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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019
Aos 14 (catorze) dia do mês de fevereiro de 2019 às 10hs00min foi realizada a 02ª 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, Evanildo Santos Lage, Hélio Pinheiro de Araújo, Kempes Neville Simões
Rosa, Lazaro Souza Lopes, Robério Moura Gomes, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo Borges de
Souza, Ronildo Vinhas Alves e Wilson Santos Machado; constando à ausência dos Vereadores: Elio
Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Expediente: A Ata da Sessão
Ordinária do dia 07 de fevereiro de 2019 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência
dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Para
Leitura: Do Executivo Municipal: Mensagem nº 002/19 acompanhando Projeto de Lei Nº 002/2019
“Altera o piso salarial dos professores da rede pública municipal de ensino”. Do Legislativo Municipal:
Comissões Permanentes da Câmara Municipal para o biênio 2019/2020: COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL: Presidente: Vereador Ronildo Vinhas Alves;
Relator: Vereador Evaí Fonseca Brito; Membro: Vereador Rodrigo Borges de Souza; Substituto
Eventual: Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO,
SERVIÇOS PÚBLICOS, FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTAS: Presidente: Vereador Elio
Brasil dos Santos; Relator: Vereador Dilmo Batista Santiago; Membro: Vereador Robson Leão Vinhas;
Substituto Eventual: Vereador Wilson santos Machado. COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
AÇÃO SOCIAL, ESPORTE E LAZER: Presidente: Vereador Robson Leão Vinhas; Relator:
Vereador Aparecido dos Santos Viana; Membro: Vereador Wilson das Santos Machado; Substituto
Eventual: Rodrigo Borges de Souza. COMISSÃO DE INTRA-ESTRUTUTA, TURISDMO, MEIO
AMBIRNTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRICULTURA: Presidente: Vereador
Evanildo Santos Lage; Relator: Vereador Hélio Pinheiro de Araújo; Membro: Vereador Antonio Geraldo
Ferreira Couto; Substituto Eventual: Abimael Ferraz Gomes. COMISSÃO DE DIEITOS HUMANOS:
Presidente: Vereador Renivaldo Braz Correia Filho; Relator: Abimael Ferraz Gomes; Membro: Dilmo
Batista Santiago; Substituto Eventual: Aparecido dos Santos Viana. No Pequeno Expediente fizeram
uso da palavra os Vereadores: Wilson Santos Machado – Senhor Presidente, quero agradecer a Prefeita
Claudia Oliveira; o Secretário de Obras e o Secretário de Serviços Públicos pela atenção que eles tem
dado em nossa comunidade. Senhor Presidente, gostaria de pedir o Executivo e as Secretarias deste
município, uma atenção melhor nas comunidades das áreas rurais, porque se há alguns benefícios foi
adquiro por um Vereador pelo seu representante. Hoje tô entrando com um requerimento, solicitando a
reconstrução da creche do Distrito de Vera Cruz que se encontra abandonada; já colocaram fogo. Não
quero culpar a gestão, mas sim a empresa licitada que abandonou a obra. Ronildo Vinhas Alves – Senhora
Presidente, quero justificar a minha ausência na Sessão do dia 07 de fevereiro, estava viajando por motivo
de saúde. Senhora Presidente, gostaria de falar que o mercado municipal do distrito de Trancoso está mais
pra ser uma feira livre do que um “mercado municipal”. Peço encarecidamente a Prefeita Claudia Oliveira
e os Secretariados das pastas que envolve o mercado municipal; porque do jeito que estar não dá para
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aceitar; a população não suporta mais; não tem banheiro para os usuários e nem para os comerciantes;
enfim há um descaso total para com o este mercado. Gostaria que a Prefeita reveja esta situação para que
dê dignidade as pessoas que frequentam como também as que trabalham no mercado municipal de
Trancoso. Inclusive tem áreas no distrito de Trancoso que pode ser permutada para o município para
construção de um novo Mercado Municipal; tem donos de terras que já fizeram proposta em permutar.
