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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE ABRIL DE 2018
Aos 12 (doze) dias do mês abril de 2018 às 10hs00min foi realizada a 8ª 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 Britodeclara aberta a Sessão sob
a proteção de Deus, com a prece do Pai Nosso – de acordo com a Resolução Nº. 46 de 23 de
março de 2000, e com as presenças dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo
Ferreira Couto, Aparecido dos Santos Viana, Ariana Fehlberg, Dilmo Batista Santiago,
Evanildo Santos Lage, Hélio Pinheiro de 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 do Vereador Elio Brasil dos Santos. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 05de
abril de 2018 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Elio
Brasil dos Santos. Para Leitura: Do Legislativo: Projeto de Emenda à Lei Orgânica Nº
002/2018 de autoria do Vereador Dilmo Batista Santiago – Matéria: Altera redação do artigo 24 da
Lei Orgânica. Projeto de Emenda ao Regimento Interno Nº 002/2018 da autoria do Vereador
Dilmo Batista Santiago – Matéria: Altera redação do artigo 1º da Lei Orgânica. Projeto de Lei Nº
008/2018 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas. Matéria: Altera a Lei Municipal nº
428/2002 que versa sobre a proibição do tráfego de ônibus nas estradas das praias do distrito do
Arraial d’Ajuda, Distrito de Trancoso e povoado de Itaporanga e dá outras providências. 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. 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 de Estado das Comunicações Portuguesas José Luiz Carneiro. No
Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores:Wilson Santos Machado – Senhor
Presidente, quero agradecer a Deus pelo retorno da Prefeita Claudia Oliveira, que ela continue
sendo a pessoa como ela iniciou o seu mandato e que faça o melhor para o nosso município. Quero
parabenizar os Pastores que reuniu mais de seiscentas pessoas para um grande culto rezando pela
paz no Distrito de Vera Cruz e do município de Porto Seguro. Também quero parabenizar a
comunidade de Vera Cruz pelo grande evento do X Encontro de Cavaleiros e amigos de Vera Cruz;
quero agradecer o empenho da Polícia Militar. Ronildo Vinhas Alves – Senhor Presidente,quero
justificar as minhas duas faltas nas Sessões, fui resolver problemas pessoais. Senhor Presidente, no
Distrito de Trancoso local que eu nasci e resido, há doze anos um mega empreendimento Hotel
Fasano encontrava-se num embargo; agora está sendo construído, tem suas vantagens para o lugar
em relação a de emprego e renda; porém na época este empreendimento fez uma permuta com o
município de Porto Seguro: “Construção do Hotel em troca, alguns benefícios para o Distrito de
Trancoso: calçamento e asfaltamento de algumas ruas de bairros”; isso não foi cumprido até agora;
no ano passado enviei um oficio para Secretaria de Meio Ambiente solicitando informação a cerca
desta troca de favores; eles entravam com asfaltamento e calçamento de algumas ruas em
determinados bairros, em troca a Prefeitura renovava os alvarás e as licença para a construção do
empreendimento que não foi cumprido até hoje por parte do empreendimento. Tinha embargo na
Justiça; com Meio Ambiente, com o Ibama e com o Iphan; a Prefeitura ajudou, estava tudo
resolvido; só que o empreendimento não cumpriu com sua parte. Agora, a Prefeitura tem que travar
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estas licenças para que o empreendimento cumpra com suas obrigações! Ele poderia ter feito em
outro lugar, porque não fez? Aproveitou o que Porto Seguro é; o que o Distrito de Trancoso é;
chegou se instalou e não cumpre com suas obrigações. Senhor Presidente, gostaria que esta
cobrança fosse feita ao Executivo para não renovar a licença que o empreendimento está pedindo
para ser renovado, enquanto ele não cumprir com a obrigação dele. Senhor Presidente, na Sessão
passada não estava presente mas através de vídeo ouvi o pronunciamento do Vereador Robério
Moura falando a respeito do Superintendente ligado à Secretaria de Transito, quero dizer que o
Vereador Robério Moura não está sozinho nesta luta, conte comigo e com esta Casa. Há pessoas
que auto determina dono da situação; dono do poder ou dono de onde estão lotados. Ele não é o
dono da razão de hipótese alguma! Há de se conversar; procurar de entender as partes, procurar a
melhor formula de resolver a situação. Renivaldo Braz Correia Filho – Senhor Presidente, ontem
recebi vários pais de famílias na minha casa fazendo denuncia; fiquei abismado com a situação.
