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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019 

 

Ao 24 (vinte e quatro) dia do mês de outubro de 2019 às 10hs00min foi realizada a 11ª Sessão Ordinária 

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

Carlos Magalhães, nº. 30. Pela ausência da Presidente Ariana Fehlberg o Vice Presidente Lazaro Souza 

Lopes assumiu os trabalhos da Mesa. Feita a primeira chamada dos Vereadores, e havendo número 

suficiente para dar início à Sessão o Presidente 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, , Kempes Neville Simões Rosa, Renivaldo Braz Correia Filho, 

Robério Moura Gomes, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo Borges de Souza, Ronildo Vinhas Alves 

e Wilson Santos Machado; constando à ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos 

Santos e Hélio Pinheiro de Araújo. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 17 de outubro de 

2019 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Ariana 

Fehlberg, Elio Brasil dos Santos e Hélio Pinheiro de Araújo. Para Leitura do Legislativo 

Municipal: Projeto de Lei Nº 045/2019 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – Matéria: 

Considera a lambada patrimônio cultural imaterial de Porto Seguro. Projeto de Resolução Nº 

040/20189 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Matéria: Concede Título de Cidadã 

Portosegurense a Sra. Daniela Alves de Souza Soares. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra 

os Vereadores: Abimael Ferraz Gomes – Senhora Presidente, quero parabenizar o Executivo 

Municipal pelas obras que estão sendo realizadas; estamos fazendo visitas em algumas obras do 

município estamos vendo enumeras obras que estão sendo feitas principalmente a ligação do Mercado 

do Povo ao Sapoti; o sistema de drenagem que está sendo feita na BR 367; através de nossa solicitação 

está indo maquinas para o Povoado de São Geraldo. Quero parabenizar os Vereadores pela 

responsabilidade em decorrência a Zona Azul. Na semana passada nós tivemos uma reunião com a 

Prefeita; falamos das nossas preocupações em relação ao Decreto que instituiu a forma de cobrança da 

Zona Azul; saímos dali com a promessa da prefeita em fazer as mudanças que nós Vereadores 

solicitamos: baixar o valor da tarifa para R$ 2,00 (dois reais) e que o turista não pagasse R$ 4,00 (quatro 

reais) e sim R$ 3,00 (três reais); ontem fizemos outra reunião onde saímos praticamente com isso 

fechado com a Empresa, os Vereadores e o Executivo. Senhora Presidente, a respeito das manchas que 

está acontecendo nas praias do nordeste de nosso país. Até agora não foi descoberto de onde surgiu 

isso; só sabemos que o petróleo é de origem venezuelana. Mas, as autoridades brasileiras estão 

buscando a mina desta tragédia; enquanto isso estamos vendo a população sendo prejudicada e ela 

mesmo indo pra beira da fazer limpeza enquanto as instituições que se diz protetora do Meio Ambiente; 

as Ong’s que estavam dentro da Amazonas para esculhambar com o nosso país, até agora não 

apareceram nenhuma para ajudar. Ontem li uma matéria que o Greenpeace – que até agora não apareceu 

nas praias do Nordeste pra fazer nada estava na frente do Palácio fazendo manifestação deixando seis 

toneladas de lixo na porta do Palácio do Planalto. Este pessoal tá pensando que o Brasil continua a 

imundice que era antes quando eles governavam o país. Vivemos em novo momento no Brasil e de 

forma nenhuma vamos retroceder; voltar passo a trás para que nossa nação venha ser a imundice que 

era antes. Gostaria de falar q respeito de uma totó que o PSOL colocou na rede social na semana 

passada. O PSOL eles são os ativistas da imoralidade; tudo que é porcaria que tem neste país eles dão 

apoio: estrupo, bandido, aborto, maconha, assassinos; são tipos de gente que destrói e desconstrói uma 

sociedade; não sei como isso pode se tornar um Partido Político em uma nação que tem um povo direito 

https://twitter.com/search?q=greenpeace&ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Esearch
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e ordeiro como o nosso. Porque eles não estão nas praias para fazer o que pode ser feito? Eu queria 

saber onde eles estavam quando o povo deles estavam penetrando os crucifixos nas partes intimas? 

