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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

Aos 06 (seis) dia do mês de dezembro de 2018 às 10hs00min foi realizada a 18ª 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 de clara aberta a Sessão sob a proteção de 

Deus, com a prece do Pai Nosso – de acordo com a Resolução Nº. 46 de 23 de março de 2000, e com 

as presenças dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, 

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

Evanildo Santos Lage, Hélio Pinheiro de 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. Expediente: A Ata da Sessão 

Ordinária do dia 29 de novembro de 2018 foi aprovada pela unanimidade da Casa. Para Leitura: Do 

Executivo Municipal: Mensagem Nº 035/18 acompanhando Projeto de Lei Nº 035/2018 “Altera e 

atualiza a lei Municipal 1366/2017, de 05 de junho de 2017, que regulamenta a nível municipal o 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e dá Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) instituído 

pelo Ministério da Saúde e dá outras providências”. Mensagem Nº 036/18 acompanhando Projeto 

de Lei Nº 036/2018 que “Altera e atualiza a lei Municipal nº 1046/13, de 30 de janeiro de 2013, que 

dispõe sobre Regulamentação da Jornada e Vencimentos dos Médicos para o programa de Estratégias 

de Saúde da Família – ESF”. Mensagem Nº 037/18 acompanhando Projeto de Lei Nº 037/2018 

“Altera a redação, revoga dispositivos, altera Tabelas de Receitas anexas ao Código Tributário e de 

Rendas do Município de Porto Seguro, aprovado através da Lei Municipal nº 925/2010 e acrescenta 

a Tabela XII”. Do Executivo Municipal Fora de Pauta: Projeto de Lei Nº 038/18 que Aprova o 

Plano Diretor Municipal Participativo de Porto Seguro. Pronunciamento do Presidente Evaí 

Fonseca Brito: devido uma suposta denuncia – ninguém sabe quem é o autor, onde tenta denegrir a 

imagem dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Kempes Neville Simões Rosa. O autor da 

denúncia fala a respeito do Sr. Josemar Braga de Oliveira, realmente é funcionário da Câmara e a 

outra pessoa é Sr. Geilde Ferreira Leal, Assessor do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Hélio 

Navegante. Em Seguida o Presidente Evaí Fonseca leu uma nota enviado pelos acusados: Josemar 

Braga de Oliveira: Eu, Josemar Braga de Oliveira, servidor público municipal, ingresso à Câmara 

Municipal de Porto Seguro no mês de janeiro de 2017 ocupado no cargo de Secretário Geral da 

Câmara, venho através desta repudiar as falsas declarações de cunho político divulgadas ao meu 

respeito. Sempre exerci minhas funções de acordo com ética, cumprindo minha carga horária 

conforme comprova o ponto biométrico, instalado na Casa Legislativa. Minha frequência também 

pode ser comprovada se questionada a qualquer servidor da Câmara. Não mantive acordo de 

qualquer natureza com o Vereador Hélio Pinheiro de Araújo para justificar transações financeiras, 

ainda mais sendo estas de natureza escusa. Tenho tranquila consciência e me coloco À disposição 

para esclarecer quaisquer dúvidas. Assina: Josemar Braga de Oliveira.  Geilde Ferreira Leal: Eu, 

Geilde Ferreira Leal, assessor do Gabinete do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo, desde o mês de 

janeiro de 2017, quero classificar como mentirosas as declarações divulgadas envolvendo o meu 

nome.  Cumprindo meu expediente diário e nunca tive conhecimento de qualquer negociação de 

cunho financeiro. De minha parte, quero reafirmar a idoneidade do trabalho prestado.  Estou à 

disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa existir. Assina: Geilde Ferreira Leal. Ambos 

estão aguardando qualquer convocação Senhores Vereadores (a), nós estamos em um período que 

todos os adversários – blogueiros da vida, sabem e procuram a todo cunho tentar manchar o nome da 

Câmara e os Vereadores. Esta Casa tem a maior lisura, maior tranquilidade; nenhum dos dois 

Vereadores citados nunca foram envolvidos em nada. A pessoa que fez a suposta denúncia vai se 
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justificar com a Justiça; e podem ter certeza que nós iremos descobrir que é o autor da denúncia. A 

Casa tem um ponto biométrico, todos os servidores trabalham com a maior transparência. No 

Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Lazaro Souza Lopes – Senhor 

Presidente, estamos findando mais um ano legislativo, vamos entrar em recesso, mas algumas 

demandas e reivindicações estão paradas; e como fiscalizador e representante do povo estou 

preocupado porque tem duas coisas em nosso município que é fundamental: saúde e limpeza pública; 

estão me deixando triste e as vezes de mãos atadas sem poder fazer muita coisa por que não depende 

de mim. Agora, o que eu puder cobrar e fazer tenho feito a minha parte. Gostaria que o Secretário de 

Saúde revesse a situação porque a saúde terrível. Tem mulheres em situação que não consegue passar 

pelo ginecologista! Em bairro ou localidade algum tem condição de fazer marcação; chega ao ponto 

de procurarem o nosso gabinete para fazer marcação! Nós não somos médicos! Infelizmente nós nos 

sentimos inseguros poder ajudar. A mesma coisa é a limpeza pública. Temos que tomar a direção e 

ver onde está o erro. De praxe o lixo tem que ser retirado todos os dias. Gostaria que as pessoas 

responsáveis pelas pastas que analisassem. Nós estamos aqui para ajudar. Nenhum Vereador vai virar 

as costas, porque este problema é de todos nós. Senhor Presidente, estamos chegando no final do ano, 

nós vamos ter eleição para presidência desta Casa – que é democrática, eu até parabenizo Vossa 

Excelência por estar conduzindo internamente as coisas de maneira coerente e correta; foi colocada 

chapa para concorrer às eleições: “Porto Seguro acima de tudo”; a qual eu faço parte, que tem a 

Candidata a Presidente Vereadora Ariane Fehlberg. Se for da vontade de Deus e honra deste dez 

Vereadores que assinaram este documento a senhora vai ser a Presidente desta Casa, será conduzida 

de maneira coerente e responsável; também estarei para cobra-lo se caso houver falha da Mesa 

Diretora, como eu cobro do Presidente atual Vereador Evaí Fonseca Brito; nós estamos aqui é para 

um proteger e fiscalizar o outro; o meu voto é “sim” nesta chapa. Também quero parabenizar a 

coragem de alguns Vereadores, em especial o Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Bolinha, que 

sempre coloca algumas demandas, com muita frequência, muita cobrança; o ato que conduziu a sua 

pessoa e a do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Hélio Navegante, um homem evangélico, a justiça 

prevalecerá. É fácil alguém de fora julgar esta Casa, agora eu desafio alguém de fora usar este púlpito 

para elogiar os Vereadores pelas suas indicações e seus requerimentos. Mas, quando há suspeita de 

fraude e de não honestidade, a maioria faz questão de apresentar nesta Casa. Robinson Leão Vinhas 

– Senhor Presidente, quero agradecer o Secretário de Obras Sr. José Carlos e a Prefeita Claudia 

Oliveira pela derrubada da Praça do bairro Cambolo, há 15 anos não se faz nada nesta Praça. Senhor 

Presidente, peço encarecidamente ao Maj. França para colocar policiais na Praça no horário 

vespertino, porque hoje aconteceu três assaltos a celular; além de assaltar ainda bate na pessoa porque 

o aparelho não é bom. Elio Brasil dos Santos – Senhor Presidente, a lei Federal Nº 13.022 

regulamenta os trabalhos desenvolvidos pelas guardas municipais do nosso município. Não sei se é 

por falta de conhecimento da lei o Poder Executivo Municipal aprovou uma seletiva desrespeitando 

alguns pontos da lei. Tenho sempre defendido as ações da grada municipal do nosso município; as 

vezes recebo crítica por falta de conhecimento; as vezes porque eles estão fazendo um serviço sem 

condições de trabalho, não tem colete, não tem as regulamentações; mesmo assim eles estão 

realizando um belíssimo trabalho em Porto Seguro. Senhor Presidente, na próxima semana acontecerá 

a audiência pública para possível ou não da privatização do abastecimento de água deste município. 

Quero falar que eu Vereador Elio Brasil dos Santos é totalmente contra; farei campanha; estará 

engajado no coletivo de cidadãos que defendem a Embasa Pública e que atenda um serviço de 

qualidade em nosso município. Não aceito dizer que privatizar resolve o problema da população. Sou 

totalmente contra a privatização de um bem que já funciona em nosso município. Os condomínios ar 

alto padrão utilizam fossa de esgoto que é um crime ambiental. Nós temos que fortalecer os serviços 

da Embasa; sabemos que tem suas precariedades; temos que fazer críticas; temos que cobrar; mas 
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jamais transforma em uma empresa que o objetivo é ter lucro e não atender a nossa população. Senhor 

