
   83 
 

  

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 

  ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Ao 07 (sete) dia do mês de novembro de 2019 às 10hs00min foi realizada a 13ª 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, Antônio Geraldo Ferreira Couto, Aparecido dos Santos 

Viana, Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, 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 dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Evanildo Santos Lage. 

Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 31 de outubro de 2019 foi aprovada pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Evanildo Santos Lage. Para 

Leitura do Executivo Municipal: Mensagem Nº 045/19 acompanhando Projeto de Lei Nº 045/2019 

que “Revoga a Lei Municipal 1304/16, e autoriza a Cessão de bem imóvel municipal mediante Termo 

de Cessão de Uso ao 8º Batalhão de Policia Militar da Bahia e dá outras providências”. Mensagem Nº 

047/19 acompanhando Projeto de Lei Nº 047/2019 que “Regulamenta o Processo Seletivo 

Simplificado Operação Verão 2020 no município de Porto Seguro e dá outras providências”. Do 

Legislativo Municipal: Projeto de Resolução Nº 042/2019 de autoria do Vereador Antônio Geraldo 

Ferreira Couto, com apoio de demais vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense 

ao Dr. Ricardo Soeiro Moreira. Tribuna Livre – Professora Karla Tereza Granolla – Diretora da 

Escola Cariza; em seguida a Representante dos Comerciantes Sra. Elma Alves de Souza. No Pequeno 

Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Kempes Neville Simões Rosa – Senhora 

Presidente, quero parabenizar os comerciantes; trabalhadores presentes que se dispuseram dos 

trabalhos para estarem aqui participando deste movimento importante que visa uma melhoria para 

nossa cidade. Quero parabenizar a Professora e alunos da Escola Cariza; eu também me sinto orgulhoso 

pelo potencial de cidade; quem não mora em Porto Seguro tem que entender que nós moramos em uma 

cidade principal do país; o berço da nação. Me sinto feliz quando vejo jovens saindo da cidade e ter 

seus objetivos alcançados. A respeito das palavres importantes da Elma, mas ela passou alguns limites 

onde se diz respeito entre os seres humanos. Mas, respeito porque ela veio representando com viés 

ideológico – aceitando ou não tem que ser respeitado. No ano de 2018 o Projeto Zona Azul circular 

nesta Casa, passou pelas comissões, e em momento algum houve debates contrário a Zona Azul. 

Sempre fui favorável até porque eu acreditava que era importante a implantação deste serviço. Mas se 

a comunidade se posicionar contrária a Zona Azul eu também serei contrário a este serviço. Quando 

eu votei, eu achei que ia melhorar o centro da cidade; mas se a população achar que este projeto não é 

favorável a população, eu Vereador serei contra também. Ronildo Vinhas Alves – Senhora Presidente, 

gostaria de falar a respeito das manchas de óleo que chegaram nas orlas do nosso município. O 

engajamento da população de Trancoso a qual eu participei; apoio da comunidade do Distrito de 

Caraíva; nunca vi o Distrito de Trancoso tão unido; desde a sexta feira a comunidade junto com a 

Prefeitura através de Secretaria. A respeito da Zona Azul, cada um tem seu ponte de vista; já deixei 

meu ponto de vista na sessão passada; falei para Ismênia e os demais presentes, se for para ir até o 

Ministério Público para pedir uma suspensão da Zona Azul, podem contar comigo! Se depender da 

minha assinatura para provocar o Ministério Público, podem contar. Vejam o absurdo que está 

acontecendo por parte da empresa que está operando a Zona Azul: às 13:52 (treze horas e cinquenta e 
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dois minutos), foi estacionando o carro e pago R$ 2,00 (dois reais) às 14:22 (catorze horas e vinte e 

dois minutos) – menos de uma hora, veio a cobrança de R$ 10,00 (dez reais) porque não viu o 

pagamento no para-brisa do carro! O sistema não está funcionando como deveria; não dá para entender 

estes erros absurdos principalmente com a tecnologia que temos hoje; são por esses e outros defeitos 

que os comerciantes estão aí. A respeito o que a Elma falou, não tenho vinculo nenhum com a operadora 

que faz este serviço! Quando tercem palavras que não nos cabem; cama a gente a nossa defesa. Não 

concordo com parte do seu discurso – quando você fala de ladrões! O sistema político que a cultura 

deu hoje é essa. O político nasce do povo, veio do meio do povo; enquanto não mudar toda cultura do 

eleitor pro político, não vai mudar o sistema político. O político vai nascer do meio do povo; o eleito 

