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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019 

 

Ao 17 (dezessete) dia do mês de outubro de 2019 às 10hs00min foi realizada a 10ª Sessão Ordinária 

do Poder Legislativo na sede própria da Câmara Municipal de Porto Seguro localizada à Praça Antonio 

Carlos Magalhães, nº. 30. O Vice Presidente Vereador Lazaro Souza Lopes assumiu os trabalhos da 

Mesa Diretora nesta Sessão pela ausência da Presidente Vereadora Ariana Fehlberg por motivo de 

saúde. Feita a primeira chamada dos Vereadores, e não havendo número suficiente para dar início à 

Sessão, aguardou-se 15 (quinze) minutos para ser feita a segunda e última chamada, conforme 

determina o Regimento Interno. Findo este prazo, foi feita a segunda chamada que constatou número 

legal de Vereadores. O Presidente da Mesa Vereador Lazaro Souza Lopes 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, Renivaldo 

Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo Borges de Souza e 

Wilson Santos Machado; constando à ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg e Ronildo Vinhas 

Alves.  Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 10 de outubro de 2019 foi aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Ariana Fehlberg e Ronildo Vinhas 

Alves. Para Leitura do Executivo Municipal: Mensagem de Veto Nº 002/2019. Do Legislativo 

Municipal: Projeto de Lei Nº 043/2019 de autoria dos Vereadores Aparecido dos Santos Viana e 

Antônio Geraldo Ferreira Couto. Matéria: Reconhece como de Utilidade Pública Municipal a 

Associação de Motoristas de Táxi Especial de Porto Seguro. 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. Projeto de Resolução Nº 039/20189 de autoria do Vereador 

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

Westphal Santana. Projeto de Resolução Nº 040/20189 de autoria do Vereador Antônio Geraldo 

Ferreira Couto. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Capitão Policia Militar Uendel 

Santana Bonfim. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores:  Evanildo Santos 

Lage – Senhor Presidente, quero parabenizar a Diretora do CRAS do Distrito do Arraial d’Ajuda pelo 

evento realizado no dia das criança com apoio da Secretaria de Assistência Social a qual tem como 

Secretária Sra. Lívia Bittencourt. Quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pela ação que faz todos 

os anos a respeito do “Outubro Rosa” – prevenção do câncer de mama. A respeito da Zona Azul, eu 

apoiei a lei, mas quem faz o “Decreto” é a Prefeita; mas estamos conversando a respeito de valores, 

horários. Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, estive em Salvador com a Prefeita Claudia 

Oliveira e o Secretário de Saúde Kerrys Ruas para receber um aparelho de ultrassonografia que eu 

conseguir da minha Deputada Alice Portugal que já abriu as comportas para Porto Seguro. Através 

dela vamos conseguir uma “Casa de Parto” e outros equipamentos destinado a saúde – mais uma 

ambulância. Em relação a Zona Azul: sou contra pelo que aconteceu com a normalização. Sou a favor 

da Zona Azul, mas que tenha um bom senso para com os comerciantes e comunidade. Aprovamos um 

projeto para licitação e não para a normalização da situação. Temos que rever a tolerância de quinze 

minutos e outras coisas mais. Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, estamos presenciando a 

“Zona Azul” em nossa cidade. Fiz vários estudos em outras cidades comparando a zona azul hoje em 

Porto Seguro. Temos divergência do que está sendo implantada em Porto Seguro: tolerância: tem 

cidade que há intolerância até de 15 minutos; tarifa – tem que ser reduzida para dois reais, porque como 

tá é a tarifa mais alta da Bahia; horário: de segunda a sexta feira até as dezoito horas, sábado até as 
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catorze horas é suficiente e domingo não tem que existir Zona Azul. Sou a favor da Zona Azul, mas 

com estas regularizações. Deveria existir um bom senso para os moradores que não tem garagem, até 

porque aqui no centro tem muitas ruas tombadas proibido de abrir garagem. Fica minha indignação 

pelo despreparo da empresa por ter ido as ruas ter o primeiro contato com o cidadão sem fazer um 

treinamento com os funcionário e gerando dúvidas e dificultado ainda mais a zona azul do nosso 

município. Votamos no projeto de lei para regulamentação! A respeito do Decreto citando valores, 

horários, tarifas vieram do Poder Executivo; estamos conversando com a Prefeita porque todos os 

vereadores são favoráveis que haja mudança e nós vamos lutar pela população de Porto Seguro. Wilson 