Machas de maconhas? Fazendo tudo isso; e agora não estão pra fazer aquilo que é obrigação de todos 

nós. Buscar saber de onde está vindo o petróleo, mas tudo indica que tem coisas deles por trás de tudo 

isso. Senhor Presidente, eu quero parabenizar o Senado Federal por ter aprovado a Previdência. O 

Brasil é um país que tem tudo pra dar certo; basta tirar estas cambadas que não tem o que fazer; 

cambadas de imprestáveis, inúteis que não serve para nada na Nação; são imorais, improdutivos, 

baderneiros; são contra a ordem pública. Que Deus abençoe a nossa Nação; que o Presidente Bolsonaro 

mantenha paz para com esta Nação e transformar o Brasil naquilo que o seu povo merece. Renivaldo 

Braz Correia Filho – Senhora Presidente, um grupo de pessoas do Distrito de Trancoso me convidou 

para visitar o bairro Maria Viúva; eu gostaria que esta Casa através da Mesa Diretora encaminhe um 

oficio a Secretaria de Obras; porque segundo a comunidade e conforme baixo assinado a fiscalização 

deste Distrito está fazendo vista grossa. Será que vão deixar construir. Eu gostaria que este oficio fosse 

enviado para que a Secretaria possa mandar uma fiscalização para saber quem de fato está certo. 

Ronildo Vinhas Alves – Senhora Presidente, a respeito do baixo assinado apresentado pelo Vereador 

Renivaldo Braz Correia Filho – Cacique, a respeito do bairro Maria Viúva, não chegou ao meu 

conhecimento; vou averigua; se o Vereador tiver o poder de levar ao conhecimento dos Secretários das 

pastas para resolver os problemas do bairro do Distrito de Trancoso; a gente só agradece e fortalece o 

nosso pedido que por várias vezes foram solicitadas e não tivemos êxito. Vamos ver se o Secretário se 

dispõe ir e resolver; porque só ir e não resolver não adianta nada. Senhora Presidente, gostaria de falar 

a respeito de um requerimento onde solicitamos a limpeza do telhado da igreja São João Batista do 

Distrito de Trancoso. O Quadrado de Trancoso – assim conhecido mundialmente, tem uma igreja que 

foi fundada Vila de São João desse o ano de 1586; uma igreja famosa em sua fundação, arquitetura; 

em conversa com o Padre a Igreja precisa de alguns reparos, por isso estamos pedindo a Prefeitura, 

porque é um cartão postal de Trancoso; a igreja não tem condições de fazer a limpeza necessária. As 

lâmpadas do Mirante do Quadrado estão todas queimadas; esta iluminação foi feita por vias particulares 

e não pelo Poder Público. Acho que não custa nada para o município fazer a reposição das lâmpadas e 

a limpeza do telhado da igreja. Senhora Presidente, eu não participei das reuniões da Zona Azul; mas 

tenho certeza que vai ser muito bem explorado pelos Vereadores a seguir. Há necessidade que se tenha 

a Zona Azul no município – isso é fato, o que eu vejo é o preço abusivo e tem que tem alguns ajustes. 

Robinson Leão Vinhas – Senhora Presidente, quero parabenizar a Deputada Alice Portugal que nos 

deu um aparelho de ultrassonografia que vai beneficiar os povoados e distritos como também a zona 

rural do município de Porto Seguro. Também quero parabenizar a Secretária de Assistência Social 

Lívia Bittencourt pelo trabalho realizado com as crianças do bairro Cambolo. Senhor Presidente, 

quando querem dá porrada nesta Casa eles não alisam; surgiu a Zona Azul, só a Casa levou pau! Só 

que esta lei existe desde o dia 16 de novembro de 1994 na gestão do Prefeito João Carlos Matos de 

Paula – Sr. João da Sunga, e nós votamos no ano passado, não apareceu nenhum representante da classe 

do comercio – CDL, Associação Comercial; mas como há alguns do comercio que são candidato a 

Vereador e que estão falando dos Vereadores; falando do salário do Vereador. Várias reuniões fizemos 

com o Executivo para falar a respeito de algumas ponderações na lei. Quando é dia de reunião, a gente 

fica rodando com peru para estacionar o carro. São estes estão metendo o pau na gente! Eu estou 

chateado com o Executivo! Várias vezes tivemos reunião com a prefeita pedindo que reajustasse o 

preço até porque a população não está querendo que não tenha a Zona Azul, ela quer, mas que tenha 

um preço justo. Nós solicitamos o valor de dois reais para os moradores e três reais para os turistas; 

ruas que não precisam ser cobradas; horário até as dezoito horas. Ontem tivemos uma reunião com a 

empresa e exigimos isso. Depois o representante da empresa mais o Dr. Hélio Lima foram ao Ministério 

Público; mas a decisão vai ser entre ambos com a presença de nós Vereadores. Estou triste com o 
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Executivo por não ter publicado os nossos pedidos. Não tenho medo de nada, votei e voto e a Zona 

Azul tem quer ter mesmo para acabar com a bagunça que estar aí; flanelinhas quebrando vidro dos 

carros; mas que recebe a porrada é a Câmara de Vereadores. Nós não colocamos valores não! 

