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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018  

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês outubro 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, o Presidente Evaí Fonseca Brito declara aberta a Sessão sob a proteção de Deus, com a prece 

do Pai Nosso – de acordo com a Resolução Nº. 46 de 23 de março de 2000, e com as presenças dos 

Vereadores: 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 e Ronildo Vinhas Alves; constando à ausência dos 

Vereadores: Abimael Ferraz Gomes e Wilson Santos Machado – ambos os ausentes por tratamento de 

saúde.  Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 11 de outubro de 2018 foi aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes e Wilson 

Santos Machado.   No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Renivaldo Braz 

Correia Filho – Senhor Presidente, gostaria que o Poder Executivo convocasse todos Vereadores (a). Eu 

acho uma falta de respeito que o Executivo está fazendo com o município. Antes da eleição colocou um 

monte de máquina para trabalhar no município, e assim que passou a eleição a Prefeita baixou um Decreto 

paralisando as obras; isso é um desrespeito para com o município. Como Vereador estou bastante chateado 

com esta situação. Antes da eleição eu falei com a Prefeita para não tirar as máquinas do Povoado de 

Itaporanga enquanto não terminasse o serviço e ela me garantiu! Logo que passa a eleição a primeira coisa 

que ela fez foi retiraras máquinas desta localidade; isso é revoltante e não aceito; gostaria que os demais 

Vereadores (a) marcasse uma reunião com ela para que ela tenha um compromisso com o município e não 

querer brincar com os Vereadores (a).  Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, eu até entendo a fala 

do Vereador Renivaldo Brás Correia Filho – Cacique, porque nós somos cobrados todos os dias; mas esta 

Casa em momento algum deixou de fazer as cobranças; deixou de visitar as comunidades; nunca deixou 

de levar a satisfação para as comunidades, porque nós estamos aqui para isso. Por várias veze eu cobrei 

da gestora obras para o bairro Paraguai, hoje já tem uma equipe fazendo os trabalhos em algumas ruas do 

Paraguai. Eu gostaria de pedir a Secretária de Obras e Planejamento, para começar a fazer o planejamento 

e quando iniciar um trabalho que termine não deixando pela metade. Eu parabenizo o Poder Executivo 

pela execução dos trabalhos no bairro Paraguai; bairro Cambolo e Casas Novas, bairros estes que estavam 

esquecidos. Que estas obras sejam levadas para os bairros: Porto Alegre I e II, Casas Novas e outros que 

estão necessitados e tem vários Vereadores representantes. Também gostaria que o Poder Executivo 

olhasse com carinho a mureta da ladeira do Arraial d’Ajuda onde tivemos uma perde irreparável da filha 

do nosso amigo Washington. Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, ao ouvir as palavras do 

Vereador Renivaldo Brás Correia Filho, realmente é de chamar atenção, mas eu gostaria de falar para o 

colega que tem que ver o que está acontecendo, porque pelo lada de cá as obras não pararam; nesta Casa 

tem um funcionário – Caio que sabe muito bem que as máquinas estão trabalhando na estrada que liga o 

distrito de Vera Cruz ao Povoado São José do Panorama – Queimado, e com serviço de cascalhamento 

nas ladeiras; também tem uma máquina trabalhando no Assentamento Santa Maria; hoje tem uma equipe 

fazendo a ladeira dos bairros Porto Alegre I e II; tem que ver com o Secretário da pasta pra ver o que 

houve com a empresa que tirou o maquinário de Itaporanga. Como representante do povo o senhor está 

de parabéns porque está reivindicado melhorias para sua comunidade. Também temos que louvar pela 

Rua da Linha, porque o pessoal da oposição aproveitou o momento das eleições para postar vídeos dizendo 

que as obras foram paradas. Isso é inverdade, porque as máquinas continuam trabalhando, tenho certeza 

que não vai parar por aqui! Eleição passa, mas, a cidade e o povo permanecem; temos que respeitar e 

valorizar cada cidadão. Peço ao nosso povo mais fé em Deus e mais tranquilidade; são tantas mensagens 
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colocadas no facebook, pessoas brigando, tirando vida uma da outra por causa de eleição; quem chegar 

lá, são todos iguais; devemos respeitar e valorizar a vida; estamos em um país democrático, cada um tem 

seu direito e liberdade de votar e escolher o seu candidato. Vamos deixar a vaidade de lado e respeitar a 

posição de cada um! Devemos viver com paz, com sabedoria, e deixar de lado as picuinhas políticas. 

