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 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE JUNHO DE 2019 

 

Aos 13 (treze) dia do mês de junho de 2019 às 10hs00min foi realizada a 17ª 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, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage, Hélio 

Pinheiro de Araújo, 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 Kempes Neville Simões Rosa.  Conforme ausência do Vereador 

Kempes Neville Simões Rosa, a Presidente Ariana Fehlberg convidou o Vereador Abimael Ferraz Gomes 

para assumir a Primeira Secretaria.  Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 06 de maio de 2019 

foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Kempes Neville Simões 

Rosa. Para Leitura: Do Executivo Municipal: Mensagem nº 023/19 acompanhando Projeto de Lei Nº 

023/2019 que “Autoriza a abertura de Crédito Especial e dá outras providências”. Do Legislativo 

Municipal:  Projeto de Lei Nº 019/2019 de autoria dos Vereadores Rodrigo Borges de Souza e Abimael 

Ferraz Gomez – Matéria: Institui o serviço de plantão de atendimento das farmácias e drogarias no 

município de Porto Seguro, e da outras providências. Projeto de Resolução Nº 014/2019 de autoria dos 

Vereadores: Robério Moira Gomes, Rodrigo Borges de Souza e Ronildo Vinhas Alves – Concede Titulo 

Cidadão Portosegurense ao Sr. Kerrys Costa Ruas.  No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os 

Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo: Agradeceu a Prefeita por ter atendido vário pedidos meus. Os 

jovens do bairro Campinho estão satisfeito pela revitalização da quadra de esporte desta localidade; 

também solicitei uma academia ao ar livre que muito em breve vai ser instalada. Elio Brasil dos Santos: 

entende que este período é de baixa temporada, frio muito forte, a alegria da população aumenta com a 

realização da festa de São João que é a maior festa popular do Brasil; um período que também gera 

oportunidade e mais empregos nos hotéis, no comercio e nos ambulantes com a chegada de turista. O 

recurso que a Prefeita Municipal investe em eventos só pode serem gastos em eventos e obras. Investir 

em eventos é investir no social; na geração de empregos e renda para o povo. Evanildo Santos Lage: há 

cinco meses estalaram os postes de energia elétrica no bairro Alto do Vilas – Arraial d’Ajuda até então 

não tem iluminação pública – por várias vezes falei com o responsável ele fala que vai resolver mas 

infelizmente não foi resolvido. Gostaria que o Secretário desse atenção a este respeito, queira ou não os 

moradores estão pagando taxa de iluminação e é um direito deles ter a iluminação pública. Também tenho 

cobrado do secretário a respeito do acesso a este bairro; as estradas estão horríveis; espero que ele coloque 

estas estradas como prioridade, porque há mais de seis meses falando que vai fazer e até o monto nada foi 

feito. Sou cobrado pela população, mas cumpro o meu papel em cobrar, infelizmente às coisas não são 

como a gente imagina e resolva com rapidez e não é assim. Abimael Ferraz Gomes: hoje vamos votar o 

projeto de lei que vai ajudar os esportistas amadores de nossa cidade com valor financeiro para que eles 

possam desenvolver suas modalidades esportivas. Está satisfeito por estar desenvolvendo alguns trabalhos 

como legislador desta Casa tendo em vistas projetos que são apreciados e votados para o bem da 

sociedade; a exemplo do Projeto dezessete que institui que os bancos se adequem com relação ao 

atendimento das pessoas com deficiência. Outro Projeto que institui o dia da pessoa com deficiência na 

nossa cidade. Parabenizo a Luciene uma pessoa que desenvolve a frente da Fábrica do Ser e também do 