Gostaria que Mesa Diretora levasse ao conhecimento da Secretária de Educação que as empresas
que ganharam a licitação para prestar serviços dos Transporte Escolar, que a própria Secretaria
fiscalizasse, porque as pessoas que estão conduzindo os alunos não têm habilitação! Isso é coisa
séria. Espero que a Secretaria de Educação veja isso com carinho o mais rápido possível, até porque
está se tratando de vidas. Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, quero parabenizar a Prefeita
Claudia Oliveira por ter retornado ao lugar de onde ela não poderia ter saído; parabenizar o retorno
de Mauricio Pedrosa uma pessoa que sempre nos atendeu bem; quero parabenizar o Sr. Adriano
pelo belíssimo torneio no bairro do Cambolo. Quero pedir desculpas a comunidade do local onde
foi feito este evento, pelo motivo dos banheiros não ter chegado; através de oficio eu solicitei; pela
irresponsabilidade a quem foi solicitado os banheiros não chegaram. As pessoas estão cobertas de
razão, porque não é justo fazer um torneio desta magnitude e não ter um banheiro. Quero agradecer
o Maj. França pela segurança. Senhor Presidente, a respeito da minha viagem a Brasília que muitos
da imprensa prejulgaram, sem procurar saber a veracidade dos fatos; falaram que a gente tinha ido
para ver o desenrolar da situação do Executivo. Eu fui a Brasília reivindicar melhorias para a Rua
da Linha que é um sonho nosso. Agora, por maus gestores que passaram neste município a
Prefeitura não pode dar Certidão Negativa, mas através do Deputado Ronaldo Carleto a viabilização
da Rua da Linha; ele passou a Emenda que ele fez desce o ano 2013 que está na Conder. Quero
dizer para o Sr, Alexandro, que a rua que está interditada até hoje, foi devida as chuvas. Esta rua
nunca tinha sido alagada! Motivo foi que uma senhora comprou um terreno que era do cantor
Sergio Reis – uma lagoa; ela aterrou e a água da chuva escoa para esta rua. Inclusive, através de
requerimento e indicações nesta Casa, eu solicitei que fosse colocado as manilhas nesta rua, porque
não tem condições nenhuma da água desta rua escoar para outro local, já levamos máquina, a pá
carregadeira, fizemos de tudo, e só há uma solução, é colocar as manilhas; haja visto o secretário de
Obras Sr. José Carlos fez um belíssimo trabalho na descida da ladeira do bairro Baianão, com
manilha de oitenta e resolveu. Nós não estamos deixando de correr atrás para solucionar o
problema. Também estive com o Deputado Paulo Magalhães no julgamento da Prefeita; já estava lá
fui para assistir para saber melhor, porque até então a gente não tinha notícia de nada; inclusive o
Vereador Rodrigo Borges de Souza através de oficio solicitou da Policia Federal que viessealguém
da corporação para dá explicação melhor da situação da Prefeita, para que a gente pudesse de
posicionar – não apareceu. O que a gente tinha em mãos, era um pedido de impeachment com a
documentação da pessoa. Quando começou o julgamento, a primeira coisa que o Desembargador –
Relator, foi: Até o momento não se concluiu o inquérito da Prefeita, não poderiam ficar três
Prefeitos que foram eleitos pelo povo, ser afastado do cargo por cinco meses sem ter a conclusão do
inquérito! Até a Presidente que estava contra a Prefeita foi favorável ao retorno de todos os três.
Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente, quero nesta oportunidade dizer que o Gabinete do
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Vereador Bibi cumprimenta a Prefeita Claudia Oliveira pelo retorno; ao seu mandato legitimamente
eleita pelo povo. A sociedade é formada destas discussões; é para isso que existe os parlamentos; a
justiça; a sociedade organizada; é para isso que existem os sentimentos que envolvem o ser humano
desde a sua concepção, foi dotado de leis da gratidão, da afetividade, da convivência; isso quando
confronta deixa o ser humano em uma situação difícil. É por isso que você viu o que aconteceu
durante a semana com a prisão do ex-presidente Lula; um diz que ele está certo, outro diz que ele
está errado, outros ficam encima do muro; este é o espetáculo da democracia; espetáculo da vida, e
assim vivemos no meio disso tudo. Temos que procurar um senso comum para que as coisas
funcionem; que os projetos andem; que a sociedade seja assistida; temos que fazer esforço para
diminuir os problemas sociais que temos em nosso país, e assim vamos vencendo a cada batalha
que é nos impostas. Por isso quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira, os Prefeitos Robério
Oliveira e Agnelo Santos, por terem retornados aos seus cargos para dar continuidade aquilo que foi
proposto pelo povo. Senhor Presidente, quero informar queestou entrando com requerimento para
que esta Casa possa fazer no dia 26 de abril uma transmissão de vídeo conferencia com a Câmara de
Vereadores da cidade de Belmonte em Portugal; porque lá eles estão comemorando o dia do Brasil;
ai achamos que é de grande importância e relevância para nossa cidade da importância deste ato
cívico e também nos renova ao descobrimento do Brasil; toda história e toda carga histórica cultural
que tem neste evento; espero que os demais Vereadores (a) possam compreender deste importante
ato. Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente, gostaria de falar a respeito do tramite
e da agilidade da regularização fundiária do nosso município tanto rural como urbano. Temos uma
área urbana muito grande – muito bairros periféricos que são irregulares; quase todos os dias nós
emitimos recibos de compra e venda entre os moradores, onde tem muitos deles tem mais de quinze
recibos de vários donos. Se a Prefeitura continuar nesta agilidade toda que está fazendo agora há
passo de tartaruga, vai levar cem anos para legalizar isso em Porto Seguro. Temos bairros que não
tem documentos, tem colégio construído em área de uma fazenda. Imagine vocês se a Prefeitura
agilizar a regularização fundiária, quanto ela não vai receber? Contei agora quinze
transferênciasentre uma pessoa e outra, ninguém pagou nada; todos sabem que a Prefeitura deixa de
receber o ITBI, IPTU, isso faz com que arrecada e valoriza os imóveis. Quantos anos o bairro
Paraguai existe que está sem regularização? Senhor Presidente, a respeito da perseguição do
Superintendente ao Vereador Robério Moura, isso é o que dá, colocar pessoas em funções que não
tem competência! Esta Casa está junto pra poder acabar com isso; barrar perseguição para com
aquele que deu a cara com o povo; aquele que foi eleito pelo povo. Muitas vezes nós levamos
nomes lá fora de irresponsáveis devido a certos funcionários irresponsáveis que não atende o
representante do povo. Enquanto ao Hotel Fasano, o combinado não é caro. Temos que pedir a
Secretaria de Obras para impedir a licença e no final da obra impedir o habites, para quando ele
regularizar não receber enquanto não concluir a obra, enquanto ele não cumprir o acordo que fez
com a Prefeitura. Uma obra que está há doze anos para ser construída, começou agora, não cumpre
com seu papel. O papel dele não é fazer benfeitoria para o Vereador e nem para a Prefeita e sim
para o povo. Vão gerar empregos, vão ganhar dinheiro, mas também tem que ceder a parte social
