dois pontos para ser discutido: Primeiro: são as chuvas! Segundo: quando existe o 

tempo bom, a incompetência de alguns funcionários do nosso município que estão à frente do serviço 

público, não estão fazendo o serviço da maneira correta; talvez por não ter conhecimento de causa. 

Eu acho que a partir do momento que uma máquina sai de Porto Seguro para poder executar um 

serviço em Pindorama, o funcionário poderia pedir informações as lideranças do local, neste caso a 

Vereadora Ariane Fehlberg e Vereador Aparecido dos Santos Viana, são eles que recebem as 

reclamações da comunidade e assim sucessivamente. Eu estou muito preocupado com esta situação; 

vou marcar uma reunião o mais rápido possível como Secretário para tratar destes assuntos; ele tem 

que dar satisfação ao Legislativo, porque quem recebe as críticas ou porradas são nós Vereadores (a). 

Senhor Presidente, em relação a saúde; as críticas existem, ela não está como nós gostaríamos que 

tivesse; mas a saúde no município de Porto Seguro ainda é uma das melhores da Bahia. Em conversa 

com um paciente do Hospital Luiz Eduardo Magalhães que por sinal recebeu alta ontem,      

Disse que falou para a Médica quem deu alta para ele: “Doutora eu estou muito feliz por estar indo 

para casa, porque a minha família vai me tratar da mesma maneira que vocês estão me tratando, mas 

com uma diferença porque por parte da minha família vou ter o carinho, porém vocês são 

profissionais”. Isso me deixa feliz porque um cidadão soube reconhecer o atendimento dos 

https://pt-br.facebook.com/sinsppor/
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profissionais deste Hospital. Nós só sabemos reclamar! Não sabemos parabenizar o pequeno 

profissional. Na semana passada não passei bem, cheguei Às oito horas da manhã na UPA do Arraial 

d’Ajuda, fui atendido muito bem por profissionais que não me conhecia. O SUS não atende todos os 

exames que precisamos; tem certos exames que são determinados a quantidade para cada cidade. O 

recurso que o Governo Federal passa, não é o que gostaríamos que fosse! Mas, estamos lutando para 

melhorar esta situação. Ordem do Dia do Legislativo – Para 2º Votação:Projeto de Resolução Nº 

001/2018 de autoria dos Vereadores Evaí Fonseca Brito, Aparecido dos Santos Viana, Dilmo Batista 

Santiago, Renivaldo Braz Correia Filho e demais. Matéria: Concede Título de Cidadão 

Portosegurense ao Embaixador Português Jorge Dias Cabral. Quórum: Dois terços (2/3) de acordo 

com o art. 143 do Regimento Interno.Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz 

Gomes, Hélio Pinheiro de Araújo e Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Resolução Nº 002/2018 de 

autoria dos Vereadores Evaí Fonseca Brito, Aparecido dos Santos Viana, Dilmo Batista Santiago, 

Renivaldo Braz Correia Filho e demais. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao 

Secretário Estado das Comunidades Portuguesas, Sr. José Luiz Carneiro. Quórum: Dois terços (2/3) 

de acordo com o art. 143 do Regimento Interno.Depois de várias discussões por parte dos Vereadores 

(a) foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael 

Ferraz Gomes, Hélio Pinheiro de Araújo e Ronildo Vinhas Alves.Do Legislativo – Para 1º 

Votação:Projeto de Lei Nº 046/2017 da autoria dos Vereados Lázaro Souza Lopes e Elio Brasil dos 

Santos. Matéria: Altera redação do § 2 do artigo 5º da Lei 1336/2016 que dispõe sobre a 

comercialização de alimentos em áreas particulares e públicas – “food truck” no município de dá 

outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo como art. 142 do Regimento Interno. 

Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Hélio Pinheiro de Araújo, 

Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Lei Nº 009/2018 de autoria do 

Vereador Dilmo Batista Santiago. Matéria: Denomina oficialmente como Rua Lourival Couto, via 

pública conhecida como rua 07 no bairro Quintas do descobrimento, sede do município. Quórum: 

Maioria Absoluta de acordo como art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por 

parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Hélio Pinheiro de Araújo e Ronildo Vinhas Alves. Projeto 

de Lei Nº 012/2018deautoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Matéria: Denomina 

oficialmente como Praça Sr. Lino localizada no bairro Mirante. Quórum: Maioria Absoluta de 

acordo como art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores 

(a) foi Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael 

Ferraz Gomes, Hélio Pinheiro de Araújo e Ronildo Vinhas Alves.Requerimentos: Nº 101/18 da 

autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio 

com o Governo do Estado para o agendamento do Castra-móvel para Porto Seguro. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Hélio 

Pinheiro de Araújo e Ronildo Vinhas Alves. Nº 102/18 de autoria do Vereador Aparecido dos 

Santos Viana – Requer do Executivo Municipal a execução do Projeto Orçamento Participativo, 

realizando reuniões com as comunidades para elaboração da LOA. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Hélio Pinheiro de Araújo 

e Ronildo Vinhas Alves. Nº 103/18 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – Requer do 

