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 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Ao 28 (vinte e oito) dia do mês de novembro de 2019 às 10hs00min foi realizada a 16ª 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, Evanildo Santos Lage, Hélio Pinheiro de Araújo, Kempes Neville 

Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo 

Borges de Souza, Ronildo Vinhas Alves e Wilson Santos Machado; constando à ausência dos 

Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes – atestado médico. Expediente: A Ata da 

Sessão Ordinária do dia 21 de novembro de 2019 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Para Leitura: Do Legislativo 

Municipal: Projeto de Lei Nº 052/2019 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Matéria:  

Denomina oficialmente como Unidade de Saúde Ivani Souza Andrade, prédio público localizado no 

Imbiruçu de Dentro. Projeto de Lei Nº 053/2019 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – 

Matéria: Altera denominação oficial de praça no povoado de Pindorama, de praça Manoel Carneiro para 

praça Luzia Delgado da Silva, e dá outras providências. Projeto de Resolução Nº 043/2019 de autoria do 

Vereador Abimael Ferraz Gomez, com apoio de demais Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão 

Portosegurense ao Sr. Laurentino Filho Correia. Projeto de Resolução Nº 043/2019 de autoria do Vereador 

Abimael Ferraz Gomez, com apoio. Matéria: Concede Título de cidadão Portosegurense ao Sr. Valdomiro 

Pereira da Silva. Tribuna Livre – Janis Alves de Souza – Secretária Municipal de Educação – não 

compareceu por motivo de saúde. Questão de Ordem: Vereador Ronildo Vinhas Alves – Senhora 

presidente, a respeito das convocações eu gostaria que a Mesa Diretora certifique com a Assessoria Jurídica 

da Casa o que pode ser feito ao não comparecimento dos mesmos quando são convocados a vir a esta Casa! 

Porque todas as vezes que se convoca um Secretário para prestar esclarecimento da sua pasta nesta Casa, 

aí o secretário convidado dá piriri, dor de barriga, dor de cabeça; o ano já está acabando; não dá mais para 

levar este descaso para casa. Do Executivo Municipal fora da Pauta – Veto Parcial Nº 002/2019 ao 

Projeto de Lei Nº 031/2019. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Kempes 

Neville Simões Rosa – Senhora Presidente, gostaria que fosse lido a resposta do Ministério Público a 

respeito do Concurso. Senhora Presidente, se falando do Concurso Público, primeiro eu desconfio da 

qualidade desta empresa IBRAE; temos relatos de pessoas que pagaram as inscrições, mas não estão 

inscritas para este Concurso Público; estas pessoas não tem a recorrer; vai no site não tem uma linha aberta 

para atendimento que dê para a pessoa uma resposta do que aconteceu. Tem a confusão da informação, as 

pessoas não sabem o local de prova especifico; são vinte e quatro mil pessoas que vão fazer o concurso 

público, a sua grande maioria são de fora. Falam que a divulgação foi feito em massa! Onde foi feito a 

divulgação? Passou em algum veículo de comunicação – rádio, televisão? Aqui deixo a minha indignação 

e a situação feita para com os Adventistas que tem que ficar das oito da manhã até as dezoito para depois 

fazer a prova. Como vai está o psicológicos destas pessoas? Dizer que nós não temos escolas suficientes 

neste município; realmente é mais uma prova que esta empresa desconhece o nosso município. Ronildo 

Vinhas Alves – Senhora Presidente, o projeto nº 047/19 foi retirado na semana passada para incluir 

contratação dos salvas vidas nas orlas do município. A prefeita com o Procurador Geral do município 

estavam em Salvador para conversar com o Com. Geral do Corpo de Bombeiros assim também o Deputado 

Ronaldo Carleto conversou com o Comandante. A prefeita acabou de mim ligar dizendo que o Com. Geral 

sinalizou positivamente a contratação de uma equipe do Corpo de Bombeiro para a orla do Distrito de 

Trancoso onde vem acontecendo afogamento. Vai ser uma parceria pública privada; espero que fique pelo 

menos no período o verão; os proprietários de pousadas e similares entram com a participação na parte de 
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alimentação; estadia e café da manhã; quero agradecer a compreensão dos Vereadores a respeito deste 

projeto; agradeço o empenho da Prefeita Oliveira; Procurador Geral do Município Dr. Hélio Lima; 

Deputado Ronaldo Carleto e o Vice Prefeito Humberto Nascimento. Outro assunto também que nos pegou 

de surpresa foi a respeito da venda do “mangueiro da santa” no Arraial d’Ajuda; terreno esse que tenho em 

mãos uma carta de doação do ano de 1965 onde fala que: “as área compreendidas do presente doação não 

poderão ser alienadas a terceiros por motivo alguma, destinando exclusivamente no uso do Santuário de 