deles. Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, quando aconteceu o afastamento da
Prefeita Claudia Oliveira, eu coloquei no plenário que o bom marinheiro consegue vencer uma
tempestade; agora a tempestade passou e vem a bonança; acredito que teremos bons frutos, mais
tranquilidade, mais respeito. Eu acredito o bom senso da Prefeita Claudia Oliveira em parceria com
esta Casa; em respeito à comunidade; ela vem com mais força e determinação; estes cinco meses
serviu de experiência, onde ela pode parar para fazer uma grande reflexão e ter mais atenção para
com o nosso povo. Tenho certeza que a Prefeita Claudia Oliveira vai assumir o seu mandato e
entregar o nosso Município com chave de ouro. A respeito do empreendimento do Distrito de
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Trancoso, conforme assunto abordado pela Vereador Robério Moura, em conversa com o Vereador
Ronildo Vinhas Alves falei que esta Casa vai convidar o representante deste Empreendimento e o
Secretário de Obras, para que juntos possamos chegar em um denominador comum. Quero
parabenizar o Presidente desta Casa Vereador Evaí Fonseca Brito pela transparência, pelo trabalho
desenvolvido; pela visão que tem referente ao nosso município; força de vontade; coragem e
determinação. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, quero parabenizar e agradecer as
pessoas que acreditaram e oraram para que a Prefeita Claudia Oliveira retornasse a gerir o
município de Porto Seguro para dá continuidade aos trabalhos do nosso município. São nestes
momentos difíceis que a gente ver quem são os verdadeiros homens – ver que é favorável, contra e
aqueles que ficam encima do muro. Quando no ato de retorno da Prefeitaeu fiquei indignado com a
presença de uma determinada pessoa, porque um dia esta pessoa esteve no Distrito de Pindorama,
na Presença do Vereador Aparecido dos Santos Viana e dos irmãos da Vereador Ariana Fehlberg, e
falou que esta Casa tem dezessete Vereadores (a) sem moral; e não tinha coragem de pedir o
afastamento da Prefeita. E quando a Prefeita retorna, ele foi o primeiro a tirar fotografia. Aí Senhor
Presidente, me dá saudade da época de Lampião. Um cara desse é ser muito descarado; pessoa de
duas caras; se fosse homem não agia desta maneira. Isso me dá revolta, ver os traíras. Aqui fica o
meu repúdio a este tipo de gente. Parabenizo aqueles que apanharam como nós apanhamos também
por defender uma pessoa inocente que nós temos convicção que a Prefeita Claudia é inocente; por
isso que os dezessete Vereadores (a) desta Casa defenderam a Prefeita Claudia Oliveira. Senhor
Presidente, quero parabenizar o discurso do Vereador Ronildo Vinhas Alves; é necessário trazer os
grandes investimentos para Porto Seguro; como também é necessário que eles respeitem os acordos
abordados junto com o município e o Ministério Público. E se for necessário hoje nós vamos
conversar com o secretário do Meio Ambiente e de Obras; eu quero estar ao seu lado. Senhor
Presidente, este mês aconteceu muitas coisas no Brasil; só que nunca eu iria imaginar que o neto de
Antonio Carlos Magalhães pudesse corre de uma concorrência política como ele correu! Se
acovardou, porque o Governador Rui Costa já estava disparado. Só quem acreditava que ACM Neto
seria candidato eram os malucos iguais a ele. Ele não era maluco deixar a Prefeitura de Salvador
seis meses antes, ia perder as eleições como também não teria a Prefeitura de volta. Gostaria de
falar a respeito do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma polemica, porque alguns acham
inocentes e outros acham culpados. Não sou do PT, sou do Partido Republicano da Ordem Social –
PROS, mas quero falar que Lula foi, é e será sempre o melhor Presidente do Brasil. Tenho dois
sobrinhos: Um negra e filha de mãe solteira e outro jovem também filho de mãe solteira, ambos são
Advogados! Tiveram oportunidade de estudar na Faculdade porque tiveram ajudo do Governo Lula.
