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 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 

Ao 05 (cinco) dia do mês de setembro de 2019 às 10hs00min foi realizada a 4ª 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, a Presidente Ariana Fehlberg 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: Abimael Ferraz Gomes, Aparecido dos Santos Viana, 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, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo Borges de 

Souza, Ronildo Vinhas Alves; constando à ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira 

Couto, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes – Justificada pela Presidente Ariana Fehlberg, 

doença na família  e Wilson Santos Machado Justificada pela Presidente Ariana Fehlberg, doença na 

família. Dando prosseguimento a Presidente Ariana Fehlberg convidou o Vereador Hélio Pinheiro de 

Araújo para assumir a segunda secretaria pela ausência do titular Vereador Robério Moura Gomes. 

Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 29 de agosto de 2019 foi aprovada pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, 

Robério Moura e Wilson Santos Machado. Para Leitura: Do Executivo Municipal: Mensagem Nº 

039/19 acompanhando o Projeto de Lei Nº 039/2019 que “Altera a Lei 804/2009, Estrutura 

Administrativa da Prefeitura Municipal de Porto Seguro, e dá outras providencias”. Do Legislativo 

Municipal: Projeto de Lei Nº 032/2019 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Matéria: 

Dispõe sobre atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais onde indica e dá outras 

providencias. Projeto de Resolução Nº 022/2019 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado. 

Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Marco Antônio Almeida dos Santos. 

Tribuna Livre: Professor de karatê Carlos Vieira Santos. No Pequeno Expediente fizeram uso da 

palavra os Vereadores: Elio Brasil dos Santos – Senhora Presidente, hoje é um pouco preocupante na 

questão de leis que são aprovadas nesta Casa. Nesta semana eu fui provado a respeito de uma lei de 

minha autoria mais o Vereador Robson Leão Vinhas, e aprovado nesta Casa no dia 5 de Agosto 2019 

para uso do aplicativo; mas, não funciona.  Enquanto aprovamos a lei, é sancionada mas não funciona 

Todos querem ver esta lei regulamentada, não acontece! Procurei o secretário Fábio falei a este respeito; 

os fiscais que já estavam de braços cruzados continuam; aí é preciso os trabalhadores se mobilizarem, ir 

para rua se manifestar por conta dessa lei que não funcionou. É uma sobrevivência do Legislativo! Se as 

leis que são aprovadas pelo Legislativo e não funciona, o Legislativo para de existir! Espero que seja 

aprovada a Lei do Transporte Complementar; mas, será que irá funcionar?   Sem regulamentação e 

fiscalização? Nós Vereadores precisamos estar cobrando para que a lei municipal aconteça; e que os 

cidadãos e possam usufruir. Senhora Presidente, estão colocando o clipe da água juntamente com o grito 

dos excluídos que acontece todo dia 07 de setembro no Brasil. Nós Vereadores comprometemos em cria 

uma comissão especifica para o acompanhamento da licitação, uma proposta do Vereador Kempes 

Neville Simões Rosa – Bolinha; iremos acompanhar passo a passo um serviço pra ver se é viável ou não, 

haja visto que a privatização na sociedade brasileira já virou moda, virou lei; porque o Governo do 

Capitão tudo que privatizar! Aqui em Porto Seguro se privatizar, queremos um serviço melhor do que já 

existe. Robinson Leão Vinhas – Senhora Presidente, gostaria e falar à do que está acontecendo no nosso 

município; começou o palco políticas nós sabemos que na realidade a polícia militar está cumprindo o 

seu papel como manda a lei; tem algumas pessoas que estão querendo coibi a polícia militar de fazer o 

seu papel.  Por exemplo: não é justo uma pessoa ter um restaurante, cumprindo seu papel como manda 

a lei: pagando telefone, impostos, alvará de licença, funcionário; ai vem outra pessoa coloca uma barraca 
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bem na frente do seu estabelecimento sem arcar com nenhum imposto! Ninguém gostaria que isso 

acontecesse; mas, está acontecendo com a classe dos taxi; o transporte clandestino já tomou o ponto de 

táxi do bairro Baianão, Cambolo; bairro Mirante e agora do hospital. Agora colocaram um ponto nos 

estacionamento Tabapiri, botaram 15 mulheres e homens para chamar as pessoas da rodoviária para 

colocar no carro clandestino; tirando os passageiros dos taxis; isso é lamentável. Isso não pode acontecer; 

não existe isso em lugar nenhum do Brasil. O ex-prefeito Gilberto Pereira Abade deu vários alvarás de 

taxis para legalizar o transporte clandestino, eles venderam os alvarás, venderam faixas. Lazaro Souza 

Lopes – Senhora Presidente, na semana passada eu elogiei, e nesta semana eu vim cobrar. Este é meu.  