Nossa Senhora d’Ajuda sob pena de nulidade completa da doação”. Nós vamos até a Secretaria de Cadastro 

procurar se houve: venda, repasse ou doação; se realmente é esta área; até porque foi embargada pelo 

IPHAN. Se foi vendida, foi passada de forma irregular, porque deveria passar por esta casa; vamos até a 

Secretaria de Infraestrutura procurar saber como foi feito esta licença. Nós Vereadores podemos pegar esta 

lei nº 063 que se encontra nesta Casa de 20 de novembro de 1964 pra tornasse irrevogável; inalienável; 

todos vereadores assinavam este projeto de lei, acho que é um presente que a gente vai referendar esta áreas 

do Santuário de Nossa Senhora d’Ajuda. Wilson Santos Machado – Senhora Presidente, em nome da 

comunidade do Distrito de Vera Cruz eu quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira e Secretário de Obras 

pela visita à nossa comunidade onde a Prefeita deu ordem de serviços de drenagem e pavimentação nas 

ruas de nossa comunidade; mais uma vez a praça vai ser revitalizada; praça do Chafariz, também autorizou 

a construção de uma quadra de esporte. A respeito do concurso foi uma decisão tomada encima da hora a 

respeito de mudança de horários – dia; espero que se tome providência cabíveis principalmente para com 

os evangélicos – Adventistas. Senhora Presidente, eu solicito da Secretária de Educação e de Obras a 

licitação imediata do reinicio das obras da nova creche do distrito de Vera Cruz. Desde o ano passado que 

estou solicitando disso porque é uma obra que está parada por muito tempo. Lazaro Souza Lopes – Senhora 

Presidente, as vezes a gente tenta de todas as formas fazer as coisas transparentes nesta Casa, infelizmente 

quando há possibilidade de unir as forças e poderes, a gente ver que fica o individual. Mas são poderes de 

fiscalização, aí só cabe a Câmara fazer este papel. Eu particularmente fico cansativo; calado porque meu 

pai dizia quanto mais falar menos sai o resultado. Vamos ver o que vai acontecer mediante a este concurso 

público; sei que muitas pessoas que residem nesta cidade estão sendo prejudicada, ai começa a questão do 

desemprego em Porto Seguro – mas Deus sabe de todas as coisas. A minha ida a Salvador, eu quero 

agradecer algumas pessoas que me receberam; eu costumo sempre a cobrar; depois que o Vereador 

consegue ser eleito ele vira pidão. Sabemos que a Prefeita tem feito muita coisa, mas nunca é demais o 

vereador buscar benefícios para seus eleitores e sua cidade. Foi no órgão cobrar um trator para Associação 

Mangabeira. Em Salvador está acontecendo a 10ª Feira de Agricultura que tem representante de Porto 

Seguro. Aparecido dos Santos Viana – Senhora Presidente, o vereador Kempes Neville Simões Rosa – 

Bolinha, foi muito feliz nas colocações a respeito da resposta do Ministério Público pela solicitação desta 

Casa. Os Evangélicos disse que estão na torcida que as provas do Concurso sejam realizadas no domingo. 

Nós aprovamos o projeto; a empresa que ganhou a licitação não sabe a realidade de nossa cidade; não tem 

responsabilidade; não sei qual a visão dela; sabemos que o concurso é aberto e todo cidadão tem o direito 

de inscrever. Como vai ficar o psicológicos dos Adventistas que irão fazer o concurso tendo horário de 

chegada normal – 08hs00 e só vão receber as provas depois do pôr do sol – 18hs00? Porque as eleições só 

caem no domingo? Isso é para não perder voto? Porque se for dia de sábado milhões de pessoas deixam de 

votar. Agora, este concurso coloca prova dia de sábado, deixando várias pessoas prejudicadas. Gostaria que 

todos Vereadores assinassem um requerimento e desse entrada no Ministério Público contra esta empresa. 