Se hoje temos uma extensão de faculdade em Porto Seguro foi o Partido dos Trabalhadores – Lula
quem trouxe para Porto Seguro; Casa minha Vida, Iluminação para todos do campo, foi Lula quem
trouxe. Senhor Presidente, tem um requerimento dos moradores do Bairro Mutá, questionam o
Hotel do Luigi Rotunnopor estar poluindo a área; também os moradores requerem a presença dos
Vereadores no local, desde já peço ao Presidente desta Casa para fazer uma comissão dos
Vereadores para ir a este local verificar as denúncias dos moradores. Senhor Presidente, que falar
para os colegas que não é nada de retaliação a nenhum projeto de lei. Nós temos noventa dias de
férias, e acho muito! Deveria ser trinta. Como também acho que esta Casa é composta por dezessete
Vereadores! Acho que é muito. Por isso estou colocando um projeto de lei para derrubar para onze
Vereadores! Esta é a minha opinião. Mas, se alguém me convencer que dezenove é melhor do que
onze eu seria favorável. Acho que neste momento com onze Vereadores, teríamos uma grande
economia para o município de Porto Seguro pra mais de dois milhões de reais por ano. É melhor
que haja uma discussão melhor para sabermos o que é de melhor para o nosso município. O
Presidente Evaí Fonseca Brito fez breves comentários a respeito do pronunciamento: Vou pedir ao
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Líder do Governo Dilmo Batista Santiago que possamos tratar deste assunto internamente nas
reuniões das comissões. A respeito do Hotel La Torres, tem mais denúncias, mas a Secretaria de
Obras já se encontra no local. A Comissão a qual o Vereador Dilmo solicitou será liderada pela
Comissão de Maio Ambiente mais alguns Vereadores que queiram participar. O Vereador Ronildo
Vinhas Alves e o Vereador Robério Moura podem formar uma comissão também. Quero
parabenizar o Vereador Aparecido dos Santos Viana por ter presidido os trabalhos da Mesa Diretora
na minha ausência, quando estava em viagem à Brasília para atender um chamado do Diretor de
Rádio de Infusão; gostaria que o Secretário lesse o convite. Cada vez que há investimento, não é só
para esta Casa, e sim para o município de Porto Seguro. Com isso a população vai acompanhas as
Sessões na integra, diferente de alguns sites e da rádio palanque que colocam o que querem; o povo
vai analisar e no dia da urna ele vai saber quem vale apena dá o voto ou não. Sair agora de duas
audiências. Enquanto alguns escrevedores de pasquim e blogueiros que não tem noção do que está
escrevendo. Eu tenho respeito a imprensa decente; a imprensa covarde vai responder na Justiça;
quem não recebeu, se prepare que ainda vai receber. Ordem do Dia do Legislativo Municipal –
Para votação única:Projeto de Decreto Legislativo Nº 003/2018 de autoria Mesa Diretora –
Matéria: Solicitação do Vice Prefeito Municipal Sr. Humberto Adolfo Gáttas Nassif Fonseca
Nascimento para ausentar-se do município por período de 30 dias.Quórum: Maioria Simples de
acordo como art. 141 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos
Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos
Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Kempes Neville Simões Rosa. Do Legislativo Municipal –
Para 2º Votação:Projeto de Lei Nº 007/2018 deautoria do Vereador Antônio Geraldo Ferreira
Couto. Matéria: Denomina oficialmente como Mercado Municipal Raimundo Ribeiro dos Santos,
o Mercado Municipal do bairro Frei Calixto, 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: Elio Brasil dos Santos, Kempes Neville Simões Rosa. Requerimentos: Nº 075/18
de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal a criação do SAC
Municipal, para emissão de documentos e pagamentos de impostos municipais nos distritos e
povoados. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores:
Elio Brasil dos Santos, Kempes Neville Simões Rosa. Nº 076/18de autoria do Vereador
Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal celebração de parceria com a PM
para retorno do Programa Ronda Escolar na zona urbana e rural do município. Aprovado pela
unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos,
Kempes Neville Simões Rosa. Nº 077/18 autoriasVereador Robinson Leão Vinhas – Requer do
Executivo Municipal envio de Proposição versando sobre remoção de área do expresso Gontijo,
bairro Quinta do Descobrimento. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando
ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Kempes Neville Simões Rosa. Nº078/18 de
autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez – Requer realização de Sessão Solene com
Videoconferência com a Câmara Municipal de Belmonte em Portugal em 26/04. Aprovado pela
unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos,
Kempes Neville Simões Rosa. Nº 079/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo –
Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com a Secretaria Especial de Políticas para
Mulheres, capitação para os servidores da Rede de Atendimento às Mulheres e outros Agentes.
Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil
dos Santos, Kempes Neville Simões Rosa. Nº 080/18 de autoria Vereador Rodrigo Borges de
Souza – Requer do Executivo Municipal viabilização de PPP para construção de praça na localidade
da Agrovila. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores:
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Elio Brasil dos Santos, Kempes Neville Simões Rosa. Nº 081/18 de autoria Vereador Lázaro
Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com a Secretaria Estadual
de Esporte para reforma da quadra da Escola Joao Carlos Mattos de Paula, bairro Vila Vitoria.
Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil
dos Santos, Kempes Neville Simões Rosa. Nº 082/18 de autoria do Vereador Antônio Geraldo
Ferreira Couto – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com a Secretaria Estadual
de saúde para construção de Maternidade no município. Nº083/18 de autoria Vereador Evanildo
Santos Lage – Requer da Secretaria de Saúde o envio do gabinete odontológico móvel para
atendimento agendado em bairros periféricos. Aprovado pela unanimidade dos presentes,
constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Kempes Neville Simões Rosa. Nº
084/18 de autoria Vereador Wilson dos Santos Machado – Requer do Executivo Municipal
celebração de convenio com o Governo do Estado para capitação do “Programa Saúde Sem
Fronteiras”, serviços itinerantes de Mutirão de Cirurgias, rastreamento do câncer de mama
(mamografia), oftalmologia, Odontomóvel e doação de sangue (Hemóvel) para a zona rural do
município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores:
Elio Brasil dos Santos, Kempes Neville Simões Rosa. Nº 085/18 de autoria Vereador Renivaldo
Braz Correia Filho – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria de
Recursos Hídricos para perfuração de poço artesiano no Jambeiro, distrito de Caraíva.Aprovado
pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos,
Kempes Neville Simões Rosa. Indicações: Nº 053/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito
– Revitalização da quadra poliesportiva do Buraco da Jia e recuperação da rua 01 de Maio da
localidade. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores:
Elio Brasil dos Santos, Kempes Neville Simões Rosa. Nº 054/18 de autoria do Vereador
Aparecido dos Santos Viana – Construção de Centro Comunitário no Bairro Novo, povoado de
Pindorama. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores:
Elio Brasil dos Santos, Kempes Neville Simões Rosa. Nº 055/18 de autoria Vereador Robinson
Leão Vinhas – Revitalização da estrutura física do Colégio Governador Cesar Borges, bairro
Campinho. Nº 056/18 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Revitalização do calçamento
da direção Orla norte, imediações da praça das Pitangueiras. Aprovado pela unanimidade dos
presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Kempes Neville Simões
Rosa. Nº 057/18 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Instalação da iluminação
pública da praça do bairro Parque Ecológico II. Aprovado pela unanimidade dos presentes,
constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Kempes Neville Simões Rosa. Nº
058/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Revitalização da iluminação pública da
rua Guiomar Simões, bairro Cambolo. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando
ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Kempes Neville Simões Rosa. Nº 059/18 de
autoria do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto – Procedimento para regularização fundiária
do bairro Nilo Fraga. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos
Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Kempes Neville Simões Rosa. Nº 060/18 de autoria da
Vereadora Ariana Fehlberg – Mutirão de limpeza e revitalização do bairro Parque Ecológico e
bairro Nova Canaã. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos
Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Kempes Neville Simões Rosa. Nº 061/18 de autoria dos
Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Extensão da rede elétrica com
iluminação pública trecho entre o Rio Trancoso e o estacionamento Porto Livre. Aprovado pela
unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos,
Kempes Neville Simões Rosa. Nº 062/18 de autoria dos Vereadores Ronildo Vinhas Alves,
Robério Moura Gomes, Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Lage – Construção de redutores
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de velocidade na BA 986 entre o posto de combustível e o ponto de ônibus, perímetro urbano,
distrito do Arraial d`Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos
Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Kempes Neville Simões Rosa. Nº 063/18 de autoria do
Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Operação tapa buracos no bairro Mirante, bairro Mira
Porto, bairro Sapoti, bairro Fontana I. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando
ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Kempes Neville Simões Rosa. Nº 064/18 de
autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – Cascalhamento e patrolamento das estradas
vicinais ao longo do perímetro da BR 367 e adjacências, para escoamento da produção agrícola.
Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil
dos Santos, Kempes Neville Simões Rosa. Nº 065/18de autoria do Vereador Evanildo Santos
Lage – Instalação de guard-rails na ladeira da Santa, distrito do Arraial d`Ajuda.Aprovado pela
unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos,
Kempes Neville Simões Rosa. Nº 066/18 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho –
Reposição de braços nos potes de iluminação pública, e lâmpadas no bairroJambeiro. O Presidente
Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 17 de
abril 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.