Executivo Municipal a elaboração do calendário anual oficial de eventos esportivos do município. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz 

Gomes, Hélio Pinheiro de Araújo e Ronildo Vinhas Alves. Nº 104/18 da autoria do Vereador 

Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal elaboração de evento cívico em 

homenagem à elevação de Porto Seguro de vila a município no dia 30 de junho. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Hélio 

Pinheiro de Araújo e Ronildo Vinhas Alves. Nº 105/18de autoria do Vereador Kempes Neville 
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Simões Rosa – Requer da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura a realização de reunião com o 

trade turístico, ambulantes e comerciantes para análise da exploração da Passarela do Descobrimento. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz 

Gomes, Hélio Pinheiro de Araújo e Ronildo Vinhas Alves. Nº 106/18 de autoria do Vereador 

Wilson dos Santos Machado – Requer do Executivo Municipal a inclusão no cronograma de 

convênio para recuperação com aterro cascalho e patrolamento das duas ladeiras de acesso ao 

povoado de São José do Panorama.Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Hélio Pinheiro de Araújo e Ronildo Vinhas Alves.Nº 

107/18 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal o 

cumprimento da Lei Nº 016/89 Códigos de Postura do Município, que versa sobre animais soltos 

pelas ruas. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael 

Ferraz Gomes, Hélio Pinheiro de Araújo e Ronildo Vinhas Alves. Nº 108/18 de autoria dos 

Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Requer notificação junto ao Governo 

do Estado (CONDER) para finalização da 2º etapa da pavimentação do distrito de Trancoso. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz 

Gomes, Hélio Pinheiro de Araújo e Ronildo Vinhas Alves. Nº 109/18 de autoria dos Vereadores 

Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Requer do Executivo Municipal celebração de 

PPP´s para construção de abrigo nos pontos de ônibus nos bairros Xandó, Maria Viúva, Fazenda 

Raris, trevo Itaporanga, comunidade Sapirara, comunidade Coqueiro Alto.Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Hélio 

Pinheiro de Araújo e Ronildo Vinhas Alves. Nº 110/18 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – 

Requer do Executivo Municipalcelebração de convenio com o Governo Federal para fomento do 

programa Brasil Carinhoso – Apoio às creches. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Hélio Pinheiro de Araújo e Ronildo Vinhas 

Alves. Indicações: Nº 084/18 de autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Pavimentação das ruas: 

Benedito Marques da Silva-Raimundo Costa Sampaio, Rafael Vinhas, Adalberto Dias da Costa, Ivan 

Carlos da Conceição Silva. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Hélio Pinheiro de Araújo e Ronildo Vinhas Alves. Nº 

085/18 de autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Revitalização e iluminação do campo de 

futebol do povoado de Pindorama. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Hélio Pinheiro de Araújo e Ronildo Vinhas Alves. Nº 

086/18de autoriado Vereador Rodrigo Borges de Souza – Limpeza da área de margem do mangue em 

toda extensão do bairro Campinho. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Hélio Pinheiro de Araújo e Ronildo Vinhas Alves. Nº 

087/18 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – Construção da Praça do bairro Novo, 

conhecida como Praça do Chafariz, distrito de Vera Cruz. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Hélio Pinheiro de Araújo e Ronildo 

Vinhas Alves. Nº 088/18de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Construção de redutor de 

velocidade na rua José Ribeiro de Almeida, Parque Ecológico II. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Hélio Pinheiro de Araújo 

e Ronildo Vinhas Alves. Nº 089/18 da autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – 

Revitalização da praça do bairro Sapoti, construção de quadra de futsal, quadra de futevôlei, 

parquinho infantil e calçamento da rua lateral. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Hélio Pinheiro de Araújo e Ronildo Vinhas 

Alves. Nº 090/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Pavimentação da Rua Caio 

Fernandes de Abreu, bairro Vila Jardim. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Hélio Pinheiro de Araújo e Ronildo Vinhas 

Alves. Nº 091/18 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Revitalização da 

iluminação pública do bairro Mirante Rio Verde, distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Hélio Pinheiro de 
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Araújo e Ronildo Vinhas Alves. Nº 092/18 de autoria dos VereadoresRobério Moura Gomes e 

Ronildo Vinhas Alves – Construção de ponte ou galeria para escoamento de aguas pluviais, próximo 

a ladeira do bairro Mirante Rio Verde, distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Hélio Pinheiro de Araújo 

e Ronildo Vinhas Alves. Nº 093/18 de autoria dos Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério 

Moura Gomes – Terraplanagem e drenagem nas Ruas do distrito de Trancoso.Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Hélio 

Pinheiro de Araújo e Ronildo Vinhas Alves. Nº 094/18 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – 

Recuperação das ruas do bairro Quinta do Descobrimento. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Hélio Pinheiro de Araújo 

e Ronildo Vinhas Alves. O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando 

a próxima Sessão para o dia 10 de maio 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.  

 
 

 

 