Aprovamos a licitação! Kempes Neville Simões Rosa – Senhora Presidente, todos já sabem o meu 

posicionamento a respeito da Zona Azul – sou contra. Quero parabenizar o trabalho exercido pela nossa 

gestora, porque eu consigo comtemplar que a cidade entra na contramão do que vem acontecendo em 

outros municípios: equipamentos novos, unidades novas, salários em dia nas contas dos servidores; 

mas esta conta não fecha. Inventaram um sistema chamado: “acolhimento” nós postos de saúde. Este 

sistema afasta mais do que acolhe! Burocratizou o sistema, fazendo com que o paciente vá ao posto 

várias vezes para fazer a mesma marcação! Temos um Laboratório Municipal – LACEM, não consigo 

entender como ainda há dificuldade para marcação de exames de rotina! Para marcar uma ultrassom é 

uma confusão. Quero chegar nas cirurgias eletivas. Nós estamos em um mês chama “Outubro Rosa”, 

o câncer de mama é uma doença “devassaladora”. O câncer de mama não mata uma pessoa por ser 

somente uma doença! Ele acaba com autoestima, arranca o cabelo – uma das partes principais de uma 

mulher; ele transforma o ser humano em uma espécie indigna, porque assim ela se sente. Só para quem 

tem um parente passando por esta situação sabe o que é uma cidadã com esta doença. Não entendo 

porque no município de Porto Seguro a gente não consegue marcar uma cirurgia para retirar esta 

malignidade – câncer de mama. O paciente tem que ir mais de trinta vezes para fazer as mesmas 

consultas, ficando refém do sistema. Eu quero convocar o Secretário de Saúde – Kerrys Ruas para vir 

nesta Casa para que venha dar as devidas explicações para estes pacientes. Eu faço questão de fazer 

uma lista de pessoas com esta doença para participar da Sessão com o Secretário de Saúde dando 

discurso para entender o que vai sair dele para o alento destas mulheres. Tenho dois casos específicos 

que elas estão há mais de um ano fazendo exames repetitivos, sendo enganados, e a tão sonhada cirurgia 

não é feita. Mais uma vez quero pedir que esta casa convoque o Secretário de Saúde para vir a esta 

Casa explicar o porquê que desde do mês de maio não se consegue marcar cirurgias para estes casos 

que tem que ser com urgência. Dando continuidade à Sessão Ordinária o Presidente da Mesa Vereador 

Lazaro Souza Lopes convidou a titular Presidente Ariana Fehlberg para assumir os trabalhos da Mesa 

Diretora. Evaí Fonseca Brito – Senhora Presidente, a respeito da Zona Azul, nós vereadores votamos 

na lei – é difícil a gente explicar para quem não quer entender! Aqueles que tentam denegrir a imagem 

dos Vereadores (a), desta Casa, tenha todo direito, fiquem a vontade. Todos Vereadores votaram na 

lei, não adianta Vereador querer dá uma de bonzinho dizer que é contra a Zona Azul! Nós votamos na 

lei e não no Decreto! Todos os Vereadores são contra o valor; tempo, tolerância que não tem; estamos 

aqui para resolver a situação; nós temos o dever dá uma resposta para vocês; estamos tentando através 

da Prefeita chegar um consenso. Várias reuniões com o Executivo foram feitas; a proposta do Poder 

Executivo está bem clara: valor para o morador dois reais; quem mora aqui e tem seu carro com placa 

de fora, tem que fazer o cadastro; tolerância de dez minutos; nós estamos fazendo a nossa parte; o 

entendimento está sendo com esta casa, a empresa, o Ministério Público. O que todos os flanelinhas 

estavam fazendo com os turistas e nativos, já mudou; antes não tínhamos um minuto de paz. O nosso 

proposto e chegar o consenso em valor; tempo, horário e ruas. Vamos continuar fazendo o nosso papel, 

vamos representar a realmente quem deve ser representado – maioria dos comerciantes; a minoria que 

querem tentar denegrir, atacar o Vereador, não tem o nosso respeito; não tenho medo; estou fazendo o 

meu papel limpo de cabeça erguida. Evanildo Santos Lage – Senhora Presidente, quero agradecer a 