Santos Machado – Senhora Presidente, a respeito da zona azul não foi discutido entre os Vereadores 

a respeito de: horários, tarifa, dias, ruas, porque isso é de responsabilidade do Executivo. Não houve 

um prazo para esclarecimento para a população. Quero parabenizar o Outubro Rosa e preparar o mês 

de novembro para o novembro azul. Quero solicitar do Secretário de Obras uma atenção para com a 

comunidade de Vera Cruz; fiz algumas reinvindicações de alguns serviços e não fui atendido, isso faz 

com que eu recebo muitas críticas. Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhora Presidente, a 

concessão chegou nesta casa, foi lida para depois colocar em discussão para ser votada a primeira vez 

e depois entraria em pauta para ser votada pela segunda vez; durante este período não apareceu nenhum 

seguimento para discutir este projeto com os Vereadores; cadê a CDL e a Associação Comercial? Nós 

votamos a concessão! O Decreto constando tarifas, dias, horários, não fomos nós; mas nós pretendemos 

discutir isso com o Poder Executivo e a Empresa Concessionária; também vimos algumas coisas que 

são benéficas para o comercio. Esta Praça era lotada de carros com placas de venda; nós não tínhamos 

nem espaço para estacionar o carro no dia de Sessão. Muitas coisas tem que ser analisadas; não se faz 

coisas da note para o dia!  Eu quero ajudar vocês, até porque eu sou contador e tenho clientes que estão 

reivindicando melhorais por parte da zona azul; eu preciso ajudar todos comerciantes; como contador 

eu ganho muito mais do que ganho como Vereador. Se vocês tivessem um representante que 

participasse dos eventos de Porto Seguro, talvez isso não poderia está acontecendo. Renivaldo Braz 

Correia Filho – Senhora Presidente, eu votei favorável a Zona Azul, mas no projeto não falava de 

valores, horários e dias de cobrança; votei para minimizar o grande fluxo de carro nas ruas desta cidade. 

Porém, o preço absurdo da taxa; horário nós devemos repensar, mas quero na presença desta 

comunidade pedir desculpas porque votei na Zona Azul. Quero agradecer o Secretário de Saúde Kerrys 

Ruas pelo procedimento de prevenção ao câncer na nossa cidade. Mas, quero pedir apoio dos demais 

Vereadores para podermos solicitar da Secretária de Saúde que a prevenção ao câncer de mama não 

aconteça só nas mulheres de 50 (cinquenta) ou 60 (sessenta) anos; se nós estamos falando em 

prevenção, que seja 30 (trinta) a 60 (sessenta) anos. Quero agradecer o Secretário de Obras Sr. Jonas 

pelo apoio que tem dado na terraplanagem do Distrito de Trancoso a Caraíva. Evaí Fonseca Brito – 

Senhora Presidente, aqui nós estamos atendendo a população em determinada situações; hoje nós 

estamos atendendo os comerciantes de modo geral. Nós aprovamos “Leis”! Decretos é com o 

Executivo! Faça uma Comissão – CDL, Junta Comercial e Câmara de Vereadores, assim teremos uma 

nova reunião com a Prefeita para discutirmos o Decreto – tarifa, horários, dias. Neste momento temos 

que ter o diálogo para chegarmos ao consenso. Nós Vereadores fizemos uma reunião com a Prefeita 

para tratarmos disso. Nós tínhamos várias queixas diárias com relação ao s flanelinhas; de pessoas 

também não tinha onde estacionar os carros; turistas eram extorquidos pelos flanelinhas diariamente, 

vocês sabem disso? Era flanelinhas com corote em mãos não deixando um morador em paz! Nenhum 

de nós estamos aqui favorecendo Zona Azul, nós estamos tentando regulamentar esta situação. Elio 