Quem ganhar que faça o melhor pelo nosso povo. Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, quero 

solidarizar com o Vereador Renivaldo Brás Correia Filho – Cacique, pode contar comigo para juntos 

correr atrás das obras pendentes para sua comunidade. Mas eu gostaria de parabenizar a Prefeita Claudia 

porque muitos gestores passaram nesta cidade e nunca fizeram nada pelo bairro Cambolo, e agora o bairro 

voltou a sorrir! Fiz uns vídeos, joguei na mídia, porque tem pessoas que falaram mal de mim na rádio – 

que a máquina sumiu, que tinha dado linha; ai eu fiquei preocupado com o que falaram “as máquinas 

deram linha”, só que eles falaram erram, no outro dia fui lá vi as “máquinas estavam fazendo a Rua da 

Linha” – riu o vereador. A Rua Isnard Pena todos gestores que passaram só fazia tapar buraco; hoje é 

diferente, as máquinas estavam a todo vapor fazendo esta rua. O povo agra pede quebra-molas, porque 

virou uma pista de corrida, já mataram quatro cachorros e atropelaram uma pessoa; já vou entrar com uma 

indicação pedido pedindo redutor de velocidade. Eu só sei que é toda obra para todo lado. Também foi 

desapropriado uma área do “nosso Sítio” para fazer uma rotatória. Quero parabenizar a Prefeita Claudia 

Oliveira por não ter parado as obras do bairro Cambolo. Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, 

vim falar a respeito da Lei nº 14.002 que dispõe o acesso de veículo de turismo no município de Porto 

Seguro, que está sendo comentado por todas as vias de comunicação. Fui favorável a lei, mas nós temos 

que voltar a analisar, porque no Artigo VII Inciso III diz: fica excluída a proibição prevista no Inciso II a 

parada de embarque e desembarque de passageiros e vias urbanas de entorno de meio a hospedagem e 

restaurante – ponto turístico, previamente demarcada pela Secretaria de Transito e Serviços Públicos, 

desde que não exceda vinte minutos. No Parágrafo Segundo diz: após inspirado o prazo estabelecido no 

Parágrafo I deste artigo, o veículo de turismo deverá se dirigir ao estacionamento ou via pública 

regularizada por meio de decreto expedida pelo Poder Executivo. Nós não temos esta área, estamos vendo 

ônibus estacionados nas Praças, nas Pitangueira, no Colégio Municipal, temos que chamar o Secretário 

para poder discutirmos isso. Uma outra coisa é o direcionamento da verba arrecadada; hoje eu sou contra 

o cinquenta por cento da verba ser destinado a Secretaria de Turismo e o cinquenta por cento ir para 

Secretaria de Transito. Temos que colocar uma cota na Secretaria de Obras para investir nos monumentos 

turísticos do nosso município. Hoje a Passarela do Álcool é uma vergonha! É casa de pombo! Na Orla 

Norte é uma sujeira total! Tem que investir no Quadrado de Trancoso, Rua Broadway no Arraial d’Ajuda. 

Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, quero parabenizar o Vereador Renivaldo Brás Coreia 

Filho pela coragem; realmente temos que cobrar. Senhor Presidente, a respeito da lei criada pelo município 

e que nós aprovamos nesta casa. Porto Seguro poderia cobrar o valor que quisesse para qualquer pessoa 

que viesse passear. Em termos de belezas naturais, ou nós somos o maior polo turístico do Brasil ou um 

dos maiores – isso não tenho dúvida. É preciso avaliar o que vai ser feito com o dinheiro arrecadado, em 

conversa com o Secretário de Turismo, disse que é 50% para o Transito, até pensei na questão das mídias 

em colocar o nome de Porto Seguro onde realmente deve estar; não levantar fantástico e colocar coisas 

ruins. Em conversa com o Secretário de Turismo, ele pensa em arrecadar no final de ano um valor de 

duzentos ou trezentos mil reais! Se divide isso para duas Secretarias, fica cento e cinquenta mil reais, 

como vai investir em obras com este valor? Eu começo avaliar se isso é importante para o município! Aí 

começam falar mal do município. Eu vejo Morro de São Paulo que é pequeno, para entrar é cobrado uma 

taxa. Eu sou contra a qualquer tipo de taxa; a iluminação pública não temos direito de reclamar ou pedir 

para tirar porque já está na lei. O brasileiro já paga taxa de mais. Agora falar que o município não tem 