Prefeita Claudia Oliveira por entender a necessidade de iluminação pública do bairro Alto do Vilas; na 

semana próxima tenho certeza que vai finalizar toda iluminação deste bairro. Quero parabenizar a 

Marina que fez a corrida do Outubro Rosa. Quero dizer para o Secretário Jonathas que o papel do 

Vereador é fiscalizar; tenho fiscalizado a empresa que faz pequenos reparos no Distrito do Arraial 

d’Ajuda e na Rua Guanabara já faz dois meses que a obra não termina; por isso eu peço ao Secretário 
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para que há maior fiscalização nesta empresa que está muito devagar. Lazaro Souza Lopes – Senhora 

Presidente, sempre é uma luta quando se trata de assuntos polêmicos nesta Casa; às vezes o Vereador 

não tem o respeito devido; mas antes de estar Vereador você tem que entender que tem pai de família 

nesta Casa; o respeito tem que ser reciproco; se você quer respeito tem que dar respeito. Gostarias que 

estas pessoas que vem a gente como moleque, deveria rever estes questionamentos. Se nós estamos 

aqui porque fomos eleitos; o povo confiou e votou na gente; ninguém pode tirar este direito nosso. O 

respeito tem que ter acima de tudo; divergência acontece. Se o Vereador falar mal de alguém no púlpito, 

no outro dia a mídia detona. Quero parabenizar a Presidente pelo retorno; sabemos que esteve enferma, 

mas Deus sabe de todas as coisas; quero parabenizar todas as mulheres pela caminhada no bairro 

Baianão. Quero dizer para o Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Bolinha que já visitei várias 

vezes o Hospital Luiz Eduardo e vi pacientes ser atendidos pelo corredor. Dilmo Batista Santiago – 

Senhora Presidente, infelizmente as pessoas que estavam aqui fazendo manifestação de uma maneira 

erronias, mas já saíram; eu gostaria que ainda estivessem aqui. Eu fui Líder do pior Governo de Porto 

Seguro – Jânio Natal; nunca me acovardei nesta Casa; depois fui Líder do Governo de Gilberto Pereira 

Abade – um bom gestor, mas houve diversas dificuldade com relação a educação e APLB, sempre fui 

correto naquilo que eu acredito e defendo. Hoje eu sou Líder de um Governo que eu acredito ser o 

melhor Governo que Porto Seguro já recebeu. Dia 25 de outubro é dia do Odontólogo, e Porto Seguro 

ganhou um prêmio da melhor odontologia do Norte e Nordeste do Brasil; isso é saúde. Se alguém 

provar pra mim que a saúde de qualquer cidade da Bahia estiver melhor do que o município de Porto 

Seguro (não digo que renuncio o mandato porque não é meu, pertence a Vereadora Lívia Bittencourt e 

eu sou suplente), mas eu não disputarei a próxima eleição neste município. É importante que nós 

saibamos dá informações para poder passar para as pessoas, muitas vezes uma coisa nossa – pessoal, 

eu tenho dificuldade com a Secretaria de Saúde, gostaria que as coisas fossem resolvidas na maior 

rapidez. Nós vivemos do Sistema da Saúde (SUS), nem tudo que a gente quer, seja resolvido da maneira 

que queremos. Senhora Presidente, quero fazer duas comparações: “indicação” de um Vereador e uma 

recomendação do Ministério Público; na minha opinião tem o mesmo significado. A Prefeita recebendo 

a indicação, ela vai responder se há possibilidade de fazer agora ou não. A Prefeita não tem obrigação 

de fazer! Da mesma maneira é uma “recomendação” do Ministério Público que não tem a mesma força 

como uma indicação do Vereador! Já deixei claro que os Vereadores já tinham sentado com a Prefeita 

Claudia Oliveira para decidir a respeito da Zona Azul e ficou resolvido, não por questão do Ministério 