Conselho da Pessoa com Deficiência. Preocupados com a cidade eu mais o Vereador Rodrigo Borges 
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estamos colocando um projeto para que as farmácias de Porto Seguro atenda a população, vinte e quatro 

horas. Visitamos a área do Centro de Interação da APLB e parabenizo os professores por este grande 

empreendimento. Aparecido dos Santos Viana: Na semana passado foi apresentado o PPA – alimentos 

que vem do campo para fornecer as feiras e agora nas escolas e creches. Solicitou da Presidente um 

levantamento da quantidade de projetos de leis aprovados nesta Casa; são projetos importantes que muitos 

deles não estão sendo cumpridos; o levantamento tem que ser feito para que a comunidade fique sabendo; 

se existe uma lei ela tem que ser cumprida. Wilson Santos Machado: quero convidar a todos para 

participarem do quarto ano do forró de São João que será realizada no distrito de Vera Cruz – sexta, 

sábado e domingo; com apoio do Sr. Fábio; Prefeita Claudia Oliveira e Mauricio Pedrosa. Todos os 

barraqueiro foram regularizados. Em conversa com Prefeita quando visitou o Distrito de Vera Cruz ela 

autorizou o Secretário da pasta a fazer a reforma da quadra. Ela falou que vai atender o meu requerimento 

a qual eu solicito a revitalização do estádio do Distrito de Vera Cruz. Temos que estar atento ao tempo 

chuvoso por causa dos mosquitos. Pela primeira vez na história deste município que a coleta de lixo é 

feita no acesso de Distrito de Vera Cruz ao Povoado de São José do Panorama – uma vez por semana; 

neste mesmo período foi feito o aterro da lagoa Chico Lage; foram feitas quatro acessos de estradas para 

coleta de lixo; acessibilidade da segurança na periferia do Distrito de Vera Cruz. Ainda não vi uma Câmara 

tão compromissada com os munícipes igual a esta. Rodrigo Borges de Souza: Senhores Vereadores, 

olhem a importância do São João Elétrico para a economia local: segundo levantamento realizado pela 

Polícia Militar no último São João Elétrico, aproximadamente oitenta mil pessoas diariamente! Durante 

os três dias 240 (duzentos e quarenta) mil pessoas! Se cada um gasta por baixo trinta reais por noite 

movimenta-se aproximadamente sete milhões de reais, no circuito – sem contar o comercio externo: hotel, 

supermercado, farmácia e outros. Não seremos hipócritas em dizer que nossa cidade não pode ter o São 

João Elétrico. Vimemos do turismo, é ele quem abastece nossa cidade economicamente. Gostaria de uma 

atenção dos demais Vereadores a respeito da Passarela do Descobrimento; hoje ela está acabando, não só 

em estrutura física, mas em atrativos! Não temos nada para atrair o turista nesta localidade, a não ser o 

comercio dos barraqueiros. Como esta localidade é um cartão postal de nossa cidade. Peço aos demais 

Vereadores que depois da festa de São João, possamos conversar com a Prefeita pra ver qual ação pode 

ser tomada em prol desta localidade. Ronildo Vinhas Alves: Senhora Presidente, a respeito do 

requerimento nº 182/2019 convenio com UNEB para implantação do curso de turismo no município de 

Porto Seguro. No ano de 2017 todos Vereadores presenciaram a Diretora da UNEB Maria Jacilda nesta 

Casa e falar da importância do curso de turismo na região; hoje ela faz parte da Reitoria da UNEB; o curso 

de turismo encontra-se em Eunápolis – não desmerecendo a cidade, mas não tem nada haver Eunápolis 

comparando-se com Porto Seguro. O que nós e a Diretoria da UNEB estamos tentando fazer é um 

convenio com o município; já está marcada uma reunião com a Prefeita Claudia Oliveira para resolver. A 

Prefeitura entra com o espaço físico e o restante operacional é por conta da UNEB. Agradeço todo corpo 

docente da UNEB; a Prefeita pela sensibilidade. Robinson Leão Vinhas: o São João já começou no bairro 

Cambolo. Pelo que a Prefeita Claudia Oliveira tem feito pelo município de Porto Seguro, estou muito 

satisfeito! Como filho de Porto Seguro, já vi várias pessoas questionando, reclamando que o gestor não 

iria fazer o São João ou o carnaval. Hoje a Prefeita Claudia Oliveira faz um bom São João, com atrações 

boas; é lamentável quando a gente ver em redes sociais pessoas comentando que o poder público está 

gatando verbas no São João! E as pessoas que estão ganhando o seu dinheiro? É um absurdo a gente ouvir 

pessoas falando de uma pessoa que está fazendo por merecer que é a Prefeita Claudia Oliveira. Senhora 