às vezes troca o voto por emprego e outras coisas, sempre foi assim; enquanto não mudar isso, não 

venha aqui apontar o dedo dizendo que o político é ladrão e corrupto, porque isso é um espelho porque 

ele bate e te reflete.  Lazaro Souza Lopes – Senhora Presidente, quero parabenizar alguns feitos pela 

prefeitura através de requerimentos e indicações de minha autoria nos quase três anos como Vereador 

desta casa como exemplo: algumas rua pavimentadas com asfalto e o cemitério do bairro Vila Jardim; 

Eu tenho feito o meu papel como legislador. Também quero parabenizar o Superintendente de 

Iluminação a qual fiz requerimento de instalação de braços de energia no bairro Alto dos Vilas do 

Distrito do Arraial d’Ajuda. O vereador Ronildo Vinhas Alves foi feliz em suas palavras, também 

gostaria de dizer para Elma que tenho respeito por ela, mas nenhum vereador é louco de ficar contra a 

população; cada um tem maneira de agir, pensar e divergir; se a população – em massa, de Porto Seguro 

achar que a Zona Azul não é viável para a cidade, podem ter certeza que esta Casa, o Ministério Público 

e o Executivo vão rever a situação. Aparecido dos Santos Viana – Senhora Presidente, quero 

parabenizar a prefeita e alguma pessoas que se imobilizaram para limpar as nossas praias, porque é 

dela que o nosso povo tira o seu sustento, se não fosse as nossas belezas naturais não teríamos turistas. 

Também quero dizer para Elma que ela foi feliz em algumas palavras e em outras não! Vocês 

comerciantes que usam as vias públicas, apresentem a esta Casa uma proposta! Porque até o momento 

não apresentaram nada. Quando o projeto do executivo chegou nesta casa a Elma quase sempre está 

presente nas Sessões, ela tinha conhecimento deste projeto; antes de ser votado, porque ela não 

convidou vocês para sentar com o vereadores para discutir o projeto? Do jeito que a Zona Azul está eu 

não concordo a sua forma; vamos ter o consenso e um entendimento; não é através de pressão e 

ignorância que resolve os problemas. Não podemos revogar esta lei se vocês não tem uma proposta. 

Wilson Santos Machado – Senhora Presidente, a nossa preocupação neste momento são as nossa 

praias. O nosso litoral – Norte e Sul são sustento da região. Quero parabenizar a Prefeita Claudia 

Oliveira e todos que estão empenhados nesta ação. Quero dizer para todos que os dezessete vereadores 

não são isentos a qualquer ação ou movimento da comunidade. Nós estamos aberto a discursão; nós 

somos a favor da população. Dilmo Batista Santiago – Senhora Presidente, acompanhando a rede 

social eu vi uma cidadã falando a respeito da Zona Azul. Ouvimos um áudio de uma mãe que tem um 

filho deficiente e várias vezes tinha que vir no comercio de Porto Seguro não consegui estacionar 

porque os donos de lojas deixavam seus veículos estacionados na porta das lojas e outras pessoas não 

tinha o direito. Eu passei dez minutos ouvindo a Elma uma eterna candidata a vereadora de Porto 

Seguro; na sua primeira eleição obteve 138 (cento e trinta e oito) votos pelo PRTB – 2004; segunda 

eleição filiada na REDE Sustentabilidade não obteve voto algum. Qual motivo ela não teve voto 

nenhum? Será que ela era um laranjão? Só parece, porque uma pessoa que vem a esta casa fazer crítica 

dos vereadores, não apresenta um pedido; ai vem esta pessoa aqui xinga os vereadores simplesmente 

através de versos e não apresenta nada! Na hora que o vereador que tem coragem fala eles colocam o 

rabo entre as pernas e saem! Deveriam dá oportunidade ao diálogo! Da maneira que o meus pais me 

ensinaram a ouvir, eu gostaria que os pais destas pessoas ensinassem a eles a ouvir também! Nós 
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fizemos o certo! A prefeita Claudia Oliveira agiu de uma maneira correta; pedimos e abaixamos o 

preço que é justo e todos estão gostando da Zona Azul; nó quem não estão gostando uma pequena 

minoria. Os vereadores falaram foram vaiados! Isso é democracia? É por isso que eu trouxe o currículo 

da representante dos comerciante – uma eterna candidata a vereadora. A Presidente Ariana Fehlberg 

– fez breves comentários a respeito do pronunciamento dos Vereadores: quero agradecer a Prefeita 

Claudia Oliveira; Mauricio Pedrosa e o Secretário de Obras Sr. Jonas e pelos serviços asfáltico das ruas 

do Povoado de Pindorama. A reivindicação do cemitério do bairro Vila Jardim foi indicação de vários 

vereadores que sempre reclamaram, hoje praticamente se encontra pronto. Quando foi abordado a 

situação de óleo no nosso litoral, muitas pessoas saíram, mas é um assunto de suma importância, nós 

somos em dezessete vereadores e temos uma preocupação total para com o município; às vezes erramos 

em algumas coisa porque nós não somos perfeitos! Mas a preocupação é mutua em ralação a tudo. Às 

vezes em rede social levam como brincadeira; mas o que tá acontecendo é coisa séria; é um local onde 

sustenta a maioria da população, e não é só neste município. Eu compactuo com a posição de todos os 

comerciantes com relação a Zona Azul; tenho meu posicionamento; mas, eu não quero está preocupada 

só com isso, e sim com o total; às vezes ficamos preocupados só com nós, esquecemos do próximo! 