Nós não queremos anular o concurso e sim que a empresa respeite o direito de cada um. Senhora Presidente, 

o Vereador Ronildo Vinhas Alves – Nido, foi feliz nas colocações a respeito da área do mangueiro do 

Santuário de Nossa Senhora d’Ajuda. Lembro na época do Vereador Manoel Raimundo Alves quando 

encaminhara para esta Casa um projeto de lei querendo vender esta área; em defesa desta área pela não 

venda, o Manoel Raimundo Alves não passou bem. Como uma pessoa vai comprar uma área que não passou 

por esta casa. Senhora Presidente, eu gostaria que a senhora fizesse um requerimento assinado por todos os 

Vereadores pedindo informações de quem autorizou a venda deste terreno e convidar o representante do 

Santuário de Nossa Senhora d’Ajuda a vir nesta casa prestar esclarecimento ao nosso povo. Robinson Leão 
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Vinhas – Senhora Presidente, estou feliz porque o meu partido me colocou como Diretor Estadual da Bahia, 

até porque tinha gente aqui em Porto Seguro que queria me derrubar do Partido. Senhora Presidente, a 

respeito da área da santa – Santuário de Nossa Senhora d’Ajuda, eu fui vereador no período de 1997 / 2000 

e conforme documento que tenho em mãos o Bispo queria a palavra “alienada” e a comunidade vieram em 

peso para esta Casa protestar contra. Não sei como fizeram dois documento encima desse! Fui na Secretaria 

de Planejamento não vi o Secretário Epaminondas não encontrei este documento! Mas, hoje retornei à 

Secretaria e há dois ônus neste terreno além da santa! Inclusive um já acampou no terreno dizendo que não 

vai sair porque ele também é dono. Pode ter certeza que nada passou por esta casa; tudo foi feito ilegal e 

imoral. Tem muita gente falando que foi a Prefeita Claudia Oliveira quem vendeu! Não foi não! Isso 

aconteceu na época do ex-prefeito Gilberto Pereira Abade! Senhora Presidente, eu gostaria que esta casa 

colocasse um Advogado a minha disposição porque eu vou comprar esta briga. Senhora Presidente, a 

respeito do concurso, tem uma pessoa do bairro Cambolo, fez a inscrição pra fazer a prova no centro, 

quando ela se apresentou no local, disseram que não era o local dela e sim na BR 367 quase perto de 

Eunápolis. Temos que dá entrada no Ministério Público, porque o que está acontecendo não é justo; tem o 

problema dos Adventistas; tem gente que viajou pensando que o concurso será realizado no domingo. 

Senhora Presidente, falaram tanto que o vereador era contra o Transporte Complementar, eu votei a 

favorável ao Transporte Complementar; falaram a respeito de um projeto de lei de minha autoria e do 

vereador Elio Brasil dos Santos a respeito do aplicativo, falaram que não foi cumprida por pessoas que 

estava no cargo; mas nós votamos pela regulamentação do Transporte Aplicativo. Fui na rádio e disse que 

Transportes Aplicativos estão ilegais! Porque a lei aprovada nesta casa foi no dia 05 de agosto, já tem 112 

cento e doze dias; mas a lei diz que tem o período de sessenta dias para legalizar perante a Prefeitura, não 

compareceu ninguém, por isso que estão ilegais. A lei Federal diz que o Serviço de Transporte Remunerado, 

Privado, Individual e passageiro e no Inciso 10 do artigo 04 desta lei, os município que optarem pela 

regulamentação será autorizado ao motorista seguir as seguintes condições – são várias, mas no Parágrafo 

Único desta Lei diz: A exploração do serviço remunerado do Transporte privado individual de passageiros 

tem o requisito previsto nesta lei e na regulamentação do Poder Público Municipal e do Distrito Federal, 

caracterizará “transporte ilegal de passageiros”. Só que eles estão entregando cartão nos hotéis e em outros 

estabelecimentos; aí uma mulher foi até Caraíva pegar um passageiro e os taxistas daquela localidade não 

deixaram! Se fosse os taxistas que fizesse isso os jornais, os blogs estavam metendo o pau. Eles estão 

ilegais, cadê a Secretaria de Serviços Públicos. Elio Brasil dos Santos – Senhora Presidente, quero saudar 

o representante de música nas ruas, é um projeto muito bonito principalmente para uma cidade turística 

como Porto Seguro. Quero agradecer a presença dos representantes do Transporte Alternativo que estão 

reivindicando a sua Associação como de Utilidade Pública de autoria dos Vereadores Aparecido dos Santos 

Viana e Antonio Geraldo Ferreira Couto. A respeito do requerimento feito por esta Casa para o Ministério 

Público a respeito do concurso, eu não assinei porque acredito que as pessoas na faixa de vinte e quatro mil 

que estão estudando e se dedicando, que os melhores sejam aprovados; o próprio Ministério Público falou 

que o tramite do concurso tem transparência; e sou favorável ao concurso. Quero avisar também que no 

ano de 2020 o valor de cento e setenta e cinco milhões serão investido na educação de Porto Seguro. Por 

este motivo torno a repetir que sou contra a tirar os vigias dos colégios para colocar câmeras. Antônio 

Geraldo Ferreira Couto – Senhora Presidente, agradecer a Prefeita Claudia Oliveira pelo serviços de 

terraplanagem que estão fazendo conforme indicação de minha autoria. Senhora Presidente, tem pessoas 

me criticando por causa de um projeto de minha autoria dando Utilidade Pública a Associação da 

AMOTEPS. Associação essa já recepcionou dois governadores; vários deputados; comitiva dos Prefeitos 

desde a gestão de Gilberto Pereira Abade; uma luta de guerreiros que sofreram; e hoje conseguiu a 

regularização do Transporte. Então porque não dá o Título de Utilidade Pública? O título é reconhecido 

pela Prefeitura, porque esta Associação paga o alvará e está com a certidão negativa de credito em mãos! 