Brasil dos Santos – Senhora Presidente, quero falar para o senhor Dudu o qual sou cliente dele, que 

este é o caminho: questionar e pressionar, e esta Casa Legislativa tem a responsabilidade para fazer as 

mudanças que a sociedade clama. Eu votei no projeto da Zona Azul e questionei dizendo que o Decreto 
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quem ia regulamentar o valor, as ruas, dias e horários; assim que votei no projeto, entrei em contato 

com o Executivo questionando. A CDL e A Associação Comercial deixaram os comerciantes órfãos; 

foram omissos na tramitação do Projeto. O Projeto já passou; sugiro que vocês se organizem, façam 

uma comissão que represente vocês e junto com os Vereadores vamos marcar uma reunião com o 

Executivo para abordar estes assuntos; em reunião que eu tive com a empresa e o Executivo eu fui bem 

claro dizendo que era contra o valor; os horários, os dias e as ruas. Sou favorável a Zona Azul por dois 

pontos: as vagas que tinha não era para os clientes e na Avenida 22w de Abril era um absurdo e o 

morador e o turista tinha que pagar de qualquer jeito. Kempes Neville Simões Rosa – Senhora 

Presidente, votei na Zona Azul porque eu acredito que ela vem trazer uma maior mobilidade no trafego 

do nosso município. Cada um tem seus entendimentos e esperam que respeite o meu também. Nunca 

vou aceitar a forma que é conduzida o fluxo de estacionamento que é conduzida no centro de Porto 

Seguro. Vou dá um exemplo: A Casa Bahia tem mais de trinta funcionários, no mínimo vinte deles tem 

carro – fico feliz por isso; eles chegam no trabalho as cinco horas da manhã e só sai as dezoito horas e 

o carro deles ficam em uma área pública durante este mesmo período desobstruindo até do próprio 

cliente que vai comprar o seu produto; por este motivo eu Vereador Kempes Neville Simões Rosa – 

Bolinha sou favorável a Zona Azul. Agora, o modelo com o está a Zona Azul eu sou contra e lutarei 

para que a Zona Azul seja extinguida do município se não mudar a forma como foi feito; o valor é 

abusivo; não pode fazer acepções de pessoas, somos uma cidade turística temos que respeitar os 

turistas, por isso os valores tem que ser iguais; acho que dois reais tem que ser para qualquer pessoa; 

tolerância tem que haver. Falam de Zona Azul, eu também sou contra, acho que já pagamos tacha de 

mais! Nós temos dois institutos: IFEBA e o Colégio Modelo a nível Estadual, nesta localidade tem 

uma faixa de pedestre – BR 367, os carros só passam a cem por hora; agora teve que colocar o redutor 

reduzindo a quarenta por hora, isso porque nós não temos educação, olhamos só para o nosso umbigo, 

é o que acontece com muitos comerciantes e funcionários aqui do centro; não estão preocupados com 

os seus clientes que entram nos seus comércios; é por isso que Porto Seguro precisa de uma reeducação 

de transito. A respeito dos horários, a Zona Azul tem que respeitar o comércio, por isso tem que ser no 

máximo até as vinte horas; sábado o comercio fecha meio dia a Zona Azul tem que parar, domingo não 

tem comercio também não tem que ter Zona Azul; também é necessário que se haja escapes. É 

inadmissível no dia de hoje a gente ver pessoas despreparadas mexendo com um projeto tão importante. 