Tenho muito eu tenho muito respeito por todos desta classe por que vocês estão em busca do ganha-pão 

das famílias. Nesta semana fui procurado através de WhatsApp por uma pessoa que gosto muito muito 

e ele abordou alguns assuntos a respeito do ponto que fica do lado da rodoviária; não quis me manifestar 

por estou imbuído junto com a Presidente Ariana Fehlberg, Vereador Kempes Neville Simões Rosa – 

Bolinho e o Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Hélio Navegantes; referente ao projeto do transporte 

alternativo. Quando há coerência e sabedoria tudo se resolve da maneira possível. Senhora Presidente, 

gostaria de fazer uma cobrança ao Secretaria de Obras; fiz um requerimento a respeito do novo cemitério 

da cidade do bairro Vila Jardim, a obra já iniciou e não terminou. Na semana que vem vou encaminhar 

um requerimento solicitando reforma do muro do cemitério da cidade, e se possível também já indicar 

um guard-rei.  Senhora Presidente, pegando o gancho da palavra do vereador Elio Brasil dos Santos, 

referente a alguns projetos que foram votados nessa casa, no ano de 2018 eu fiz um projeto de lei que já 

foi votado e sancionado – referente ao veículos abandonado nas ruas; ninguém tomou providência em 

colocar em vigor. Se aqui é uma casa de lei, que a gente perde um tempo elaborando a mesma, pedindo 

auxílio advogado para que a gente não faça nada errado, depois vai para o plenário votar, depois ver ser 

arquivado; realmente temos que ver a situação para que os mesmos sejam colocados em prática. 

Aparecido dos Santos Viana – Senhora Presidente, quero dizer que tenho grande respeito pelo pessoal 

do Transporte Alternativo; o sol que nasce pra um, todos tem o mesmo direito! Espero que haja um bom 

entendimento; já existe uma comissão formada nesta Casa; o projeto que já estar bem encaminhado; 

mas, do jeito que está ocorrendo não pode continuar! Tenho certeza que vocês estão prestando um bom 

serviço na cidade, porém tem outras pessoas vindo de fora fazer o mesmo serviço sem conhecer os 

bairros e nem tão pouco o centro da cidade; faz um serviço péssimo, de má qualidade, e culpa cai encima 

de vocês que estão prestando um bom serviço na comunidade. Infelizmente a empresa de ônibus que 

temos nesta cidade é de péssima qualidade; mas o pessoal do transporte alternativo estão conseguindo 

levar as pessoas aos locais de trabalho. Só nesta semana eu usei o transporte alternativo quatro vezes; 

foi muito bem tratado; tenho certeza que a comissão formada nesta Casa e com a participação de seus 

representantes, vamos encontrar uma solução justa para todos. Abimael Ferraz Gomes – Senhora 

Presidente, quero agradecer e parabenizar a Prefeita Cláudia Oliveira pelas obras no bairro Vila Jardim. 

Não posso deixar de falar a respeito de um serviço que é tão complicado que é o transporte de Porto 

Seguro; já sugerir que o município contratasse uma consultoria de engenharia de transito para identificar 

e diagnosticar a necessidade do nosso transporte que a nossa população exige. O projeto que vai 

regulamentar o transporte alternativo está em andamento; se não fizermos com a maior urgência possível 

podemos entrar em outra situação; hoje já temos classes de alternativos na cidade que estão criando 

problemas; o alternativo que quer ser regulamentado virou inimigo do alternativo que não quer ser 

regulamentado! Agora está havendo manifestações, agressões verbais, desrespeitos no direito de ir e vir 

das pessoas; estão queimando pneus; ameaçando as pessoas, isso pode virar uma tragédia; não queremos 

isso para nossa cidade; por isso precisamos ter consciência e responsabilidade para tratar de um assunto 

como este que envolve nossa população. Temos que respeitar o serviço da polícia; são de uma Casa 