Senhora Presidente, ontem também conversei com a Prefeita e a Secretária de Educação a respeito das
reformas das Escolas do Distrito de Trancoso. Uma localidade pelo nome Sapirara, tem uma escola com
duas salas de aula! Uma para das crianças vão estudar em Trancoso – 15 km desta localidade; por este
motivo há necessidade de mais duas salas de aula, e por informação da Prefeita pediu a Secretária que
fizesse um levantamento para poder construir mais duas salas, porque se não fizer neste ano, no ano que
vem muitas crianças vão ficar fora da escola, e isso não aceitamos. A mesma coisa é com a Escola
Honorina Passos, fizeram um levantamento, está precisando de mais seis salas de aula; se não construir
muitas crianças, jovens ficarão fora da escola no ano que vem. Uma escola que chega a funcionar em
quatro turnos, isso não existe em lugar nenhum; mas no Distrito de Trancoso tá acontecendo. Espero que
os encarregados da pasta tomem consciência e não deixem as crianças e os jovens fora de aula no próximo
ano. Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhora Presidente, nós tivemos presentes no aniversário da
SAMU. Todos comentam a falha da SAMU, mas quando tá bem, ninguém comenta nada. Quero agradecer
pelos quase sessenta mil atendimentos da SAMU, ninguém nunca imaginou isso; cinco mil por ano;
quinze por dia; é muito trabalho prestado neste município. Ainda bem que não precisamos usar os nossos
carros com fazíamos há anos atrás. Por isso que agradecer a SAMU pelos serviços prestados neste
município; quero agradecer a Prefeita pela construção da sede da SAMU. Senhor Presidente, gostaria de
falar para estas pessoas que estão com suas casas a ser demolida. Há um problema muito grande no
município de Porto Seguro que é a moradia para o povo. Todos sabem como foram selecionadas as casas
do Programa Minha Casa Minha Vida! Muitas coisas erradas! Muitos já com suas casas e tem casa neste
Programa. Nós Vereadores temos que que lutar e ver a possibilidade destas pessoas que estão
reivindicando suas moradias. Senhora Presidente, eu faço parte do governo, gosto da Prefeita Claudia
Oliveira, mas tenho que falar uma coisa que está atrasado, que é a construção de um cemitério municipal!
Hoje dá dor de cabeça a qualquer família quando morre uma pessoa no município de Porto Seguro. Vou
pedir a Prefeita para agilizar a construção o mais rápido possível, é uma grande necessidade. Uma outra
coisa é a respeito do transito do bairro Baianão onde trabalhei muito, eduquei meus filhos, local onde
conseguir manter minha vida e minha família; por este motivo gostaria que o transito desta localidade
fosse regularizado; um bairro onde a maioria dos operários de Porto Seguro moram ali; por isso é preciso
pedir mais respeito por este bairro; tem que tirar as barracas da rua; um mercado municipal construído e
não está funcionando; já está na hora de regularizar o bairro que comanda esta cidade. Kempes Neville
Simões Rosa – Senhora Presidente, a situação de moradia é um direito de todo morador. Estar no artigo
VI da Constituição Federal: “direito social fundamental”. É direito do povo ter sua moradia; segundo
IBGE o país em onze milhões de pessoas que vivem em áreas com problemas de infraestruturas; precárias,
em favelas. Moradia é um problema nacional. E se falando de moradias, há pessoas aqui reivindicando
suas moradias, mas, segundo o Promotor já deu liminar com desapropriação da área, são mais ou menos
vinte associações correndo o risco; e a gente ver que o município vem em uma crescente populacional não
condiz com estes números. A distribuição do Programa Minha Casa Minha Vida, não foi feita de maneira
correta! Enquanto várias pessoas colocam em facebook venda de sua casa ou alugando, outras padecem
por falta de moradia própria. Como a gente anda nesta contra mão de aceitar, e uma Promotoria que está
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aí para defende bem do povo, e que seja ela que faz o povo a sofrer. O que me deixa chateado Presidente,
é que eu não vejo a serenidade do Ministério Púbico e das autoridades Judiciais do nosso município,
quando se trata de preço de gasolina! Mas quando se trata de pessoas carentes, parece que eles aceleram.
