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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE MAIO DE 2019
Aos 16 (dezesseis) dia do mês de maio 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, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage,
Hélio Pinheiro de Araújo, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz
Correia Filho, Robério Moura Gomes, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo Borges de Souza, Ronildo
Vinhas Alves e Wilson Santos Machado. Expediente: Questão de Ordem: Vereador Robinson Leão
Vinhas – Analisar as gravações porque a ATA não está sendo feita com as palavras do Vereador no
Parlatório; gostaria que fosse tomada as devidas providências para as sessões serem gravadas como
antes. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 09 de maio de 2019 foi aprovada pela maioria
absoluta. Para Leitura: Do Legislativo Municipal: Projeto de Resolução Nº 007/2019 de autoria do
Vereador Aparecido dos Santos Viana, com apoio de demais Vereadores. Matéria: Concede Título de
Cidadão Portosegurense ao Sr. Paulo Sérgio Paranhos de Magalhães. No Pequeno Expediente fizeram
uso da palavra os Vereadores: Elio Brasil dos Santos: Agradeceu a presença de todos; falou a respeito
do projeto que ora seria votado a respeito não uso de canudos plásticos nos estabelecimento do
Município de Porto Seguro. Falou a respeito da manifestação contra o não corte de verbas da Educação
por parte do Governo Federal, com a presença dos partidos: PCdoB; PT e PESOL; em especial a
presença dos estudantes de Porto Seguro, entendendo que o projeto de 30% de redução que o Governo
do Capitão está provocando no Brasil, interfere em toda cadeia produtiva da sociedade brasileira. Com
redução desta porcentagem, mais de 110 (cento e dez) trabalhadores do IFBA ficarão sem emprego.
Seguindo orientação de todo Brasil, aqui em Porto Seguro também vão lutar pela educação pública e
de qualidade para todos; queremos mostrar que no programa do governo do capitão os alunos iam
estudar em casa – aulas via computador. O projeto de grande discussão na semana passada, está sendo
bem analisado. O Governador Rui Costa está na China trazendo investimento para a Bahia; o Secretário
Valter Pinheiro está na Alemanha trazendo grande investimento para o setor hoteleiro e o sonho de
Porto Seguro será implantado: Aeroporto Internacional de Porto Seguro, uma reivindicação desta Casa,
em especial do Vereador Aparecido dos Santos Viana. A contrário do Presidente Capitão vai para o
Estados Unidos babar o ovo do ex-presidente e comer sanduiche. Ronildo Vinhas Alves – Senhora
Presidente, há comentários que o projeto do transporte alternativo é inconstitucional, outros falam que
é constitucional! Independentemente disso, ele vai ter um parecer! Sendo parecer contrário, vai ter que
vir para o plenário para ser apreciado pelos demais Vereadores. Nós só estamos esperando o parecer
jurídico para poder ser apreciado. Abimael Ferraz Gomes – Senhora Presidente, é sabido por todos
que a humanidade passa por um processo de degradação com relação ao plástico, causando transtornos
incontestáveis oceano e no meio ambiente. Temos que proteger os animais; ter coragem em tomar
atitudes como essa. O projeto está sendo votado hoje em primeira votação. Que Porto Seguro seja
exemplo para o Brasil e para o mundo, de cidade sustentável que se preocupa com o meio ambiente.
Esta Casa nunca se furtou de fazer o que é correto e bom para Porto Seguro. Lazaro Souza Lopes –
Senhora Presidente, parabenizo o Vereador Ronildo Vinhas Alves pelo pronunciamento pertinente e
transparente. Por três dias fiquei fora do município onde viajei para Salvador procurando recursos para
nossa cidade. Pessoas que se esconde atrás do facebook para criticar um Vereador por ter faltado uma
Sessão sem saber para onde o mesmo foi! Quando eu viajo, vou atrás de recursos; nas eleições dei meu
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apoio a Ronaldo Carleto – Deputado Federal e Larissa Oliveira – Deputada Estadual;
independentemente de ter visitado gabinete de outros Deputados fui atrás de recursos para este
município, porque eles também tiveram votos em Porto Seguro e fui convidado por eles. Espero que
estas pessoas que ficam falando do Vereador, tenha vergonha na cara! O que eu solicitei lá, não vem
para minha casa e sim para o município de Porto Seguro. Quero agradecer o Presidente da SERB por
atender o meu pedido: poço artesiano, trator para comunidade, também estive na Secretaria de
Educação com algumas lideranças indígenas. Quero falar para esta pessoa que critica, que no meu
gabinete tem uma cadeira sobrando, que ela pode usar para levar ideias e mais soluções para o
município. Quero parabenizar o dia dos garis! Wilson Santos Machado – Senhora Presidente, quero
agradecer a Secretaria de Obras pela atenção dos das estradas agrícolas conforme minha reivindicação.