Público e sim dos Vereadores que acharam que do jeito que estava não era legal. Ficou certo: dois reais 

para os moradores, aqueles que são moradores e a placa do carro é de outra cidade, tem que fazer o 

cadastramento; quatro reais para os de fora – turistas; tolerância de dez minutos. Nós não estamos aqui 

só representando os comerciantes de Porto Seguro; queremos que as pessoas tenham acesso ao local 

público; estamos defendendo a vontade popular e não de cinco ou seis pessoas que acham que mandam 

na gente. Senhora Presidente, eu gostaria de mandar uma mensagem para a Vereadora que é dona deste 

mandato. Ela é dona do mandato, mas não é minha dona. Tenho a liberdade de falar o que eu quero 

nesta Casa; se ela não aceitar ou não quiser ela venha assumir o mandato dela; o mesmo homem que 

foi, eu sou e serei! Tenho a dignidade de assumir como um simples pescador e viver a minha vida. 

Enquanto eu estiver nesta Casa o mandato é meu e as decisões são minhas. Respeito a minha amiga 

Lívia Bittencourt, mas vou defende-la por amor e não por dever. Questão de Ordem: solicitada pelo 

Vereador Ronildo Vinhas Alves: Senhora Presidente, eu tive em contato com o Supervisor Regional 

Sr. Patrick Santos Oliveira e com o Administrador Distrital Sr. Vanderlei Junior, me afirmaram que 

não recebeu nenhum “baixo assinado” referente ao que foi comentado, mas nós vamos averiguar a 

situação. A Presidente Ariana Fehlberg – fez breves comentários a respeito do pronunciamento dos 

Vereadores:  não participei da Sessão passada porque estava em Salvador; a Zona Azul começou a 

funcionar na segunda feira. Votei na Zona Azul acreditando, porque no meu pensamento seria bom 
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para o município para afogar o transito; para que as pessoas tivessem acesso as lojas, aos bancos.  

Quando viajei pra Vitória da Conquista a serviço da empresa que trabalhava, vi que na cidade tinha a 

Zona Azul que funciona totalmente diferente da forma que foi implantada neste município. Mas, 

quando o Decreto saiu com cobrança de quatro reais e horário de vinte e quatro horas, isso é um 

absurdo! como representante do povo, não concordo; mas gostaria de falar para os demais Vereadores 

que não foi para isso que votei na Zona Azul. Eu discordo totalmente da forma que foi implantada; 

infelizmente a Vereadora sozinha e por ter votado no projeto consegue revoga-lo. Não participei de 

nenhuma reunião por motivo de saúde, mas tive informação dos colegas a respeito das reuniões com 

os Vereador, Ministério Público e a Prefeita. Inclusive o Promotor Dr. Bruno requisitou da Câmara 

Municipal o projeto e as atas de aprovação do projeto. Através do Secretário desta Casa eu pedi que 

falasse com o Promotor que eu estava à disposição para mudar o que é hoje a Zona Azul neste 

município. Estou aqui para mudar o que for de melhor para a população. Mais uma vez informo que 

eu Vereadora Ariana Fehlberg é contra a atual Zona Azul da forma que está sendo cobrada hoje em 

Porto Seguro. Acredito que o Ministério Público e o Poder Executivo vão entrar em consenso para 

melhorar o que está sendo implantado; do jeito que está não pode ficar a Zona Azul em Porto Seguro. 

Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 2º Votação: 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 (a) o projeto de lei acima citado foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo 

Ferreira Couto, Elio Brasil dos Santos e Hélio Pinheiro de Araújo. Do Legislativo Municipal – 

Para 2º 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 (a) o projeto de lei acima citado foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo 

Ferreira Couto, Elio Brasil dos Santos e Hélio Pinheiro de Araújo. Projeto de Lei Nº 040/2019 de 

autoria do 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 

(a) o projeto de lei acima citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Elio Brasil dos Santos e Hélio 

Pinheiro de Araújo. 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 (a) o projeto de lei acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira 

Couto, Elio Brasil dos Santos e Hélio Pinheiro de Araújo.  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 (a) o projeto 

de lei acima citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Elio Brasil dos Santos e Hélio Pinheiro de Araújo.   