O problema da balsa, é com o Poder Judiciário; eu vi a OAB pedindo passe livre para a maioria dos
Advogados. O que eu peço Presidente, que a gente tome partido desta situação; que a gente entre em uma
luta social, porque este povo não pode perder suas casas que vem lutando há mais de seis anos por esta
moradia. Porque deixaram construir? Porque não foram lá antes? Todos aqui está com responsabilidade
de reger a nossa cidade; eu como Vereador estarei nesta batalha com vocês, porque onde tem o povo
sofrido pode ter certeza que jamais ficarei calado. A Presidente também já se prontificou; estamos junto
com a Prefeita que tenho certeza que ela é sensível a isso; vocês não estão sós podem ter certeza disso. Se
necessário for iremos até a Salvador ou Brasília lutando pelo direito de moradia. Presidente, a situação da
lotação no município – Transporte Alternativo, já virou palhaçada! Ao longo de dois anos eu venho
lutando; eu entendo as falas dos Vereadores; realmente isso é exclusivo do Poder Executivo; mas nós
vamos analisar os fatos! A comunidade quer; isso não é um caso isolado; é um desejo da população o
Transporte Alternativo. Tem bairros neste município que são desassistido pelo transporte coletivo; não
entendo o porquê de tanta demora para resolver isso, ou do que vai resolver com esta classe! Estou falando
de pais de família que sai das suas casas em busca do papão de cada dia. Ontem mesmo houve várias
apreensões de carros de pessoas que sai para trabalhar; o município não tem uma Secretaria que venha
mexer na questão de trabalho; não tem uma indústria; só sobrevivemos do turismo. Mais uma vez
Presidente, eu peço encarecidamente uma cobrança que tenha uma audiência pública pra resolver isso. Se
até o carnaval, o município não se prontificar sobre isso, a melhor maneira é vocês se unirem em fazer
ações como vocês faziam antes. Evanildo Santos Lage – Senhora Presidente, gostaria de falar para o
Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Bolinha, que estou junto nesta batalha, realmente temos que
estar unidos em favor da população. Senhora Presidente, eu gostaria de parabenizar um amigo André Leal
– Jacaré; no último sábado teve um evento “Ação Cidadania” o Jacaré é responsável pelo evento em Porto
Seguro e Arraial d’Ajuda; com este evento no Arraial d’Ajuda conseguimos arrecadar quase uma tonelada
de alimentos; fizemos oitenta cestas básicas que serão doadas para as pessoas que mais precisam. Também
quero agradecer o apoio da Prefeita Claudia Oliveira e os empresários locais que ajudaram na realização
deste evento. Robério Moura Gomes – Senhora Presidente, gostaria de falar a respeito do requerimento
de minha autoria e o Vereador Ronildo Vinhas Alves. Construção de uma Casa de Partos. Porque hoje os
partos são realizados em hospitais; muitas vezes as crianças ficam expostas a infecções, e por muitas vezes
chegam ao óbitos. Robinson Leão Vinhas – Senhora Presidente, quero falar para o Vereador Robério
Moura Gomes que no ano passado a pedido da Prefeita nós corremos atrás de uma casa no bairro Cambolo
para que seja provisoriamente feito a “Casa de Parto”; a casa dos Miller que foi alugada pelo Governo do
Estado; essa também foi uma luta nossa para este bairro. Gostaria de falar a respeito de uma moção que
fiz; uma destas pessoas é tia do nosso amigo Robério Moura – D. Inan Moura; D. Normelia uma
professora, uma mulher sensacional; vários conselhos ela deu para mim e os meus filhos; como também
os garotos do Clube de Regata do Flamengo. Senhora Presidente, a respeito da integração de posse dado
pela justiça. Gostaria de dizer que esta Casa pudesse ver as pessoas que foram contempladas com o Projeto
Minha Casa Minha Vida, há muitas pessoas que não precisa! Conheço muita gente que mora aqui no
centro que tem casa neste Projeto Minha Casa Minha Vida. Gostaria que fosse feita uma fiscalização
maior para com as pessoas que vão receber a casa. O que a gente sabe é que o Projeto Minha Casa Minha
Vida é para as pessoas que não tem casa; tenho visto várias pessoas que tem carro passar o final de semana
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nos bairros para não perder a casa. Teve gente aqui que trocou casa pelo voto! A Justiça também poderia
olhar isso. A Dra. Carol poderia fazer um requerimento para o Ministério Público para olhar pessoas que
não precisam de casa e tem casa do Projeto Minha Casa Minha Vida. Se não for nesta gestão, que seja na
outra; mas que esta Casa se posicione como vai ser dada estas casa – Projeto Minha Casa Minha Vida.