Presidente, os taxistas também estão sofrendo com os aplicativos; vem gente de todo lugar fazendo 

aplicativo em Porto Seguro! A gente só que a regulamentação, porque já existe a Lei Federal. Senhora 

Presidente, temos que conversar com a Prefeita e com o Secretário de Saúde para tomar providência; 

porque não é admissível o que está acontecendo no nosso município. A Prefeita disse que está precisando 

contratar médico para UPA. Mas, já é o segundo caso que vem acontecendo que chega ao meu 

conhecimento: uma pessoa estava precisando urgente para ser operado, foi até o Secretário de Saúde – 
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que me atendeu muito bem, ele pediu que eu pegasse uma guia com o médico que atendeu a pessoa, o 

médico não quis dá! Outro caso foi um taxista que me procurou porque estava com problema de saúde, 

liguei para o Secretário; o médico – pelo nome Dr. Weliton, também se negou a dar a guia! Mas, ele não 

dá a guia, porque ele dá o cartão dele para que o paciente seja operado na sua clínica com valor de quinze 

mil reais! Não é admissível acontecer isso na terra mãe do Brasil. Tenho certeza que a Prefeita não sabe, 

porque se ela souber disso vai tomar providência. Dilmo Batista Santiago – Senhora Presidente, um dia 

sair do Arraial d’Ajuda para Eunápolis, vender caju e caranguejo; a minha maior preocupação era quando 

colocava o produto nas esquinas; a fiscalização retirava; por ter um dia eu sofrido esta situação quero em 

nome de todos os vereadores desta casa serem solidários aos barraqueiros da Passarela do Descobrimento; 

e juntos com a Prefeita deveremos encontrar uma solução para tentar resolver o problema. Um dia no 

Arraial d’Ajuda, também eu tive a necessidade de levar minha esposa para outro local, porque no distrito 

do Arraial d’Ajuda ainda não tinha SAMU; a primeira coisa que fiz quando eleito no ano de 2007 

conseguimos levar a SAMU e o serviço Odontológico para todos os postos de saúde do Distrito do Arraial 

d’Ajuda. Também passei a cuidar de dois sobrinho por ter a minha solteira e ela precisava de estuar, eu 

que ficava com os dois sobrinhos em casa; por esta necessidade conseguir levar uma Creche Rosa Cristina 

para o Distrito do Arraial d’Ajuda e a Senhora Presidente abrilhantou com a sua presença no dia da 

inauguração. Hoje estou encaminhando um projeto de Lei para que possamos doar uma área de três mil 

metros quadrados para construção de um frigorifico de piscicultura da região! Isso vai gerar emprego pra 

mais de cento e vinte famílias; estou nesta luta porque um dia fui pescador e na época a gente não tinha 

um local para armazenar o pescado. Estamos aqui para ajudar aqueles que mais precisam, esta também é 

opinião de nossa Prefeita e juntos vamos transformar o nosso município em um lugar pra viver e ser feliz.          

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

Na sexta feita eu mais o Vereador Rodrigo Borges de Souza, estivemos reunião com o Secretário de Obras 

e os representantes da Associação da Passarela do Descobrimento. Infelizmente é uma tristeza ver o estado 

que está um dos cartões postais de Porto Seguro! O secretário nos informou que vai minimizar alguns 

locais de alagamento; mas eu acho que ela precisa ser restruturada toda. Seria interessante formar uma 

comissão de vereadores para fazer isso acontecer o mais rápido possível! Os barraqueiro podem contar 

comigo, porque desde que entrei nesta casa tenho lutado constantemente para poder a nossa Passarela seja 

o que nós almejamos. Quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira por ter aberto um decreto para fazermos 

uma comissão para podermos dá encaminhamento pela legalidade do Transporte Alternativo. Fiz um 

requerimento, solicitando À Prefeita a revitalização da Orla Norte; solicitei redutores de velocidades e 

sinalização nas ruas das localidades onde foram pavimentadas. A festa de São João Elétrico é de grande 

importância para a cidade. Gostaria também que a feira livre das quinta feira na tarifa fosse reaberta – 

conforme requerimento de minha autoria. Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 2º Votação: 

Projeto de Lei Nº 010/2019 – Matéria: Regulamenta complementarmente no âmbito do município de 

Porto Seguro, a utilização do incentivo financeiro referente ao programa Nacional de Qualificação das 

ações de Vigilância em saúde (PQA-VS) e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo 

com o art. 142 do Regimento Interno. Retirado a pedido dos Vereadores. Projeto de Lei Nº 018/2019 

– Matéria: Institui o Programa Municipal de Apoio ao Esporte Amador e dá outras providências. 