Legislativa fazemos as leis; temos a polícia que mantem a ordem; a justiça julga os casos, precisamos 
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ser corretos com tudo isso. Kempes Neville Simões Rosa – Senhora Presidente, a respeito da lotação 

do táxi e do Uber essa disputa já passou de âmbito de diálogo, agora já são tramites de leis; nesta casa 

foi feito uma comissão e formalizou esse projeto que já está em estágio final; já deveria ter vindo essa 

semana; é a Presidenta   tá encabeçando essa situação, provavelmente na semana que vem nós damos 

início a leitura sobre esse projeto e logo assim a regulamentação daqueles que merecem ser 

regulamentado uma coisa muito importante que as pessoas estão divididas e aqueles que querem 

realmente a regulamentação que tem aqueles que se beneficiam do caos; aí é um grande problema hoje. 

Hoje nós temos uma realidade não é do Capitão Bolsonaro como falaram aqui; vivemos uma realidade 

a nível geral e até esferas internacionais que é do livro mercado da livre concorrência; temos que lutar 

contra isso. Exemplo:  meu pai era empresário no ramo de farmácia, veio as Indianas, ou ele se ajusta 

na forma que a Indiana faz, ou deixar que ela não entre!  Tem certas coisas que é necessário a gente ter 

um entendimento Antigamente usava disco, mudou para “fita cassete” depois mudou para CD, hoje “pen 

drive”; são as inovações do mercado; quem ganha com isso é a população. E falando a respeito do serviço 

de transporte, é o consumidor quem tem que dizer se ele quer ir de taxi, uber ou lotação! O transporte 

de Porto Seguro é péssimo! Só não ver quem não quer! Nos bairros: Vila Jardim, Valdete, Parracho, só 

quem vai é o transporte complementar; quem leva o morador para seu trabalho e para suas necessidades 

é o transporte complementar! Agora se o cidadão quiser e confia mais no taxista que ele vá! Tem certos 

discurso que a gente fica falando direto; mas nós estamos aqui para representar a voz do povo. Se nós 

tivermos andando ao lado do povo não tem como a gente desfazer dessa realidade de Porto Seguro que 

é o transporte complementar. Parabenizo a classe, aquela que está unida, regulamentada dentro dos 

parâmetros normais; porque isso também dará para o município uma maior confiabilidade do seu 

passageiro que estar entrando em um transporte de uma pessoa que ele esqueceu a carteira – como já 

aconteceu, ele vai saber com quem foi! Tem certas regras de regulamentação que tem para o passageiro: 

número da placa do carro; quem é o profissional que está dirigindo; o horário e a rota que ele está 

fazendo. Senhora Presidente, eu não concordo em dizer que só a Embasa tem o direito de trabalhar com 

água em Porto Seguro; tivemos vários guinchos de privatizações; a Embratel foi um sucesso no país. No 

caso que se refere a água, a pessoa tem que ter; necessita dela para viver, por isso nós termos que dar 

grande importância à este movimento. Temos que ter uma comissão de Vereadores para saber das 

empresas que queiram participar sobre o edital da privatização da água, quais são os critérios; trazer para 

nós movimento de outras cidade que tiveram sucesso; dar garantia que o serviço de água não será 

prejudicado, sabemos que a Embasa tem seus problemas, mas ela nos dar garantias! Porque ela não visa 

só lucros da poluição; e o problema da privatização é que a privatização visa lucro; porque a minha 

preocupação realmente é com os bairros periféricos que muitas vezes as pessoas pagam com benefício; 

por isso que eu gostaria que fosse aberta a comissão com urgente; ver os Vereadores quem quer participar 

para que possamos a partir de hoje já seja formalizada a comissão. Dilmo Batista Santiago – Senhora 

Presidente, eu acredito que só há respeito quando a pessoa busca a ser respeitada. Por não morar aqui na 

sede e não ter tanta necessidade pra utilizar do transporte alternativo. Realmente eu não tinha uma visão 

ampla do que seria o transporte alternativo. Mas, em minhas andanças e vendo algumas atitudes de 

motorista do alternativo, comecei ter uma divisão diferenciada destas pessoas. Não vamos resolver o 

problema porque o Deputado Jânio Natal ou o Deputado Jacó está determinando! Quem determina as 

leis do município é o Poder Legislativo – Câmara de Vereadores, eles determinam as leis estaduais. Não 

vamos ouvir estes deputados pra saber o que devemos fazer! Vocês tem apoio de todos os Vereadores 

desta Casa. Senhora Presidente, a maioria das clinicas de Porto Seguro não aceitam cartão de credito! 