Senhora Presidente, por várias vezes solicitei a presença do Secretário do Meio Ambiente a vir nesta
Casa prestar esclarecimento a respeito da pasta – desmatamento ilegal, uso de água ilegal; uso abusivo
de agrotóxico nas roças; envenenamento de colhedores de café; em vera Cruz, dois trabalhadores
procuraram posto de saúde porque estavam intoxicados por uso indevido de medicamento no local de
trabalho. A responsabilidade é da Secretaria do Meio Ambiente, que o mesmo nos esclarecesse.
Críticas, são bem vindas, desde que sejam construtivas! Que sejam ideias que seja de bem para todos,
não para agradar A ou B. Nós fazemos limpeza, estradas, reforma de escola; aí o pessoal esquece! Uma
lagoa antiga que era anseio da comunidade há mais de quinze anos vê-la um dia aterrada; isso foi feito
mas o povo esquece; ninguém comenta; agora, se tivesse alagado, produzindo mosquito, larvas, cobras
e insetos, o pessoal estava na rua. Agora o carro de lixo tá recolhendo o lixo; ninguém fala nada. Mas,
isso é coisa de oposição que diz que fizeram; infelizmente nunca fizeram nada. Hélio Pinheiro de
Araújo – Senhora Presidente, na semana passa falei a respeito de algumas ruas estavam sem marcação.
Desde já quero agradecer ao Secretário Fábio pelos obras de sinalização que está fazendo nas ruas.
Também falaram na semana passada que no dia 21 de maio terá uma reunião nesta casa para falar a
respeito do meio ambiente; acho que não vai haver a reunião porque a pessoas responsável pela pasta
– Tecnologia de Usina do Brasil, está fazendo um contrato com a multinacional em Brasília. O Sr.
Francisco mandou um recado que pedisse desculpas as pessoas que iriam fazer parte da reunião para
discutir o projeto; o mesmo marcou a reunião para o dia 03 de junho. Estarei em contato com a prefeita
para abordar este assunto que é de grande importância para Porto Seguro e região. Quero agradecer um
Atleta que sempre está representando Porto Seguro Sr. Bruno lutador de Jiu-Jitsu. Apesar das
dificuldades, tem representado muito bem esta cidade. Evaí Fonseca Brito – Senhora Presidente,
através da solicitação de minha autoria e atendida pelo Poder Executivo eu quero parabenizar e
agradecer a Prefeita Claudia Oliveira e o Secretário Jonas pela conclusão das Ruas Adalberto Dias e
Ivan Carlos no bairro Parque Ecológico. Não era justo que estas ruas permanecessem como estavam
principalmente as mesmas ficam ao redor do SESC. Também gostaria de falar que a Prefeita Claudia
Oliveira através do nosso contato Câmara Brasil / China estão fazendo um grande investimento no
Brasil com vários projeto de excelência para este país; e Porto Seguro, graças a Deus foi incluído em
um destes projeto; onde será implantado a usina de lixo, acredito que depois destas reuniões vamos
obter muito êxito, emprego e transformação para a cidade. Tudo isso através da PPP – Parceria Pública
e Privada. Também tá sendo implantada a luz de LED. A respeito do projeto dos canudos, já tinha
proposto a ideia no mês de novembro do ano 2018 que ficou tramitando nesta Casa; desde já que
parabenizar os Vereadores Abimael Ferraz Gomes e Evanildo Santos Lage pelo projeto. Em várias
cidades do Brasil há este projeto; principalmente em cidades praianas tem que um olhar diferenciado,
porque muitas pessoas jogam lixo em lugares indevidos achando que estão fazendo certo. Kempes
Neville Simões Rosa – Senhora Presidente, é muito fácil manobrar a juventude; pessoas que estão
estudando nas faculdades e colocar na cabeça delas que há um movimento contrário contra a educação;
quando na verdade é um combate ao gasto desnecessário. O Governador Rui Costa – PT, congelou os
salários dos servidores das Universidades, e por isso ele enfrenta uma greve de professores que já
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completou um mês – vejam como eles não se entendem; questionam um governo, mas pratica isso
dentro dos seus governos! Eu apoio Rui Costa, mas estou falando de uma realidade própria do PT. O
que o Governo Federal é pegar o que está sendo feito abusivamente nas faculdades! Em nenhum