Vamos orar, pedir a Deus pela nossa natureza; o que aconteceu veio do homem – infelizmente, mas 

Deus é Misericordioso e vai desfazer de tudo que venha prejudicar aos seus. A respeito da Zona Azul, 

não mudo o meu pensamento; gosto de ver as pessoas lutando pelo que acreditam; mas, nesta Sessão 

vi que nem todos pactua com esta ideia; a divisão é ruim. Sou favorável a Zona Azul, mas os critérios 

tomados estão totalmente errado! Vou lutar até o final para que tenha um preço justo. Vou entrar com 

ação no Ministério Público Estadual pedindo que a taxa seja igual – tanto para morador como o turista. 

Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 2º Votação:  Projeto de Lei N 025/2019 – Matéria: 

Desafeta da classe de bens de uso comum do povo e autoriza a Permuta de bens imóveis municipal e 

dá outras providências. Quórum: Dois Terços de acordo com o arr. 143 do Regimento Interno. 

Discussão do projeto: Vereador Elio Brasil dos Santos – Senhora Presidente, como Presidente da 

Comissão de Finanças Orçamento e Contas, este projeto de desafetação é uma área de 57.000m² 

(cinquenta e sete mil metros quadrados) que o município fez uma permuta com quatro áreas! Na última 

reunião das comissões tratou do mesmo; foi determinado que iriam visitar as áreas! O Vereador 

Robinson Leão Vinhas juntamente com o empreendedor que nos acompanhou para mostrar terreno 

por terreno. Quero dizer para os demais Vereadores que o meu interesse neste projeto é meramente 

político! Porque eu sobrevivo e faço política para minha comunidade. Aquela comunidade que já tem 

o Posto de Saúde – contemplado com minha indicação, eu tenho indicação desde o meu primeiro 

mandato para construir uma quadra de esporte; escola; creche de qualidade. Quero pedir aos demais 

Vereadores que deviam conhecer os dois colégios das Casas Novas, construídos por mais de quinze 

anos sem nenhuma infraestrutura; sem nenhuma condição de ensino. Sempre defendi projeto que 

venha trazer benefício para a comunidade. Alguns dias atrás votei no projeto de Rodrigo Borges de 

Souza e Evanildo Santos Lage a respeito de uma permuta de área para construção de uma Escola no 

Distrito de Vale Verde. Se a bancada governista não sentir à vontade total; que retire o projeto. Depois 

de várias discussões ao projeto o Líder do Governo Vereador Dilmo Batista Santiago solicitou a 

retirada do projeto acima citado por falta de quórum. Do Legislativo Municipal – Para 2º 

Votação: Projeto de Lei Nº 044/2019 de autoria do vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto – 

Matéria: Denomina oficialmente como rua Ipê, a Rua 08 no bairro Quinta do Descobrimento. 

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 

Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos 

Lage e Lazaro Souza Lopes. Projeto de Lei Nº 045/2019 de autoria do vereador Robinson Leão 
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Vinhas – Matéria: Considera a lambada patrimônio cultural imaterial de Porto Seguro. 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 Vereadores 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage e 

Lazaro Souza Lopes. Projeto de Resolução Nº 036/2019 de autoria do vereador Wilson dos Santos 

Machado, com apoio de demais vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao 

Sr. Eduardo Levino Soares Filho. Quórum: Dois Terços de acordo com o art. 143 do Regimento 

Interno. Prejudicado por falta de quórum. Projeto de Resolução Nº 037/2019 de autoria do vereador 

Wilson dos Santos Machado, com apoio de demais vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadã 

Portosegurense a Sra. Patrícia Carvalho Pereira. Quórum: Dois Terços de acordo com o art. 143 do 

Regimento Interno. Prejudicado por falta de quórum. Projeto de Resolução Nº 038/2019 de autoria 

da Vereadora Abimael Ferraz Gomez. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao 

Professor Carlos Vieira Santos. Quórum: Dois Terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. 