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

por parte dos Vereadores, o Projeto de Lei acima citados foi aprovado pela unanimidade dos 

Vereadores, constando ausência do Vereador Kempes Neville Simões Rosa.  Do Legislativo 

Municipal – Para 2º Votação:  Projeto de Lei Nº 019/2019 de autoria do Vereador Robinson Leão 

Vinhas. Matéria: Denomina oficialmente como rua Valdete Borges Menezes, via pública conhecida como 

rua 10, bairro Quinta do Descobrimento. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do 

Regimento Interno. Robinson Leão Vinhas – Senhora Presidente. Depois de várias discussões por parte 

dos Vereadores, o Projeto de Lei acima citados foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores, 

constando ausência do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Do Executivo Municipal – Para 1º 
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Votação: Projeto de Lei Nº 021/2019 – Matéria: Institui o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro 

e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. 

Retirado a pedido da Presidência desta Casa Legislativa. Projeto de Lei Nº 022/2019 – Matéria: 

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

Quórum: Dois Terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Retirada pela Presidência da Casa 

Legislativa. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, o Projeto de Lei acima citados foi 

aprovado pela unanimidade dos Vereadores, constando ausência do Vereador Kempes Neville 

Simões Rosa. Do Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Resolução Nº 007/2019 de 

autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana, com apoio. Matéria: Concede Título de Cidadão 

Portosegurense ao Sr. Paulo Sérgio Paranhos de Magalhães. Quórum: Dois Terços de acordo com o art. 

143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, o Projeto de Lei 

acima citados foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores, constando ausência do Vereador 

Kempes Neville Simões Rosa. Projeto de Lei Nº 017/2019 de autoria do Vereador Abimael Ferraz 

Gomez – Matéria: Dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições financeiras disponibilizarem caixas e 

terminais de autoatendimento à portadores de necessidades especiais e dá outras providências. Quórum: 

Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte 

dos Vereadores, o Projeto de Lei acima citados foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores, 

constando ausência do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Projeto de Lei Nº 018/2019 de autoria 

do Vereador Abimael Ferraz Gomez – Matéria: Institui o Dia Municipal da Pessoa Portadora de 

Necessidades Especiais. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. 

Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, o Projeto de Lei acima citados foi aprovado 

pela unanimidade dos Vereadores, constando ausência do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. 

Projeto de Resolução Nº 010/2019 de autoria do Vereador Dilmo Batista Santiago, com apoio de demais 

vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Danilo de Almeida Dantas.  

Quórum: Dois Terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por 

parte dos Vereadores, o Projeto de Lei acima citados foi aprovado pela unanimidade dos 

Vereadores, constando ausência do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Projeto de Resolução 

Nº 011/2019 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg com apoio de demais Vereadores. Matéria: 

Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Luis Aníbal Tyrih.  Quórum: Dois Terços de acordo 

com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, o Projeto 

de Lei acima citados foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores, constando ausência do 

Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Projeto de Resolução Nº 012/2019 de autoria da Vereadora 

Ariana Fehlberg com apoio de demais Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense a 

Sra. Adnanci Rodrigues Lima. Quórum: Dois Terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. 

Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, o Projeto de Lei acima citados foi aprovado 

pela unanimidade dos Vereadores, constando ausência do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. 
Requerimentos: Nº 179/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal 

a execução do projeto de revitalização da orla norte, em cumprimento ao TAC com o Ministério Público 

Federal. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores, constando ausência do Vereador Kempes 

Neville Simões Rosa. Nº 180/19 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o Ministério das Cidades para revitalização geral da praça do 

Gravatá, Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores, constando ausência do Vereador 

Kempes Neville Simões Rosa. Nº 181/19 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer 

do Executivo Municipal celebração de convênio com Ministério da Educação para construção de creche 

no bairro Mirante Caravelas. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores, constando ausência do 

Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 182/19 de autoria dos Vereadores Ronildo Vinhas Alves e 

Robério Moura Gomes – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a UNEB para 

implantação do curso de Turismo no município. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores, 
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constando ausência do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 183/19 de autoria do Vereador Evaí 

Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio ou parceria público privada para 

implantação de praças inclusivas no município. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores, 

constando ausência do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 184/19 de autoria Vereador Dilmo 

Batista Santiago – Requer do Executivo Municipal o envio de proposição versando sobre doação de área 

de 60x60 no anel viário para a Cooperativa Mista dos Agricultores e Produtores Familiar do Município 

de Porto Seguro construção de frigorifico. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores, constando 

ausência do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 185/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro 

de Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério da Saúde para 

instalação de academia da saúde, na quadra do bairro Campinho. Aprovado pela unanimidade dos 

Vereadores, constando ausência do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 186/19 de autoria do 

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

Governo do Estado para instalação do sistema de abastecimento de agua na rua dos Artista no bairro Maria 

Viúva, distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores, constando ausência do 

Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 187/19 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – 

Requer do Executivo Municipal o início do projeto da construção de campo de futebol gramado no Parque 

Central, distrito do Arraial d`Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores, constando ausência 

do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 188/19 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza 

– Requer do Executivo Municipal Executivo Municipal a implementação do Projeto dos Corredores 

Turísticos, Proposição que tem como fito a requalificação urbana do nosso município. Aprovado pela 

unanimidade dos Vereadores, constando ausência do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 

189/19 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal celebração 

de Parceria Público Privada para construção de Marina em Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade 

dos Vereadores, constando ausência do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 190/19 autoria do 

Vereador Abimael Ferraz Gomez – Requer do Executivo Municipal celebração de parceria com o Governa 

Federal para o fomento de programas de recuperação da população de rua. Aprovado pela unanimidade 

dos Vereadores, constando ausência do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Indicações: Nº 

163/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Sinalização dos redutores de velocidade e faixas de 

pedestres no âmbito do município. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores, constando ausência 

do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 164/19 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – 

Revitalização da pavimentação asfáltica da rua Getúlio Vargas e Frei Henrique de Coimbra. Aprovada 

pela unanimidade dos Vereadores, constando ausência do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. 

Nº 165/19 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Revitalização do centro histórico, 

instalação de lixeiras, pontos de iluminação e segurança permanente. Aprovada pela unanimidade dos 

Vereadores, constando ausência do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 166/19 de autoria dos 

Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Mota Gomes – Recuperação ou reposição da proteção de 

eucalipto na estrada do quadrado do distrito de Trancoso. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores, 

constando ausência do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 167/19 de autoria do Vereador Evaí 

Fonseca Brito – Instalação de redutores de velocidade em pontos estratégicos entre a rua da Linha e o 

Hospital Luís Eduardo Magalhães, no bairro Cambolo. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores, 

constando ausência do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 168/19 de autoria do Vereador 

Hélio Pinheiro de Araújo – Manutenção da rua Monte Pascoal, rua Portugal, rua Vasco da Gama no bairro 

Vila Valdete. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores, constando ausência do Vereador 

Kempes Neville Simões Rosa. Nº 169/19 de autoria do Vereador Renivaldo Brás Correia Filho – 

Contratação de automóvel equipado para atendimento e castração de animais de rua. Aprovada pela 

unanimidade dos Vereadores, constando ausência do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 

170/19 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Patrolamento das ruas do bairro Alto do Villas, 

drenagem da rua da Ema, também localizada no bairro Alto do Villas, distrito do Arraial d`Ajuda. 
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Aprovada pela unanimidade dos Vereadores, constando ausência do Vereador Kempes Neville 

Simões Rosa. Nº 171/19 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Revitalização do calçamento, 

limpeza, retirada de entulhos e troca de lâmpadas na rua Fernando Koragem e ruas adjacentes, bairro 

Campinho. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores, constando ausência do Vereador Kempes 

Neville Simões Rosa. A Presidente Ariana Fehlberg – Senhor Presidente, agradeceu a presença de todos, 

marcando a próxima Sessão para o dia 18 de junho 2019. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