Presidente, há dois anos eu declarei o meu voto a sua chapa para presidência; hoje o meu voto para 

presidente já é com entendimento de um grupo de pessoas que pensam diferentes, mas que tem uma 

afinidade muito grande; com pensamento até ideológico totalmente diferente contrário, eu que sou 

marxista e o Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Bolinha é contra o marxismo, mesmo assim 

nós estamos engajados em eleger uma chapa – Porto Seguro acima de tudo; pela afinidade de relação 

política e pessoal acredito que a chapa liderada pela Vereador Ariane Fehlberg, merece meu apoio e 

o meu engajamento para que ela se torne a primeira mulher Presidente da Câmara Municipal de Porto 

Seguro. Quero convidar todos para audiência pública no dia 11 de dezembro para discutir a respeito 

da água do nosso município. Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, a respeito da BA 001 

foi até um dos assuntos abordado pelo Vereador Ronildo Vinhas Alves – Nido na semana passada. 

Pedi a Claudia Oliveira urgência ao Governador, para que seja solucionado esta questão; porque 

graças a Deus não houve acidente, se não fizerem nada, futuramente estaremos aqui com uma notícia 

trágica. Também gostaria que o Poder Executivo revesse as questões das licitações; que coloquem 

clausulas de punições aos empreiteiros que não fazem obras de qualidade; falo isso tratando 

diretamente da pavimentação; sugiro até que sejam trocados os bloquetes por paralelos porque a 

durabilidade é bem maior. No final de semana eu tive do Distrito do Arraial d’Ajuda, em menos de 

três anos foi feito a pavimentação do Arraial d’Ajuda, hoje está em estado de calamidade – feia, cheia 

de buracos; os paralelos dissolvendo; sabemos que é difícil descobrir a qualidade do material, mas 

quem o fez seja punido, seja posto na cadeia estes indivíduos mal feitores que utilizam do dinheiro 

público para jogar no ralo. Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, a nossa cidade está 

abandonada pelo Poder Executivo, falo isso baseando em Pindorama, Agrovila, Porto Alegre I, Porto 

Alegre II, eu como faço da base do Executivo. Em Pindorama eu tenho vergonha de andar na rua. 

Moro neste Distrito há 55 anos nunca em minha vida eu vi no período de seis gestões esta localidade 

passou como está passando, sendo esquecido pelo Poder Executivo. As crianças não têm lazer, não 

tem segurança, não tem liberdade; uma Escola Municipal que quando chove fica sem condição de 

funcionar; uma quadra abandonada; há mais de três meses não faz coleta de lixo. Eu tive que me 

humilhar perante a Prefeita; ao Secretário Fábio; Secretário José Carlos, é uma mentirada desgraçada 

entre eles; um fica jogando para o outro e não faz nada! Tenho muito respeito pela Prefeita Claudia 

Oliveira, mas está faltando pulso para a senhora olhar mais para\o nosso município. Só vê alguns 

pontos que tem interesse com algumas pessoas que tem o poder aquisitivo maior; agora para o povão 

mesmo, o mais necessitado está esquecido e abandonado. Foi publicado em rede social a realidade da 

escola do Povoado de Pindorama. Para um representante que mora nesta localidade, convivendo no 

dia a dia com aquela população abandonada é muito triste. Procuro o Poder Executivo ele mente; fala 

que vai resolver no próximo mês e nada. Mais uma vez eu falo que sou da base, mas na próxima 

semana não sei qual a minha posição. Mais uma vez vou tentar falar com ela, se me atender e resolver 

os problemas das localidades acima citadas por mim posso continuar na base; agora viver na base de 

um Governo pra ser alimentado por mentira, estou fora. Há quinze dias estou tentando falar com ela. 

Gostaria que a imprensa fosse nos bairros para ver a realidade – não é por causa das chuvas não, é 

abandono mesmo, falta de respeito para com nosso povo. Olhe a falta de respeito do Secretário de 

Saúde, na semana passada faltou energia, não tem funcionário, o município tomou um prejuízo para 

mais de vinte mil reais – vacinas, isso é um absurdo; falta de respeito e o Secretário de Saúde tem 

conhecimento. No último pronunciamento do Vereador Renivaldo Brás Correia Filho, ele falou que 

entre Trancoso, Caraíva e Itaporanga está havendo desvio de dinheiro; parece que tem Secretário 

pegando propina de alguns fazendeiros e embolsando, eu gostaria Senhor Presidente, que Vossa 