beleza natural para cobrar é brincadeira. Temos que avalia também que nível de turismo está vindo para 

a cidade; um turismo que não possa pagar dez reais no período de uma semana. Nós somos o berço mãe 

do Brasil, e temos as maravilhas que nenhuma outra cidade tem. Não estou falando que seja certo cobrar 
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ou não; se for o município tem qualidade para isso; acho que temos que ter uma reunião, para que não 

fique também cobrando aleatoriamente. Ronildo Vinhas Alves – Senhor Presidente, eu quero parabenizar 

o Concelho Ambiental de Caraíva. Uma matéria veiculada no Jornal do Sol, fala que o Distrito está 

tentando frear uso das garrafas tipo “long neck” – não retornável; é de parabenizar e pedir a imprensa para 

se engajar nesta campanha, porque a complexidade de se chegar alimentos e complexidade de sair o lixo 

do Distrito porque sai de canoa; e estas garrafas é muito mais difícil. A chegada do verão o lixo triplica a 

quantidade, consequentemente com as garrafas não retornável ainda é maior a quantidade de lixo. Para 

quem conhece Caraíva sabe do que eu estou falando, principalmente a retirada do lixo com carroça, 

colocado na canoa; atravessar o rio e depois colocado no caminhão. Gostaria que a imprensa posa a 

divulgar isso porque o Distrito é conhecido mundialmente. Em nome da Zona Rural do Gravatá eu fazer 

um agradecimento especial pela perfuração de um poço artesiano de cento e oitenta metros, uma emenda 

do Deputado Federal Ronaldo Carleto; o poço artesiano do Distrito de Vae Verde será concluído amanhã 

que vai atender toda localidade; e no Gravatá não é diferente que vai beneficiar mais de setenta famílias 

que vive da agricultura familiar. A campanha passou, e o Deputado Federal Ronaldo Carleto, e a promessa 

da campanha já estão começando a ser feita. Senhor Presidente, a fiscalização do Observatório de Porto 

Seguro nas Escolas do Municipal do Distrito de Trancoso. Temos feitos os pedidos, nossas indicações; 

ofícios; há uma precariedade das salas de aulas; há necessidade de construção de mais salas de aulas, 

acesso do Transporte Escolar onde os ônibus não consegue ir! Foi muito bom a fiscalização o 

Observatório. Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente, na semana passada não participei da Sessão, 

mas eu quero agradecer a todos que nos acompanharam nas eleições, dando a Deputada Estadual Larissa 

Oliveira trinta e oito mil e centos e noventa e nove votos; ao Deputado Federal Heber Santana dois mil, 

trezentos e vinte e seis votos, com total geral de: cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três votos; 

não foi eleito, ficando na primeira suplência; continuaremos nesta batalha em busca de dias melhores para 

Porto Seguro. Quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira pelas obras do bairro Cambolo; nós fizemos 

um requerimento no ao passa para desapropriação de um pedaço do terreno do “nosso Sítio para 

construção de uma rotatória. Também me compadeço das queixas do Vereador Renivaldo Brás Correia 

Filho – Cacique, nós temos que saber do Secretário o que houve com o Povoado de Itaporanga. Não 

acredito que seja nada sistemático até porque as obras do município nenhuma foram paradas. Senhor 

Presidente, a respeito dos ônibus do serviço de Transporte, nós precisamos entender que Porto Seguro é 

o segundo ou terceiro polo turístico mais importante do Brasil. Em todos os locais do Brasil que vamos 

fazer turismo nós precisamos pagar até para respirar! Não podemos receber um milhão e meio de turista 

em Porto Seguro e a maioria deles que chegam vias rodoviárias, joguem latinha de cerveja, garrafa long 

neck, lixo nas rodovias, poluir as nossas praias, encher nossas reservas naturais de lixo e deixar esta conta 

para nós pagarmos! O Projeto é importante para Porto Seguro, agora é preciso rever como foi feito a 

regulamentação; cobrança de valores, de que forma isso foi feito pela Secretaria de Turismo. Todas as 

cidades turísticas do Brasil, cobram esta taxa.  E Saquarema – cidade do Estado do Rio de Janeiro, para 

entrar nesta cidade com um ônibus pago um valor de $ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Robério 

Moura Gomes – Senhor Presidente, em nome da comunidade do Gravatá eu quero agradecer o poso 

artesiano, da emenda do Deputado Ronaldo Carleto; em breve será feito também o poço em Sapirara; o 

Deputado tem cumprido o seu compromisso mesmo após as eleições. A respeito da fiscalização das obras, 

eu acho que a Prefeita tinha que sentar com os Vereadores (a) e explicar alguns pontos que estão 

trabalhando e outros que não estão, para podermos esclarecer para a população; mas as obras do município 

não pararam. Senhor Presidente, a respeito da taxa de turismo, há pontos positivos e pontos negativos. 