momento se falou de corte, falou de “contingenciamento”; travar recursos pra ver se o mesmo está
sendo bem utilizado pelo país! Onde está erra isso aí? Não vi estas falas feroz dos movimento,
militantes; quando o governo era dominado pelo PT! Não vi este movimento quando a Presidente
Dilma em sua época travou milhões da receita! Dos recursos para Educação! Ninguém falou nada! São
estas falas que promovem este caos e nós temos que combater em nosso município. Não estou aqui pra
defender Bolsonaro! Mas no dia que ele tiver errado estarei questionando também. Agora vir com
mentiras e falácias, já mais estarei aceitando. Quero parabenizar a Prefeita pelas obras que estão sendo
realizadas em nosso município. É importante a gente intender o mundo dos outros! É fácil as classes
digladiarem entre si; mas é muito mais fácil quando um cidadão começar avaliar o mundo do outro que
está ao seu redor! O taxista precisa ser valorizado, reconhecido; mas vive individualmente como classe;
e não fazer com que o taxista tenha um impoderamento massacrando outra classe; e isso eu não sou
favorável. Parabenizo Major França que hoje recebeu a patente como Coronel; sou contra as apreensões
feita pela polícia com a lotações! Não estou sendo contra a polícia, porque eu sei do serviço prestado
por ela em nosso município. Dilmo Batista Santiago – Senhora Presidente, eu mais o Vereador
Evanildo Santos Lage recebemos a visita da Prefeita Claudia Oliveira no Distrito de Arraial d’Ajuda;
visitamos diversas ruas; em especial a Rua São José onde está sendo realizado a pavimentação asfáltica
da ladeira da mesma rua. O que mais me chama atenção é a maneira que Prefeita vem conduzindo os
trabalhos do nosso município como estivesse em campanha política! Simples, espontânea e com
carinho para com as pessoas. Mas uma ação da prefeita a pedido dos Vereadores: Dilmo Batista
Santiago e Evanildo Santos Lage: Ligação da estrada da balsa; passando pelos bairros: Quinta do Porto;
Quinta do Arraial saindo no bairro São José. Infelizmente ainda existe pessoas que não desceram do
palanque da campanha passada, já estão montando outro palanque para as próximas eleições – ano que
vem! Tem um cidadão no Arraial d’Ajuda, que já foi candidato a vereador; pula de galho em galho;
quando ele quer apoiar um vereador ela acha que deve empregar seus parentes na prefeitura. Isso
aconteceu comigo quando não conseguir colocar alguém dele na prefeitura, ele passou para apoiar o
Vereador Evaí Fonseca Brito que foi a mesma coisas; aí ele saiu pulando de galho em galho! Aí ele
andou falando que a ladeira está sendo feita através deum empresário. Isso sim é uma maneira
vergonhosa de fazer política que nos dá nojo! Questão de Ordem: Vereador Elio Brasil dos Santos
– faço política com a verdade; quando vejo meu direito ser cessado, não aceito, porque este mandato
Deus em primeiro lugar e meu povo! Quando faço discurso, não cito nome de ninguém; mas eu acho
que as pessoas vão ao parlatório sem discurso e fica rebatendo o meu discurso! Quando o Vereador
fala que: contingenciamento, redução, corte; não é a mesma coisa! É vergonhoso, é achar que só tem
analfabeto aqui! Só em Porto Seguro, cento e dez trabalhadores do IFBA pode perder o emprego; o
meu mandato valoriza as pessoas que mais precisam. O meu partido transformou em gerar emprego;
não é este governo que vai puxar o saco. Questão de Ordem: Vereador Kempes Neville Simões
Rosa: Ouvi atentamente do Vereador Elio Brasil dos Santos, tenho um grande respeito por ele, como
respeito o partido PT. Como o senhor citou “respeito” Primeiro respeite a opinião dos brasileiros que
elegeram o Presidente Bolsonaro. Gostando ou não, eu preciso que você respeite a voz da maioria.
Sobre contingenciamento, é importante o senhor se dirigir ao vocabulário que pode te dá mais
embasamento do que eu e do seu próprio conhecimento que vai lhe dizer o significado das palavras:
vetar, cortar e contingenciar! Não sou eu quem vai te dá uma aula de português. Isso aprende nestas
escolas. O grande problema dos governos anteriores, foram as inversões que fizeram com a educação!