Excelência fizesse uma Comissão de Vereadores para averiguar se realmente isso está acontecendo; 

enviar um relatório para que seja encaminhado para o Ministério Público. Ronildo Vinhas Alves – 
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Senhor Presidente, a notícia que nos pegou foi um processo que vem ocorrendo a vários anos a 

respeito da retirada das barracas das parias deste Distrito, fui procurado pela comunidade onde 

fizeram uma comissão de seis proprietários barraqueiros, para ver onde eu poderia ajudar. Conversei 

com a Prefeita; Procurador do Município Dr. Hélio Lima, Secretário de Meio Ambiente – Benedito 

Gouveia e o Secretário Marlos Brasileiro, ambos se prontificaram em manter até as limitações do 

município. Desta forma ficou abordado que o Procurador ia até a Policia Federal em Eunápolis; foi 

uma conversa positive, com isso mais uma vitória pra quem tem em mãos uma sentença de retirada 

de barraca. Quero agradecer o empenho destas pessoas envolvidas. Ficou em conversa que se retire 

as barracas fixas – 16 barracas, que se mantenhas as tendas com as cadeiras, mesas e algumas esteiras 

que usam para se proteger do sol; ali os barraqueiros servem bebidas; não servem comidas porque 

não tem cozinha e não tem banheiro. Também ficou abordado que a Associação de Caraíva 

reapresentasse o projeto apresentado e que foi negado pela Justiça Federal; o Promotor vai reanalisar   

o processo das barracas. O Projeto foi feito pela Arquiteta Urbanista que reside nesta localidade. São 

famílias que ali trabalham e residem em Caraíva, que sustentam suas famílias através deste trabalho. 

Quero agradecer pela compreensão da Justiça para chegar ao consenso onde podemos dá uma 

condição de trabalho melhor para estas pessoas. Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, 

eu sou totalmente contra a privatização da água, nada particular, mas pela geografia do município; 

não vejo como a gente fiscalizar uma empresa privada para esta situação da água; por não entender 

esta mecânica eu não vou está correndo o risco de mudar; sei que existe erro por parte de Embasa. 

Senhor Presidente, a respeito da denúncia sem e sem cabeça que foi levantado, a gente não sabe de 

onde partiu; é muito difícil a gente se defender daquilo que a gente não sabe de onde vem ou de onde 

iniciou; tenho um certo nojo, eu repúdio esta politicagem. Acredito que pelo momento político que 

estamos vivendo no mento do pleito desta Câmara. As pessoas não se preocupam nem com os nossos 

familiares; não consigo entender o que passa dentro do íntimo de uma pessoa assim; o que você tem 

de caráter e sai atacando pessoas; destruindo pessoas; nós somos seres humanos; eu estou vereador, 

eu sou a mesma pessoa de sempre; hoje eu vejo fazer festa na rua, entregando folheto com mentiras; 

vejo pessoas compartilhando em redes. Vou procurar saber que o fez; vou procurar o Ministério 

Público; deixo minhas contas abertas porque não tenho nada a dever; minha vida é um livro aberto; 

não entrei para ser vereador para perder o meu nome dentro de um município que tanto amo; tenho 

meu nome a zelar, para isso eu me preocupo; jamais ficarei calado contra qualquer acusação que vem 

contra minha pessoa. Sou político, há uma oposição por ai; agora, vamos respeitar os familiares. 

Nunca tive acordo com o Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Hélio Navegante, é um amigo meu 

particular; quero que a Câmara emita uma nota, porque não tenho nada a ver com funcionário da 

Casa. Fico extremamente aborrecido quando eu vejo uma mentira que ganha tamanha proporção nas 

redes sociais por parte de pessoas que não tem o zelo com o próprio município que lá atrás foram 

envolvidos em esquemas. Wilson Santos Machado – Senhor Presidente, quero justificar a minha 

ausência na sessão passada por motivo de doença. Nós Vereadores (a) fomos eleitos por pessoas que 

confiam em nós; e nestes dois anos de serviços, nós temos prestados grande serviços neste município, 

se foi de agrado não sei, mas temos tentado fazer o melhor. Eu acho que nós somos pessoas do bem! 