Prejudicado por falta de quórum. Projeto de Resolução Nº 039/2019 autoria Vereador Rodrigo 

Borges de Souza – Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense a Sra. Maria Lucia Westphal 

Santana. Quórum: Dois Terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Prejudicado por 

falta de quórum. Projeto de Resolução Nº 040 A/2019 de autoria do Vereador Renivaldo Braz 

Correia Filho – Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense a Sra. Daniela Alves de Souza 

Soares. Quórum: Dois Terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Prejudicado por falta 

de quórum. Do Executivo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 046/2019 – Matéria: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar doação de materiais esportivos. 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 Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca 

Brito, Evanildo Santos Lage e Lazaro Souza Lopes. Do Legislativo Municipal – Para 1º Votação:  

Projeto de Resolução Nº 041/2019 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas, com apoio de demais 

vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Dr. Antônio Vasconcelos 

Sampaio. Quórum: Dois Terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Prejudicado por 

falta de quórum. Requerimentos: Nº 341/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do 

Executivo Municipal e da empresa concessionária do serviço de Zona Azul o envio da tabela técnica 

justificativa do repasse de 10% (dez por centro) para a municipalidade. Aprovado pela unanimidade 

dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio 

Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage e Lazaro Souza Lopes. Nº 342/19 de 

autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal revitalização da Tarifa. 

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

Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage e 

Lazaro Souza Lopes. Nº 343/19 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Educação para construção 

de escola de infantil/fundamental na Agrovila. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, 

Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage e Lazaro Souza Lopes. Nº 344/19 de autoria dos 

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

celebração de convênio com o Ministério do Esporte para construção de quadra poliesportiva em Nova 

Caraíva. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos 

Lage e Lazaro Souza Lopes. Nº 345/19 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer 
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do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de infraestrutura para 

pavimentação asfáltica da Av. Sucupira, Rua Aderno, Rua Massaranduba, Rua Angelim, Rua Paraju, 

Rua Pequi, Rua Pau Brasil, travessa Pequi, Rua São Sebastião, Rua Santa Luzia, Rua Bela Vista, Praça 

Manoel Carneiro, Rua da Pista (até o posto de saúde), Rua Carlos Alberto Parracho, Rua Antônio 

Carlos Magalhães, Rua Santa Rita até o campo de futebol. Aprovado pela unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil 

dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage e Lazaro Souza Lopes. Nº 346/19 de autoria 

do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio 

com a Sec.de Infraestrutura do Estado para terraplanagem de Itaporanga até Barra Velha. Aprovado 

pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Dilmo Batista 

Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage e Lazaro Souza 

Lopes. Nº 347/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com o Ministério da Saúde para revitalização da Academia da Saúde ao ar livre 

no praça Sapoti. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos 

Lage e Lazaro Souza Lopes. Nº 348/19 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretario Estadual de Agricultura, Pecuária, 

Irrigação e Pesca na ladeira do Imbiruçu/bairro Vila Jardim. Aprovado pela unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil 

dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage e Lazaro Souza Lopes. Nº 349/19 de autoria 

do Vereador Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo Municipal que seja instituído no Calendário 

Municipal de Porto Seguro o Dia Municipal da Limpeza dos Parques das Áreas Urbanas. Aprovado 

pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Dilmo Batista 

Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage e Lazaro Souza 

Lopes. Indicações: Nº 326/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Pavimentação das ruas da 

Agrovila. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos 

Lage e Lazaro Souza Lopes. Nº 327/19 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Revitalização 

dos paralelepípedos da ladeira do Paraguai. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca 

Brito, Evanildo Santos Lage e Lazaro Souza Lopes.    Nº 329/19 de autoria dos Vereadores Robério 

Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Patrolamento das ruas da Comunidade Juacema. Aprovada 

pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Dilmo Batista 

Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage e Lazaro Souza 

Lopes. Nº 330/19 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Pavimentação com 

calçamento da rua da mata/Trancosinho, distrito de Trancoso. Aprovada pela unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil 

dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage e Lazaro Souza Lopes.  Nº 331/19 de autoria 

do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Pavimentação da rua 09 e travessa 02 e 03 do bairro Cambolo. 

Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage e 

Lazaro Souza Lopes. Nº 332/19 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Instalação de 

placas informativas bilíngues no município de Porto Seguro. Aprovada pela unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil 

dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage e Lazaro Souza Lopes.   Nº 333/19 de 

autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Construção de banheiros públicos e quiosques 
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padronizados (feitos de Eucalipto), ao projeto de revitalização da praça de alimentação do distrito 

Arraial d’Ajuda. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos 

Lage e Lazaro Souza Lopes.  A Presidente Ariana Fehlberg – Senhor Presidente, agradeceu a 

presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 14 de novembro 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.  
 

 

 

 

 

 

 