A prioridade de qualquer governo do mundo não são as universidades, e sim a base primária; é de lá
que se forma uma cadeia de aprendizado formado e que chegue nas universidades preparados e não
manipulados que sempre foi as intenções do seu governo. A Presidente Ariana Fehlberg – fez breves
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comentários a respeito do pronunciamento dos Vereadores: não compartilho com os cortes da
educação. Quero parabenizar os agentes de limpeza pública pelo dia do gari! O projeto do transporte
alternativo, foi lido na semana passada; foi encaminhado para a Comissão onde fazem parte os
Vereadores: Evaí Fonseca Brito, Rodrigo Borges de Souza e Ronildo Vinhas Alves. O Vereador
Ronildo Vinhas Alves pediu o parecer por parte do Jurídico desta Casa – já estamos no aguardo. Não
vou desistir do projeto. Em conversa com a Prefeita Claudia Oliveira, falei a respeito do projeto; se por
acaso o projeto não viável por parte do executivo, que o mesmo enviasse um outro projeto adequado
para regularizar o transporte alternativo. A prefeita disse que vai resolver a situação; pediu uma reunião
com a comissão do transporte alternativo; o vereadores autores do projeto e demais interessados para
discutir a este respeito. O transporte alternativo, é uma realidade no município de Porto Seguro, por
isso nós estamos lutando pela legalização. Vendo esta situação, como Presidente desta Casa não vou
parar. Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 006/2019 –
Matéria: Desafeta da classe de bens de uso comum e autoriza a doação, com encargos, de bem imóvel
do município ao Centro Social Ação e Vida – Vila Vitoria, Porto Seguro. Quórum: Dois terços de
acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores
o projeto acima citado foi aprovado pela maioria absoluta. Do Executivo Municipal – Para 1º
Votação: Projeto de Lei Nº 040/2016 – Matéria: Cria o Vale Balsa para servidores municipais que
residem no Litoral Sul e trabalham na sede do município. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com
o art. 142 do Regimento Interno. Emenda Modificativa Nº 001 ao Projeto de Lei Nº 040/2016
Autoria: Câmara Municipal de Porto Seguro – Matéria: Para os Servidores da Sede e do Litoral Sul.
Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias
discussões por parte dos Vereadores a Emenda Nº 001 conforme acima citada foi aprovado pela
maioria absoluta. Em seguida a Presidente Ariana Fehlberg colocou o Projeto de Lei Nº 040/2016
com uma emeda em discussão e votação. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores o
projeto de lei acima citado com uma emenda foi aprovado pela maioria absoluta. Projeto de Lei
Nº 009/2019 – Matéria: Altera a redação do art.9º da Lei Municipal 1052/13 de 12 de abril de 2013,
que dispõe sobre a Regulamentação dos Programas Federais de Saúde existentes no município 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 maioria absoluta.
Projeto de Lei Nº 012/2019 – Matéria: Altera Lei Mun. 804/2009, Estrutura Administrativa e cria a
Secretaria Municipal para Assuntos Indígenas do Município 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 maioria absoluta. Projeto de Lei Nº
015/2019 – Matéria: Revoga Lei nº 1246/15 que dispõe sobre concessão de incentivos econômicos
para que a empresa SUPERSTAR CALÇADOS instale unidade fabril no município de Porto Seguro 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 acima citado foi aprovado pela
maioria absoluta. Projeto de Lei Nº 016 A /2019 – Matéria: Autoriza o município a contratar ou
credenciar operadoras que forneçam mecanismos e ferramentas para auxiliar no serviço de arrecadação
de tributos, tarifas e demais receitas municipais, por meio de pagamento via cartão de debito e de
credito. 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 maioria absoluta.
Do Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 012/2018 de autoria do Vereador
Evaí Fonseca Brito, Abimael Ferraz Gomes e Evanildo Santos Lage. Matéria: Proíbe a
comercialização e a utilização de canudos de plástico, exceto os biodegradáveis, em restaurantes, bares,
quiosques, ambulantes, hotéis e similares no âmbito do município de Porto Segure 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 acima citado foi aprovado pela maioria
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absoluta. Projeto de Lei Nº 013/2019 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo
Vinhas Alves. Matéria: Denomina oficialmente praça Domingos Soares de Oliveira, logradouro
público em Coqueiro Alto. 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 maioria absoluta. Projeto de Resolução Nº 008/2019 de autoria do Vereador Kempes Neville
Simões Rosa – Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Jair Pereira dos Santos.