Há um mês atrás fiz um requerimento solicitando a presença da Guarda Municipal nas Escolas do 

distrito de Vera Cruz! Isso está acontecendo e tem nos dado um resultado positivo; meliantes que 

ficavam ao redor das Escolas não estão mais; alunos que queria se manifestar contra se acalmaram 

devido as orientações. Este é um grande trabalho do Policial Sansão junto com a Secretária de 

Educação Srª Janes como também a Prefeita Claudia Oliveira. Senhor Presidente, quero solicitar do 

Secretário de Obras Sr. José Carlos, que assim que o tempo melhorar, que ele olhasse com carinho e 

pavimentasse as ruas do Distrito de Vera Cruz; as estradas rurais nem e fala. A respeito do lixo, nós 

estamos ficando meio à deriva! As comunidades afastadas do centro são prejudicadas com a falta de 
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coleta do lixo; tem escolas que até animais peçonhentos apareceram, isso é um absurdo! Nós estamos 

precisando de uma atenção melhor da gestão e das secretarias responsáveis do município. Senhor 

Presidente, não sei o porquê as empresas que prestam serviços no município, não terminam com as 

obras? Quando a gente faz críticas, somos taxados de intrusos; com a gente não entendesse da obra. 

Eu gostaria que as pessoas que exercem nas fiscalizações das obras, fossem mais sérios. Dilmo 

Batista Santiago – Senhor Presidente, o Plano Diretor do Município tem um parágrafo 

importantíssimo, principalmente para nós do Arraial d’Ajuda. Vai ser criado a AOP – Área de 

Ocupação Prioritária. AOP sendo legalizada o governo municipal vai ter condições de fazer convenio 

com o Governo Federal através da Assistência Social e levar diversos benefícios para esta região. 

Peço atenção do Vereador Evanildo Santos Lage – Vanvan que é um dos interessados pelo fato de ter 

comprado honestamente diversas áreas naquela região, isso vai ser fundamental a regularização destas 

áreas. Também beneficiar o bairro Baianão que vai ter a legalidade de construir até três pavimentos; 

são diversas questões que vamos discutir nesta Casa, mas é importante a gente dá atenção ao Plano 

Diretor do Município. Senhor Presidente, o município tem contrato com a Embasa. Por várias vezes 

as pessoas publicam em rede sociais e não tem nem noção o que significa o contrato. Quero informar 

que o contrato com a Embasa finalizou no ano passado! Quem fez este contrato foi o ex-gestor Jânio 

Natal! Se terminou o contrato, o município vai fazer o que? Vai deixar a Embasa continuar 

administrando? Vocês faziam diversos questionamento a respeito da Embasa, e agora mudou? Qual 

motivo mudou de uma hora para outra? Mesmo se ela fosse a melhor empresa para Porto Seguro, o 

município é obrigado fazer uma nova licitação de um serviço público para todas as empresas que 

queiram participar da licitação; porque o contrato com a Embasa terminou. Eu acho que viram a 

questão política! Não é porque a Prefeita quer fazer! Ela é obrigada a fazer porque é uma concessão 

pública. Mas parece que alguns colegas, algumas pessoas querem viver das informações erronias da 

imprensa! De blogs eleitoreiros vendidos para certos empresários que quer ser candidato a prefeito. 

Vamos enformar as coisas corretas, e a população participar da audiência pública que vai acontecer 

no dia 11 de dezembro para que nós possamos tratar o assunto com seriedade. Senhor Presidente, eu 

respeito a palavra dos meus colegas que diz que supostamente tem um grupo de dez! Muitas vezes 

existem assinaturas que é falsa! Existe assinatura em cheque que volta sem fundo! Tudo pode 

acontecer; se o Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto for candidato o meu voto é dele. Questão 

de Ordem: Vereador Rodrigo Borges de Souza – Ariana Fehlberg você é a única mulher no meio 

dos dezesseis Vereadores, nada mais justo de presenteá-lo e ficar na história desta Casa a primeira 

mulher a presidir esta Casa Legislativa. Pode ter certeza que eu sou homem o meu voto é seu e minha 

assinatura é real  não é de cheque sem fundo porque eu não tenho costume de dar. Ordem do Dia do 

Legislativo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 033/2018 de autoria do Vereador 

Abimael Ferraz Gomez. Matéria: Denomina oficialmente como José Ednaldo Bento de Oliveira, o 

Laboratório Central - LACEM. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento 

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

absoluta. Projeto de Lei Nº 039/2018 de autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo. Matéria: 

Considera de Utilidade Pública Municipal o Projeto Assembleia de Deus Nova Jerusalém Missão 

Belém, Ministério Rede Internacional. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do 

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

maioria absoluta. Projeto de Resolução Nº 014 A /2018 de autoria dos Vereadores Aparecido dos 

Santos Viana e Robinson Leão Vinhas. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. 