Eu peço desculpas a vocês não só por este projeto; mas nós temos esta máxima de votar em uma coisa 

que muitas vezes a gente não sabe da tamanha repercussão; isso devemos tratar com maior carisma; 

veio o projeto da Zona Azul, nós aceitamos que o decreto fosse feito paralelamente a este projeto; e se 

não mudar o que nós almejamos, eu vou lutar para retirar a Zona Azul do nosso município.  Dilmo 

Batista Santiago – Senhora Presidente, eu quero deixar uma coisa bem clara para todos! Erramos e 

temos que assumir o nosso erro, não refiro aos vereadores desta Casa e sim a mim como Líder do 

Governo da Prefeita Claudia Oliveira; os Vereadores votaram no projeto; mas na verdade o Executivo 

se equivocou junto comigo porque deveria participar do edital para que pudéssemos colocar o preço 

absurdo como foi colocado. É por este motivo que esta casa na semana passada os vereadores – o único 

que não participou foi eu, participar de uma reunião junto com a Prefeita Claudia Oliveira, resolveu 

problema e o valor vai ser bem menor, e vai discutir com a sociedade. Ordem do Dia do Legislativo 

Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Resolução Nº 033/2019 de autoria do Vereador Robinson 

Leão Vinhas com apoio de demais Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense 

ao Sr. Gilvan Oliveira da Silva. 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 

unanimidade dos vereadores presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg e 

Vereador Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Resolução Nº 034/2019 de autoria do Vereador Evaí 
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Fonseca Brito, com apoio de demais Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense 

a Sra. Shirley Rocha 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 

unanimidade dos vereadores presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg e 

Vereador Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Resolução Nº 035/2019 de autoria do Vereador Lázaro 

Souza Lopes com apoio de demais Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense a 

Sra. Denise de Oliveira 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 

unanimidade dos vereadores presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg e 

Vereador Ronildo Vinhas Alves.  Do Executivo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei 

Substitutivo Nº 037/2018 – Matéria: Altera da redação, revoga dispositivos, altera Tabelas de Receitas 

anexas ao Código Tributário e de Rendas do Município de Porto Seguro, aprovado através da Lei 

Municipal 925/2010 e acrescenta Tabela XII. 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 da Vereadora 

Ariana Fehlberg e Vereador Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Lei Nº 025/2019 – Matéria: 

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

dá outras providencias. 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 

unanimidade dos vereadores presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg e 

Vereador Ronildo Vinhas Alves.  Projeto de Lei Nº 026/2019 – Matéria: Altera a Lei 1461/18 que 

dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do 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 unanimidade dos 

vereadores presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg e Vereador Ronildo 

Vinhas Alves. Do Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 037/2019 de autoria 

do Vereador Evaí Fonseca Brito. Matéria: Institui normas ambientais aos concessionários de barracas 

e/ou bares, restaurantes em áreas de praia 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 unanimidade dos vereadores presentes constando 

ausência da Vereadora Ariana Fehlberg e Vereador Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Lei Nº 

040/2019 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Matéria: 

Denomina oficialmente como Av. Professora Maria Célia, via pública iniciando na BA 001 (leste) e 

finalizando no Campo de Futebol (oeste), em Coqueiro Alto, distrito de Trancoso. 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 da Vereadora Ariana Fehlberg e Vereador Ronildo Vinhas Alves. Projeto de 

Lei Nº 041/2019 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes. Matéria: Institui no âmbito municipal 

a honraria Policial Destaque do Ano 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 unanimidade dos vereadores presentes constando 

ausência da Vereadora Ariana Fehlberg e Vereador Ronildo Vinhas Alves.  Projeto de Lei Nº 

042/2019 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Matéria: Denomina oficialmente 

como Praça Maria Evangelina da Silva Seara, Praça do bairro Mira Porto. 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 
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constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg e Vereador Ronildo Vinhas Alves.  

Requerimentos: Nº 316/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal 

a reavaliação dos valores e horário de cobrança da Zona Azul. Aprovado pela unanimidade dos 

vereadores presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg e Vereador Ronildo 

Vinhas Alves. Nº 317/19 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o Governo do Estado para reforma geral da praça do Relógio, 

av. 22 de Abril, centro. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes constando ausência 

da Vereadora Ariana Fehlberg e Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 319/19 de autoria dos 

Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Requer da Secretaria Municipal de 

Trânsito e Serviços Públicos o estudo para viabilidade de mudanças no trânsito do distrito de Trancoso. 

Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes constando ausência da Vereadora Ariana 

Fehlberg e Vereador Ronildo Vinhas Alves. Aprovado pela unanimidade dos vereadores 

presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg e Vereador Ronildo Vinhas Alves. 

Nº 320/19 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal a realização 

de cursos de qualificação em transito para os agentes de transito do município. Aprovado pela 

unanimidade dos vereadores presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg e 

Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 321/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convênio para construção de dois banheiros na Tarifa 

dos Pescadores. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes constando ausência da 

Vereadora Ariana Fehlberg e Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 322/19 de autoria do Vereador 

Renivaldo Brás Correia Filho – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o DERBA 

para sinalização do trevo de Trancoso até o distrito de Caraíva. Aprovado pela unanimidade dos 

vereadores presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg e Vereador Ronildo 

Vinhas Alves. Nº 323/19 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo 

Municipal o envio de Proposição versando sobre a instituição do IPTU Verde. Aprovado pela 

unanimidade dos vereadores presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg e 

Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 324/19 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Requer 

do Executivo Municipal envio de equipe itinerante para realização de limpeza e poda de 

arvores/arbustos ao longo das ruas e praças do bairro Alto do Villas. Aprovado pela unanimidade 

dos vereadores presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg e Vereador Ronildo 

Vinhas Alves. Moção: Moção Nº 020/19 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Moção 

de Congratulações ao Sr. Otacílio Custodio Junior. Aprovado pela unanimidade dos vereadores 

presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg e Vereador Ronildo Vinhas Alves. 

Indicações: Nº 301/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Revitalização das ruas dos bairros 

Village I, Village II, Village III e Balneário. Aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes 

constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg e Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 302/19 
de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Construção de três redutores de velocidade na av. do 

Trabalhador, bairro Mercado do Povo. Aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes 

constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg e Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 303/19 
de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Cascalhamento e 

nivelamento da entrada de Sapirara, região sul do município. Aprovada pela unanimidade dos 

vereadores presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg e Vereador Ronildo 

Vinhas Alves. Nº 304/19 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Construção de trevo/rotatória 

nas proximidades da ladeira do bairro Frei Calixto, e entrada do bairro Cambolo. Aprovada pela 

unanimidade dos vereadores presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg e 

Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 306/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – 
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Pavimentação da rua Wilson Fernandes de Jesus e rua Dr. Galvão Filho no bairro Parque Ecológico III 

Etapa. Aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes constando ausência da Vereadora 

Ariana Fehlberg e Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 306/19 de autoria do Vereador Renivaldo 

Brás Correia Filho – Pavimentação asfáltica da Rua Principal, Rua Caraíva, Rua Praia, Rua Moacyr, 

Rua Santo Antônio, Rua Gravatá em Itaporanga. Aprovada pela unanimidade dos vereadores 

presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg e Vereador Ronildo Vinhas Alves. 

Nº 307/19 de autoria do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto – Revitalização de todas as Ruas 

do bairro João Carlos. Aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes constando ausência 

da Vereadora Ariana Fehlberg e Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 308/19 de autoria do 

Vereador Rodrigo Borges de Souza – Instalação de placa de PARE em dimensões oficiais no trevo do 

Cabral, sentido orla norte x centro da cidade. Aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes 

constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg e Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 309/19 
de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Construção de Campo Gramado com arquibancadas e 

banheiros masculinos e femininos na área prevista no Projeto de Ampliação/Desenvolvimento do 

Parque Central de Arraial d’Ajuda. Aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes 

constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg e Vereador Ronildo Vinhas Alves. O 

Presidente da Mesa Ariana Fehlberg – Senhor Presidente, agradeceu a presença de todos, marcando 

a próxima Sessão para o dia 24 de outubro 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.  
 

 

 

 