Seria melhor a gente suspender a Lei, ter um entendimento melhor para que possamos fazer uma coisa 

mas fundamentada. Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente, gostaria de justificar a minha 

ausência na Sessão passada, todos os Vereadores sabem o que estou passando com meu filho, são vinte 

quatro horas com ele; dormindo com ele; estou aqui hoje porque uma irmã está com ele, mas graças a 
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Deus ele está bem. Senhor Presidente, a respeito da explanação do Vereador Renivaldo Brás Correia Filho 

– Cacique, eu não estou vendo desta forma, mas se realmente isso aconteceu, é hora de nós Vereadores 

procurar saber o que está acontecendo; se for por causa do resultado da política, perseguição não é 

admissível. Apesar de eu ser aliado ao governo, eu estou para apoiar qualquer um dos Vereadores, não 

aceito este tipo de coisa. Eu também estou muito feliz com as obras da Rua da Lina. Senhor Presidente, 

nós Vereadores temos que analisar os projetos ante de vir a ser colocado em pauta, para não aprovar e 

depois se arrepender como já aconteceu. Temos que saber para onde vai as taxas cobradas dos ônibus e 

vans de turismo, onde será investido estes recursos? É Necessário para que e o porquê? A guarda de 

transito só serve pra turista; no bairro Baianão os carros batem um no outro; não há sinalização alguma; 

mas o turista aqui no centro tem, então tem que pagar mesmo. Dilmo Batista Santiago – Senhor 

Presidente, eu vou ler uma matéria: Apaixonada por natureza – sol e praia, a maranhense Daniela, 33 

anos, sempre quis conhecer o arquipélago ecológico de Fernando de Noronha em Pernambuco, quando 

finalmente esteve lá. Encontrou praias preservadas; cavernas históricas, gastronomia abundante e um 

ambiente seguro. Pelos sete dias que permaneceu no Arquipélago, Daniela desembolsou cerca de 

trezentos e vinte reais para o pagamento da TPA -  Taxa de Preservação Ambiental. Senhor Presidente, 

o que que nós queremos com Porto Seguro? Que turista nós queremos que venha para Porto Seguro? Será 

que esta Casa errou quando aprovamos uma Lei dando o direito ao Município cobrar das pessoas que 

desembarcam aqui de ônibus? Infelizmente, muitos vêm para destruir o que nós temos! Tem que cobrar 

mesmo, o mínimo para que possa ser investido em nosso município. Com trezentos mil reais arrecadado 

o final do ano, pode construir uma praça; pode fazer alguma coisa que possa beneficiar o turista; pode até 

dá mais segurança ao turista; mas infelizmente a oposição está ai para isso; a oposição está com celular 

na mão; qualquer coisa que o município faz é crítica! Estas pessoas têm que viajar para ver se não é 

cobrado a taxa de turismo. Agora, em Porto Seguro nada pode fazer, quando toma uma posição vão para 

a rede social criticar! O recurso é destinado para a Secretaria de Turismo! Vai para o Conselho Municipal. 

Agora, “ficam falando que a Prefeita perdeu a eleição, gastou muito e o recurso está indo para ela”! 

Gostaria de falar para o Vereador Renivaldo Brás Correia Filho, que eu fui a Caraíva nesta semana, gastei 

uma hora e quinze minutos do Arraial d’Ajuda a Caraíva; existe ponto nesta estrada que eu puxei noventa 

quilômetros por hora; está uma estrada perfeita. Eu gostaria de saber quais os pontos que estão precisando 

ser feito, porque não queremos ver um colega sendo criticado. Infelizmente são criticados pela oposição 

e leva para dentro de si! Nunca vi a estrada de Caraíva tão boa como estou vendo agora! Existem outra 

localidade que estão precisando dos equipamentos, e a de se entender que não dá para atender o município 

como a Prefeita gostaria de atender. Mas, nós podemos ir até o Secretário procurar saber o que está 

acontecendo. O Presidente Evaí Fonseca Brito fez breves comentários a respeito do pronunciamento: 