Carlos Rebouças. Quórum: Dois Terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de 

várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela maioria absoluta. Projeto de 

Resolução Nº 015/2018 de autoria do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto. Matéria: Concede 

Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Claiton Armelin. Quórum: Dois Terços de acordo com o 
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art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi 

aprovado pela maioria absoluta. Requerimentos: Nº 363/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca 

Brito – Requer do Executivo Municipal convênio com o DETRAN – Bahia, para instalação 

permanente da Escola Pública de Trânsito em Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes. Nº 364/18 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o Ministério da Agricultura para que sejam enviados 

maquinário agrícola para atender a agricultura familiar. Aprovado pela unanimidade dos presentes. 

Nº 365/18 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – Requer do Executivo Municipal que a 

Escola Balão Magico seja transferida para o prédio do atual Colégio Municipal do Cambolo e o prédio 

onde atualmente funciona, seja destinada a uma creche municipal. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes. Nº 366/18 de autoria Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com o Min. das Cidades para revitalização, limpeza, ordenamento do 

povoado de Pindorama. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Nº 367/18 de autoria do 

Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração de Parceria Público 

Privada para revitalização da praça Antônio Carlos Magalhães, centro. Aprovado pela unanimidade 

dos presentes. Nº 368/18 de autoria do Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes 

– Requer do Executivo Municipal celebração de Parceria Público Privada para revitalização da praça 

do Bosque, distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Nº 369/18 de autoria 

do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal celebração de Parceria 

Público Privada para revitalização para recapeamento da BA 001 e BR 367, ligação da região sul. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes. Nº 370/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de 

Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de 

Educação para implantação de escola com sede própria no bairro Mirante Caravelas. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes. Nº 371/18 de autoria de Vereador Renivaldo Braz Correa Filho – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Esporte para 

revitalização e ampliação do campo de futebol de Itaporanga. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes. Nº 372/18 de autoria do Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – 

Requer do Executivo Municipal a implantação da Guarda Municipal no distrito de Trancoso, 

composta por 12 guardas civis e uma viatura. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Nº 

373/18 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo Municipal celebração 

de convênio com o Ministério das Cidades para continuação do calçadão até a entrada da Aldeia 

Velha, distrito do Arraial d`Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Nº 374/18 de 

autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com o Governo do Estado para seguimento da pavimentação do anel Viário, 3ª Etapa, bairro 

Parque Ecológico. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Moção: Moção Nº 014/2018 de 

autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – Moção de Aplausos e Congratulações servidora 

municipal Lívia Almeida Santana. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Indicações: Nº 

323/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Pavimentação da rua 6, rua da Adão Graça com 

Av. Dra. Hilderte Sousa Soares. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Nº 324/18 de autoria 

do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Implantação do sistema de esgotamento pluvial no 

povoado de Pindorama. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Nº 325/18 de autoria do 

Vereador Robinson Leão Vinhas – Reforma do Posto de Saúde do bairro Cambolo. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes. Nº 326/18 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Aterro, 

nivelamente e patrolamento das ruas e vias públicas do povoado de Pindorama. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes. Nº 327/18 de autorias do Vereador Lázaro Souza Lopes – Mutirão de 

limpeza da Cidade Histórica, pintura de meios fios, manutenção de áreas entorno de igrejas e 

monumentos e na área do estacionamento. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Nº 328/18 
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de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Revitalização das quadras do Campinho e Praça 

da Bíblia, revitalização das praças Antônio Tito, Cajueiro e Dendê em regime de urgência. Aprovado 

pela unanimidade dos presentes. Nº 329/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – 

Pavimentação da rua Timboca, bairro Casas Novas. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Nº 

330/18 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correa Filho – Reservar o estacionamento da praça 

ACM para a Câmara Municipal nos dias de Sessões e eventos na Casa Legislativa. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes. Nº 331/18 de autoria do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto – 

Recuperação asfáltica da rua José Fontana bairro Parque Ecológico João Carlos. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes. Nº 332/18 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Construção 

de redutor de velocidade na BA-001 em frente à nova JF Parafusos, próximo ao Posto de Gasolina 

do bairro, distrito de Arraial d`Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Nº 333/18 

autorias do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Instalação de faixa de pedestre e sinalização na 

Av. Juerana, bairro Fontana I, em frente à Escola Aprender. Aprovado pela unanimidade dos 

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

Sessão para o dia 06 de dezembro 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.  