Nós estamos presenciando todos os dias pessoas que receberam casas hoje estão vendendo por cinco, dez
e quinze mil reais. Senhores Vereadores, a reportagem que saiu no programa Fantástico da Rede Globo,
onde uma pessoa foi agredida, e acabaram de perder a questão para o Sindicato por falta de provas.
Antigamente em Porto Seguro tinha um Delegado que só ouvia um lado mas não ouvia o outro. Abimael
Ferraz Gomes – Senhora Presidente, eu gostaria de falar da alegria que tivemos no aniversário da SAMU,
este serviço de grande importância para esta cidade; cerca de cinquenta e sete mil atendimentos. Tenho
certeza que no momento de crise e tragédia, são duas coisas que se envolve quando há uma situação tensa:
Primeiro em Deus; segundo no SAMU para que chegue logo para tentar resolver o problema. Eu quero
parabeniza o trabalho dos funcionários da SAMU que tem feito um trabalho importante em nossa cidade.
O serviço da SAMU em Porto Seguro eu acho que é o quarto melhor doestado da Bahia. Quero parabenizar
a Prefeita pela construção da sede própria da SAMU. Isso traz dignidade tanto para eles que são
profissionais como também para nossa cidade que é tão importante do nosso país. Quero agradecer ao
Executivo pelas várias obras que estão sendo feita em nosso município. Aparecido dos Santos Viana –
Senhora Presidente, gostaria de parabenizar o Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Bolinha, pelas
sabias palavras. A questão de tudo é a boa vontade! Segundo informações, a área é particular! Se for área
municipal só depende da boia vontade do Executivo; basta o Poder Executivo convidar todos vocês, ir ao
Ministério Público mostrar que vocês já estão ali por muito tempo. Mas, se não houver boa vontade, não
vai a lugar algum. Senhora Presidente, a respeito da lotação. Quanto tempo estes pais de famílias vem
reivindicando a legalização deste transporte? A Presidente desta Casa já fez um requerimento, solicitando
do Poder Executivo a mandar um projeto para esta Casa a respeito do serviço de transporte coletivo; o
Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Bolinha, também já abraçou esta causa. Aí eu falo a mesma
coisa: se o Poder Executivo tiver boa vontade, ela vai chamar todas as classes envolvidas no serviço de
transporte, principalmente esta empresa irresponsável que presta um péssimo serviço nesta cidade –
Aviação Porto Seguro, para uma reunião, ‘chegando no consenso ai o Poder Executivo manda um projeto
para esta Casa regularizando o Transporte Alternativo desta cidade; é uma questão de consenso; mas se
não tiver um entendimento, vamos ficar batendo o tempo todo. O Executivo tem que abraçar, ver o que é
bom; hoje a comunidade almeja a regularização deste serviço, porque é o único serviço de transporte que
dá sustentação nos bairros. A empresa de ônibus que faz o serviço de transporte coletivo, quase todos os
dias tem dois ou três ônibus quebrados. Para organização deste sérvio tem que haver boa vontade. Lazaro
Souza Lopes – Senhora Presidente, não devemos deixar de lado como insignificante a questão dos
moradores de uma área que por motivo Judicial estão sendo despejados. Eu mais a Presidente tivemos no
Fórum conversando com Dr. Fernando solicitando de mais prazo, ele nos deu opções. Senhora Presidente,
ao longo de dois anos, fizemos diversos requerimentos e indicações. Gostaria de pedir ao demais
Vereadores para rever alguns requerimentos para não está repetindo, aí o serviço fica feito por duas vezes.