Temos que deixar bem claro que as licitações das obras foram suspensas e não canceladas. O Secretário 

me informou que ouve um problema licitatórios por problemas de planilhas; até a semana que vem já 

estão em andamentos as licitações. Mas não foram em todos os lugares que as obras pararam, tem 

localidade que elas continuam a todo vapor: Rua da Linha, Arraial d’Ajuda, Bairro Paraguai, Ladeiras do 

Povoado São José do Panorama – Queimado. A respeito da Lei de taxa de Turismo, nós vamos solicitar a 

presença do Secretário de Turismo nesta Casa na terça feira às dez horas. Se houver alguma necessidade 

de emenda na lei, nós iremos fazer. Quero agradecer todas as pessoas que votaram na Larissa para 

Deputada Estadual e em Ronaldo Carleto Deputado Federal. Ordem do Dia: Requerimentos: Nº 294/18 

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

o SESC para realização do projeto Odontológico Secretaria em Porto Seguro. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes e Wilson 

Santos Machado. Nº 295/18 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo 

Municipal a celebração de convênio com instituições de ensino superior para formação e qualificação de 

servidores públicos municipais ainda não graduados. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 
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constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes e Wilson Santos Machado.  Nº 296/18 
de autoria do Vereador Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a 

Secretaria Esporte dos Direitos da Mulher para implantação da “casa de acolhimento” às mulheres vítimas 

de violência. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Abimael Ferraz Gomes e Wilson Santos Machado.  Nº 297/18 de autoria do Vereador Renivaldo Braz 

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

Educação para construção de creche em Nova Caraíva. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes e Wilson Santos Machado.  Nº 298/18 
de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com a COELBA para instalação de postes e luminárias sobre a calçada da rua Coqueiral, bairro 

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

Ferraz Gomes e Wilson Santos Machado.  Nº 299/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo 

– Requer do Executivo Municipal celebração de PPP´s para construção de abrigo nos pontos de ônibus da 

rua São Sebastião, bairro Pacatá. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Abimael Ferraz Gomes e Wilson Santos Machado.  Nº 300/18 de autoria do Vereador 

Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual 

de Turismo, para instalação de mureta de proteção na ladeira da Santa, distrito do Arraial d`Ajuda. 

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

Gomes e Wilson Santos Machado.  Nº 301/18 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convênio como DENIT instalação de placas de 

identificação do distrito de Vera Cruz as margens da BR 367. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes e Wilson Santos Machado.  

Nº 302/18 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo Municipal a celebração 

de convênio como DERBA para sinalização da BA 001, no perímetro urbano do distrito de Vale Verde. 

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

Gomes e Wilson Santos Machado.  Indicações: Nº 263/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – 

Revitalização da Passarela do Descobrimento. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes e Wilson Santos Machado.  Nº 264/18 de autoria 

do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Mutirão de limpeza do povoado de Pindorama, com poda de 

arvores, roçagem de canteiros. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Abimael Ferraz Gomes e Wilson Santos Machado.  Nº 265/18 de autoria do Vereador 

Robinson Leão Vinhas – Revitalização das calçadas e canteiros do bairro Campinho, Areão e Antônio 

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

Ferraz Gomes e Wilson Santos Machado.  Nº 266/18 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – 

Instalação de cobertura na área externa do mercado municipal Pedro Abade. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes e Wilson 

Santos Machado.  Nº 267/18 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Construção de uma 

praça com área de lazer na Agrovila e no bairro Parque Ecológico. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes e Wilson Santos Machado.  

Nº 268/18 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Aterro e patrolamento da Rua Camanha, 

em Nova Caraíva. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Abimael Ferraz Gomes e Wilson Santos Machado.  Nº 269/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro 

de Araújo – Revitalização da praça do bairro Cambolo. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes e Wilson Santos Machado.  Nº 270/18 
de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Construção de redutores de velocidade e instalação de faixa 

de pedestres em frente ao Hospital Luiz Eduardo Magalhães. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes e Wilson Santos Machado.  
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Nº 271/18 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Pintura de meios fios e redutor de velocidade 

e instalação de faixa de pedestre na área calçada da BA 001, distrito de Vale Verde. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes e Wilson 

Santos Machado.   Nº 272/18 de autoria do Vereador Wilson Santos Machado – Realização da operação 

tapa buracos no distrito de Vera Cruz. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes e Wilson Santos Machado.  O Presidente Evaí Fonseca Brito 

agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 25 de outubro 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.  
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