Quórum: Dois terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões
por parte dos Vereadores o projeto acima citado foi aprovado pela maioria absoluta.
Requerimentos: Nº 135/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal
celebração de convênio com o Municipal do Esporte para construção de academia ao ar livre na
Agrovila e comunidade de São Geraldo. Aprovado pela maioria absoluta. Nº 136/19 de autoria do
Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal o envio de informações relacionadas
ao termino da obra do cemitério no bairro Vila Jardim. Aprovado pela maioria absoluta. Nº 137/19
de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal a Unificação
do Bairro Nilo Fraga ao Bairro Casas Novas Gerando assim uma maior mobilidade urbana. Aprovado
pela maioria absoluta. Nº 138/19 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas
Alves – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Governo do Estado para
recuperação da BA 001 entre os distritos de Trancoso e Arraial d`Ajuda. Aprovado pela maioria
absoluta. Nº 139/19 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal a
substituição da iluminação pública, utilizando a rede de lâmpadas de LED. Aprovado pela maioria
absoluta. Nº 140/19 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo
Municipal a contratação de escritório especializado em engenharia de trânsito e trafego para
organização da sede e bairros do município. Aprovado pela maioria absoluta. Nº 141/19 de autoria
do Vereador Robinson Leão Vinhas – Requer do Executivo Municipal a celebração de convênio com
a Secretaria Estadual de Infraestrutura para construção de prédio para realização de velórios no bairro
Cambolo. Aprovado pela maioria absoluta. Nº 142/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de
Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério dos Esportes para
revitalização na academia ao ar livre da praça da Bíblia. Aprovado pela maioria absoluta. Nº 143/19
do autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do Executivo Mun. celebração de
convênio com a Sec. Est. do Idoso para adesão ao programa Viver- Envelhecimento Ativo e Saudável.
Aprovado pela maioria absoluta. Nº 144/19 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Requer
do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de infraestrutura para
construção de ponte na estrada principal da Comunidade Bom Jesus e estrada principal da Comunidade
Engenho Velho. Aprovado pela maioria absoluta. Nº 145/19 de autoria do Vereador Antônio Geraldo
Ferreira Couto – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Funai para
cascalhamento ladeira da aldeia Boca da Mata. Aprovado pela maioria absoluta. Nº 146/19 de autoria
do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com
a Secretaria Estadual de Infraestrutura para revitalização. Aprovado pela maioria absoluta.
Requerimento Verbal: Vereador Elio Brasil dos Santos – Requer Sessão Solene no dia 21 de maio
às 14:00 a pedido dos alunos e professores da rede Federal. Aprovado pela maioria absoluta.
Indicações: Nº 122/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Construção de redutor de velocidade
na rua Ana Nery, bairro Cambolo. Aprovada pela maioria absoluta. Nº 123/19 de autoria do
Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Construção da rede fluvial na rua Cova da Moça. Aprovada
pela maioria absoluta. Nº 124/19 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Estudo de viabilidade
de manutenção dos paralelepípedos na rua Ayrton Senna, bairro Fontana II. Aprovada pela maioria
absoluta. Nº 125/19 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves –
Pavimentação asfáltica da rua Bem Te Vis, Beija Flor, Epitácio Mota, bairro Fontana I. Aprovada pela
maioria absoluta. Nº 126/19 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Pavimentação das ruas
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Mangabeiras, Ipês e Travessa Cajueiros no bairro São Francisco, distrito de Arraial d'Ajuda. Aprovada
pela maioria absoluta. Nº 127/19 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Pavimentação
asfálticas das ruas da Agrovila. Aprovada pela maioria absoluta. Nº 128/19 de autoria do Vereador
Robinson Leão Vinhas – Construção de Redutor de velocidade na Av. Ayrton Senna, rua Alberto
Borges, rua do Contorno, nas imediações da escola Aluno Exemplar, rua Ana Dias. Aprovada pela
maioria absoluta. Nº 129/19 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Ampliação da
Escola Municipal da aldeia Pés do Monte. Aprovada pela maioria absoluta. Nº 130/19 de autoria do
Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Construção de abrigo no ponto de ônibus da av. do
Descobrimento, próximo a igreja Nossa Senhora do Brasil. Aprovada pela maioria absoluta. A
Presidente Ariana Fehlberg – Senhor Presidente, agradeceu a presença de todos, marcando a próxima
Sessão para o dia 23 de maio 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.