Isso é um absurdo! Será que eles também são clandestinos? Se não aceitam é porque eles não gostam de 

pagar impostos! Em relação as obras e licitações do município, nesta semana conversei com o Secretário 

Mauricio Pedrosa, mas é necessário a gente também verificar a empresa em uma localidade que ela 
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prestou serviço; porque quando chegar aqui fazer igual ou melhor – se fez algo errado não vamos deixar 

que faça aqui. Uma das empresa que ganhou a licitação foi uma de Minas Gerais, mas já tem gente 

verificando as cidades que esta empresa foi licitada, para ver se ela fez o serviço de boa qualidade. A 

Presidente Ariana Fehlberg – fez breves comentários a respeito do pronunciamento dos Vereadores:  

quero falar para o pessoal do transporte alternativo que nós vereadores nunca brincamos, não pegamos 

esta empreitada por brincadeira e nem faixada, e sim para um bom diálogo com o Executivo para enviar 

o projeto para esta Casa. Sabemos que a luta de vocês é constante e fatigante vocês não ter a certeza de 

ter um retorno para casa por causa da fiscalização. A Polícia Militar estar ai para obedecer ordens, dar 

segurança as pessoas, a polícia está fazendo o papel dela. Tenho certeza no bom desempenho do projeto 

do transporte alternativo, porque Porto Seguro precisa mudar em relação ao serviço de transporte; o 

serviço de transporte desta cidade é horrível. A mesa já pediu ao Secretário desta Casa – Sergio Rodrigo 

para enviar um comunicado solicitando que venha a esta Casa o responsável desta empresa para prestar 

esclarecimentos – até porque minha defesa sempre será a legalidade do Transporte Alternativo; mas 

também o transporte coletivo venha prestar um bom serviço para o nosso povo; até porque ela ganhou a 

licitação para isso; o nosso povo não pode estar sofrendo com o caos por parte desta empresa – ônibus 

quebrados, não tem local para deficientes; não tem horário certo.  Quero falar para vocês do transporte 

coletivo, o áudio que foi divulgada na rádio de Ubaldino – 88,7 onde ele diz que eu falei que a comissão 

era uma faixada, que não ia acontecer nada disso! Isso não procede; peço para ele retirar este vídeo do 

ar! Não houve esta conversa entre a Presidente Ariana Fehlberg e a Prefeita Claudia Oliveira; ela falou 

para comissão que vai fazer o projeto. Quem provocou a linha de diálogo para legalizar o serviço de 

transporte complementar foi eu e mais algumas pessoas aqui presente. O Vereador Robinson Leão 

Vinhas defendeu a classe dos taxistas, que tem a legalidade e precisa trabalhar! Mas, sabemos que o 

transporte complementar vai nas periferias fazer seu trabalho! Há espaço para todos. Acredito que com 

a legalidade vai acabar esta confusão e o desgaste.  Ordem do Dia do Legislativo Municipal – Para 

2º Votação: Projeto de Lei Nº 028/2019 de autoria do Vereador Dilmo Batista Santiago. Matéria: 

Denomina oficialmente como Av. Idalício José Moreira, Via Pública que interliga o bairro Santiago a 

esquina da Rua Guanabara, Distrito de Arraial d`Ajuda. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o 

art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, o projeto 

acima citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura e Wilson Santos Machado. 

Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 029/2019 de autoria do Vereador Lázaro 

Souza Lopes. Matéria: Considera de Utilidade Pública Municipal a Associação dos Pequenos 

Produtores do projeto Mangabeira, com sede e fórum a estrada da Orla, s/nº, KM 02, bairro Alto da 

Mangabeira. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de 

várias discussões por parte dos Vereadores, o projeto acima citado foi Aprovado pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca 

Brito, Robério Moura e Wilson Santos Machado. Requerimentos: Nº 25719 de autoria da Vereadora 

Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal a efetivação da lei de acessibilidade, com a execução 

do programa municipal “Calçada Legal”. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura e 

Wilson Santos Machado. Nº 258/19 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Infraestrutura para construção de 

redutores de velocidade na rua Alberto Borges Figueiredo e Av. Valdivio Costa, bairro Cambolo 

proximidades do CRAS. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura e Wilson 

Santos Machado. Nº 259/19 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do 
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Executivo Municipal a Notificação junto a CONDER para conclusão do esgotamento sanitário da rua 

Gonçalo Coelho. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura e Wilson Santos Machado. 