Do Executivo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 036/2019 – Matéria: Dispõe sobre 

a concessão de patrocínio pelo poder público municipal e dá outras providências. Quórum: Maioria 

Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos 
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Vereadores (a) o projeto de lei acima citado foi Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Elio Brasil dos Santos e 

Hélio Pinheiro de Araújo.  Do Legislativo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 

039/2019 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Matéria: 

Denomina oficialmente como Bosque João Lima, logradouro público localizado no distrito de 

Trancoso. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Retira de pauta 

a pedido dos autores. Requerimentos: Nº 325/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Requer 

das empresas de transporte coletivo municipal a adoção do Programa “Parada Seguro” determinando 

aos ônibus coletivos, paradas fora dos pontos para o embarque/desembarque de mulheres e idosos 

durante o período noturno. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Elio Brasil dos Santos e Hélio Pinheiro de Araújo. 

Nº 326/19 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração 

de convênio com o Ministério da Saúde para ampliação e reforma do posto de saúde da aldeia indígena 

Juerana. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio 

Geraldo Ferreira Couto, Elio Brasil dos Santos e Hélio Pinheiro de Araújo. Nº 327/19 de autoria 

do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio 

com o Ministério da Saúde para Posto de saúde no bairro Maria Viúva Trancoso. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira 

Couto, Elio Brasil dos Santos e Hélio Pinheiro de Araújo. Nº 328/19 de autoria dos Vereadores 

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

convênio com o IPHAN para limpeza do telhado da Igreja São João Batista localizada no quadrado no 

distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Elio Brasil dos Santos e Hélio Pinheiro de Araújo. 

Nº 329/19 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com o Ministério das Cidades para construção de Parque de Exposições em Porto Seguro. 

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

Geraldo Ferreira Couto, Elio Brasil dos Santos e Hélio Pinheiro de Araújo. Nº 330/19 de autoria 

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

com a Secretaria de Infraestrutura para aquisição de 15 kits completos para postes de iluminação 

pública no assentamento Estrela, distrito de Caraíva. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Elio Brasil dos Santos e 

Hélio Pinheiro de Araújo. Nº 331/19 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério do Meio Ambiente para monitoramento 

das manchas de óleo e adoção de ações preventivas. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Elio Brasil dos Santos e 

Hélio Pinheiro de Araújo. Moção: Moção Nº 021/19 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos 

Viana – Moção de Congratulações ao Sr. Moisés Ribeiro Borgonha. Aprovado pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Elio Brasil 

dos Santos e Hélio Pinheiro de Araújo. Moção Nº 022/19 de autoria do Vereador Rodrigo Borges 

de Souza – Moção de Congratulações a Dra. Karla Soares Weiser. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Elio Brasil dos 

Santos e Hélio Pinheiro de Araújo. Indicações: Nº 310/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg 

– Construção do muro e da Capela do cemitério do povoado de Pindorama. Aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira 

Couto, Elio Brasil dos Santos e Hélio Pinheiro de Araújo. Nº 311/19 de autoria do Vereador Lázaro 

Souza Lopes – Construção de redutor de velocidade e instalação de faixa de pedestres nas proximidades 

da escola Neilton Dantas, bairro Frei Calixto. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando 
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ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Elio Brasil dos Santos e Hélio 

Pinheiro de Araújo. Nº 312/19 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Entrega da 

quadra poliesportiva do Fontana I ao lado da igreja católica. Aprovada pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Elio Brasil dos 

Santos e Hélio Pinheiro de Araújo. Nº 313/19 autoria dos Vereadores Ronildo Vinhas Alves e 

Robério Moura Gomes – Reposição das lâmpadas do sistema de iluminação da Mirante no Quadrado 

do distrito de Trancoso. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Elio Brasil dos Santos e Hélio Pinheiro de Araújo. 
Nº 314/19 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Pavimentação rua Balneário, rua Campinho, 

rua Ana Alves no Balneário e Pavimentação das ruas da Capitania, da Independência e da Abolição, 

no bairro Baixo Mundaí. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Elio Brasil dos Santos e Hélio Pinheiro de Araújo. 

Nº 315/19 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Pavimentação asfáltica da rua Bela 

Vista, rua Farinheira em Itaporanga. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Elio Brasil dos Santos e Hélio 

Pinheiro de Araújo. Nº 316/19 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez – Limpeza e 

revitalização das ruas do bairro Vila Verde. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Elio Brasil dos Santos e Hélio 

Pinheiro de Araújo. A Presidente Ariana Fehlberg – Senhor Presidente, agradeceu a presença de 

todos, marcando a próxima Sessão para o dia 31de 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.  
 

 

 

 

 