Eu quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira e o Secretário de Obras pelo atendimento ao requerimento
de minha autoria a respeito da “tarifa” que está em situação caótica. Também tivemos uma reunião com
a Secretaria de Planejamento; vou elaborar alguns requerimentos um deles a respeito dos pontos coletivos
desta cidade. Mais uma vez quero agradecer a Prefeita Claudia e o Secretário de Obras por estar realizando
pavimentação de ruas em alguns bairros. Este ano promete porque o Executivo está de vento e poupa

8

Estado da Bahia
Câmara Municipal de Porto Seguro
trabalhando nas comunidades, só quem ganha é o povo; e ficamos feliz porque os nossos requerimentos
estão sendo atendidos. Dilmo Batista Santiago – Senhora Presidente, quero parabenizar Vossa Senhoria,
os Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antonio Geraldo Ferreira Couto e Lázaro Souza Lopes por termos
participados da comemoração dos doze anos da implantação dos serviços da SAMU no município de
Porto Seguro. No meu primeiro mandato no ano de 2007 eu conseguir levar o serviço da SAMU para o
Distrito do Arraial d’Ajuda. Antes de ter a SAMU no Distrito do Arraial d’Ajuda, que fazia o transporte
das pessoas enfermas era o veículo do Vereador. A SAMU de Porto Seguro tem o maior número de
veículos do que as cidades de Itabuna e Ilhéus! Cidades estas com população maior do que a de Porto
Seguro. Isso significa a maneira séria de administrar o município. Parabenizo a Prefeita Claudia Oliveira;
esta Casa que também está empenhada nas melhorias da qualidade de vida para com o povo deste
município. Senhora Presidente, também gostaria de fazer crítica a esta Casa, desde o ano de 2005, quando
eu assumir Vereador questiono a respeito uma coisa simples! Todos os órgãos do município tem seu
estacionamento próprio quando colocam uma placa: estacionamento privado! Nós somos desprestigiados
que nós mesmo temos estacionamento próprio mesmo no dia de Sessão. Gostaria de pedir a senhora que
no dia da Sessão que este espaço seja reservado ao Vereador. Mesmo participando de um evento nós
chegamos atrasados na Sessão procurando espaço para estacionar os veículos. Sei da sua competência, da
sua seriedade e da sua coragem como mulher. Quero propor as duas Comissões. Eu não posso ficar
ouvindo todos os dias a respeito: lotação e pessoal sem teto. Temos que forma duas comissão nesta Casa;
uma para estudar exclusivamente a respeito do transporte alternativo e a outra com o pessoal sem teto;
pegar o Advogado desta Casa e colocar à disposição das comissões. No Arraial d’Ajuda já temos uma
ideia do que vai se fazer: que o Executivo desaproprie a área particular, posteriormente faça doação para
aquela gente. Temos que estudar a viabilidade legal para agirmos da maneira correta. Que me desculpe;
não dá mais para ficar no discurso bonito nesta Casa, temos que agir porque se não, nós não vamos
conseguir resolver. Ordem do Dia: Requerimentos: Nº 012/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg
– Requer do Executivo Municipal criação do Projeto de “casa de acolhimento” às mulheres vítimas de
violência no âmbito do município. Depois de várias discussões pior parte dos Vereadores o
requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando
ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia
Filho. Nº 013/18 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal através
do setor competente a imediata fiscalização e notificação dos proprietários de terreno baldios para que
seja realizada a limpeza. Depois de várias discussões pior parte dos Vereadores o requerimento acima
citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência dos
Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 014/19
de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal assinatura de
convênio com o Ministério dos Esportes para construção de ginásio poliesportivo no município. Depois
de várias discussões pior parte dos Vereadores o requerimento acima citado foi aprovado pela
unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos,
Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 015/19 de autoria do Vereador Robério Moura
Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério
da Saúde para construção de Casa de Parto Normal, mas proximidades do hospital. Depois de várias
discussões pior parte dos Vereadores o requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade
dos vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca
Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 016/19 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer
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do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério das Ciências, Tecnologia, Inovações e
Comunicações para adesão do projeto Internet aberta no município. O requerimento acima citado foi
prejudicado pela ausência do autor Vereador Evaí Fonseca Brito. Nº 017/19 de autoria do Vereador
Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal a criação da Secretaria Municipal da
Juventude. Depois de várias discussões pior parte dos Vereadores o requerimento acima citado foi
aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio
Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 018/19 de autoria do
Vereador Renivaldo Brás Correia Filho – Requer do Executivo Municipal a criação da Secretaria
Municipal de Assuntos Indígenas. O requerimento acima citado foi prejudicado pela ausência do
autor Vereador Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 019/19 de autoria do Vereador Robinson Leão
Vinhas – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Governo do Estado para
revitalização da estrada da Comunidade Boa Vista para futura pavimentação. Depois de várias discussões
pior parte dos Vereadores o requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos
vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca
Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 020/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo –
Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Educação para
construção de creche no bairro Mirante. Depois de várias discussões pior parte dos Vereadores o
requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando
ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia
Filho. Nº 021/19 de autoria do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto – Requer do Executivo
Municipal celebração de convênio com o Governo do Estado para pavimentação e construção de praça na
localidade rural Frutos da Terra. Depois de várias discussões pior parte dos Vereadores o
requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando
ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia
Filho. Nº 022/19 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer que o Executivo Municipal
denomine o circuito do carnaval cultural como Circuito Maria Boneca. Depois de várias discussões pior
parte dos Vereadores o requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores
presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e
Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 023/19 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez – Requer do
Executivo Municipal adoção de medidas para que a rua Mucugê no distrito do Arraial d`Ajuda seja
transformada em calçadão. Depois de várias discussões pior parte dos Vereadores o requerimento
acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência dos
Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 024/19
de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – Requer do Executivo Municipal o envio de
relatórios relativos as obras da construção da creche do distrito de Vera Cruz. Depois de várias discussões
pior parte dos Vereadores o requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos
vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca
Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 025/19 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Requer
do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério das Cidades para sinalização e
instalação de guard-rails na ladeira da Santa, distrito do Arraial d`Ajuda. Depois de várias discussões
pior parte dos Vereadores o requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos
vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca
Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Moção: Nº 002/19 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas
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com apoio de demais Edis – Moção de pesar pelo falecimento da Sra. Magalona Moura dos Santos,
Normelia dos Santos Cruz e dos atletas do Clube de Regatas do Flamengo. Depois de várias discussões
pior parte dos Vereadores o requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos
vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca
Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Indicações: Nº 011/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg
– Construção de parque infantil e área de lazer nas praças públicas da sede, distritos e povoados. A
indicação acima citada foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando
ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia
Filho. Nº 012/19 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Reforma e construção de abrigos cobertos
em pontos de ônibus do município. A indicação acima citada foi aprovado pela unanimidade dos
vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca
Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 013/19 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa
– Construção da praça do bairro Vila Jardim arborizada, com academia ao ar livre e playground. A
indicação acima citada foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando
ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia
Filho. Nº 014/19 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves –
Revitalização do estádio do distrito de Trancoso, com instalação de iluminação e refletores. A indicação
acima citada foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência dos
Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 015/19
de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Pavimentação das ruas Paulo Sergio Magalhães, Dr. Felipe
Feruk, Ubiratan Bittencourt Oliveira Silva, D. Inácia, Tem. Xavier, Aldair Neder, Antônio Lima faria no
bairro Parque Ecológico. A indicação acima citada foi aprovado pela unanimidade dos vereadores
presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e
Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 016/19 de autoria Edil, Hélio Pinheiro de Araújo – Pavimentação
asfáltica da rua Quintino Bocaiuva, D. Cândi, Formosa, Bernardo Spector e Manoel Fernandes Almeida,
no centro. A indicação acima citada foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes,
constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz
Correia Filho. Nº 017/19 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Construir as margens das
quadras abandonadas no bairro Parque Ecológico II e III áreas de lazer. A indicação acima citada foi
aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio
Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 018/19 de autoria do
Vereador Dilmo Batista Santiago – Pavimentação da praça do Assentamento do Chico Mendes. A
indicação acima citada foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando
ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia
Filho. Nº 019/19 de autoria do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto – Pavimentação asfáltica das
rua São Lucas e Santo Amaro, bairro Paraguai. A indicação acima citada foi aprovado pela
unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos,
Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 020/19 de autoria do Vereador Abimael Ferraz
Gomez – Continuação da pavimentação da rua Marechal Rondon, Rua Itabuna e Travessa Marechal
Rondo, bairro Frei Calixto. A indicação acima citada foi aprovado pela unanimidade dos vereadores
presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e
Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 021/19 de autoria do Vereador Renivaldo Brás Correia Filho –
Revitalização da quadra poliesportiva da primeira etapa ado bairro Parque Ecológico. A indicação acima
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citada foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência dos
Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 022/19
de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – Revitalização da cobertura da quadra da escola
Municipal Alcides Faustino, distrito de Vera Cruz. A indicação acima citada foi aprovado pela
unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos,
Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 023/19 de autoria do Vereador Evanildo Santos
Lage – Iluminação para o campo gramado de futebol no distrito de Vale Verde. A indicação acima citada
foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio
Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. A Presidente Ariana Fehlberg
– Senhor Presidente, agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 21 de fevereiro
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.