Nº 260/19 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Requer do 

Executivo Municipal celebração e convênio com a EMBAS a para instalação do equipamento sanitário 

do bairro Maria Viúva. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura e Wilson 

Santos Machado. Nº 261/19 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o Governo do Estado para revitalização do Parque Rio da Vila 

e acesso e visitação a Cidade Histórica. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura e 

Wilson Santos Machado. Nº 262/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do 

Executivo Municipal celebração de PPP com a concessionária de transporte coletivo para construção de 

pontos de ônibus na Av. do Trabalhador. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura e 

Wilson Santos Machado. Nº 263/19 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com o a Secretaria Estadual de Infraestrutura para 

perfuração e poço artesiano na Comunidade Vargem Alegre II, KM 17, Distrito de Caraíva. Aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira 

Couto, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura e Wilson Santos Machado. Nº 264/19 de autoria do 

Vereador Abimael Ferraz Gomez – Requer do Executivo Municipal celebração e convênio com o 

DERBA para construção de calçadão na rua Vila de Belmonte. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca 

Brito, Robério Moura e Wilson Santos Machado. Nº 265/19 de autoria do Vereador Evanildo Santos 

Lage – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com Secretaria Estadual de Educação 

para construção de uma escola no bairro Alto do Villas, distrito de Arraial d’Ajuda. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, 

Evaí Fonseca Brito, Robério Moura e Wilson Santos Machado. Nº 266/19 de autoria do Vereador 

Wilson Santos Machado – Requer do Executivo Municipal o envio de Proposição versando sobre a 

regularização fundiária do bairro Novo, distrito de Vera Cruz. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca 

Brito, Robério Moura e Wilson Santos Machado. Indicações: Nº 238/19 de autoria da Vereadora 

Ariana Fehlberg – Patrolamento, cascalhamento e nivelamento das estradas e vicinais e ladeiras da zona 

rural. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio 

Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura e Wilson Santos Machado. Nº 239/19 

de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Reparo na pavimentação da Rua Lindinalva de Paula, 

bairro Parque Ecológico. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura e Wilson 

Santos Machado. Nº 240/19 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Construção de um 

Centro Cultural, no Complexo Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura e 

Wilson Santos Machado. Nº 241/19 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo 

Vinhas Alves – Instalação de manilhas próximo ao lago na entrada do bairro Paraíso dos Pataxós, para 

escoamento de águas pluviais. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura e Wilson 

Santos Machado. Nº 242/19 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Construção de sanitários no 
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Tarifa, masculino e feminino. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura e Wilson 

Santos Machado. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura e Wilson Santos Machado. 

Nº 243/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Pavimentação da Rua Belém e Rua Bom 

Jesus no bairro Casas Novas, Complexo Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, 

Robério Moura e Wilson Santos Machado. Nº 244/19 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia 

Filho – Construção de dois redutores de velocidade na BR 367, nas proximidades do bairro Mirante. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo 

Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura e Wilson Santos Machado. Nº 245/19 de 

autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez – Patrolamento, nivelamento para futura pavimentação da 

rua Jaqueira, bairro Tabapiri. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura e Wilson 

Santos Machado. Nº 246/19 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Instalação de parques 

infantis no Bairro São José, Rua Da Vala, Bairro Alto do Villas, Aldeia Velha e Distrito de Vale Verde. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo 

Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura e Wilson Santos Machado. Nº 247/19 de 

autoria do Vereador Wilson Santos Machado – Manutenção das estradas do corredor agrícola que 

compõem Vera Cruz e São José do Panorama. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura e 

Wilson Santos Machado. A Presidente Ariana Fehlberg – Senhor Presidente, agradeceu a presença de 

todos, marcando a próxima Sessão para o dia 12 de setembro 2019. Não havendo nada mais a se tratar, 

lavrou-se a “Ata” que depois de lida e aprovada, vai assinada pela Senhora Presidente, 1º Secretário, 2º 

Secretário e demais Vereadores. 

 

    