Ela faz um serviço social muito bonito quando leva os doadores de sangue de graça para doar sangue. 

Rodrigo Borges de Souza – Senhora Presidente, quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira pela ordem 

de serviço que será dada na Praça da Agrovila. A respeito do concurso público são aproximadamente vinte 
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e cinco mil inscrições. Em média Porto Seguro tem na faixa de trinta e cinco mil alunos; no meu ponto de 

vista não houve planejamento por parte da empresa. É ridículo e imoral colocar pessoas confinadas desde 

manhã até as dezoito horas para fazer a prova. Em horário normal o candidato fica emocionado, imagine 

uma pessoa confinada dentro de uma sala, o rendimento vai em uma estaca a zero! Fico ainda mais 

indignado com esta casa; para provar o projeto do concurso público depende desta casa para ser aprovado; 

quando precisamos defender o povo, ficamos de mãos atadas! Dependendo do Ministério Público, da 

Justiça para podermos defender o povo do nosso município. Fica aqui minha nota de repúdio a esta situação; 

tenho certeza que os candidatos serão prejudicados. Dilmo Batista Santiago – Senhora Presidente, se 

alguém tivesse saído antes do pronunciamento do Vereador Robinson Leão Vinhas, tinha saído com a ideia 

de que a Prefeita tinha vendido o terreno do Santuário de Nossa Senhora d’Ajuda. Quero parabenizar o 

vereador pela clareza em falar em público de quem fez esta cachorrada não foi a nossa gestora! A 

responsabilidade é de quem fez isso no passado. Nós confiamos na gestão da prefeita Claudia Oliveira. 

Senhores Vereadores o áudio que pedir para passar é do Sr. Tadeu do Observatório de Porto Seguro. Este 

cara é mais irresponsável e mentiroso que existe na nossa região! Mentiroso e sínico! O Tadeu diz que esta 

casa aprovou uma lei de minha autoria, trocando o nome da Escola EMAD para uma cidadã que não tem 

vínculo nenhum com a educação! Isso é mentira! A Escola EMAD até hoje existe no centro do Arraial 

d’Ajuda; a escola em questão – Nilzenil e Almeida Nobre fica localizada no Parque Central, escola essa 

que deu início na gestão do ex-prefeito Gilberto Pereira Abade e sendo concluída na gestão da Prefeita 

Claudia Oliveira. A segunda mentira do Tadeu do Observatório Social, quando ele diz que a pessoa 

homenageada não tem vínculo nenhum com a educação! Que moleque. A pessoa homenageada foi minha 

professora desde da época do Polo-Nordeste; depois esta Escola mudou o nome para Roberto Santos. Isso 

é uma vergonha. O que mais me deixa triste é que a própria Secretária de Educação não respeita esta Casa; 

não respeita a Prefeita Claudia Oliveira; não respeita ninguém! A Secretária Janes desrespeita até a própria 

chefe dela! Porque quem sancionou a lei foi a Prefeita Claudia Oliveira. O vereador simplesmente foi autor 

do projeto de lei! Também me chama atenção e a Escola Brigadeiro Eduardo Gomes que através de lei 

passou a chamar Rita de Cássia. O Tadeu diz que a pessoa não queria que colocasse o nome dela! Será que 

foi no céu onde a professora estar, perguntar se ela queria que colocasse o nome dela nesta escola? Porque 

a lei diz que: Só pode ser homenageada, as pessoas que já faleceram. Como é que a Rita disse que não 

queria? A família dela autorizou que encaminhasse um projeto de lei para que isso acontecesse. Foi o que 

esta casa fez e votou. O que mais me deixa triste é um áudio que eu tenho da Diretora da Escola do Arraial 

d’Ajuda em mãos que não vou publicar. Porque no dia que esta diretora me marcar em rede social eu vou 

pegar este áudio e colocar na porta da escola onde ela trabalha. Ela diz: Não gosto! A Câmara fez uma 

bagunça com o nome da minha amiga Secretária de Educação Sr. Janes; acho eles grandes bagunceiros! 

Quero deixar claro para esta diretora quem administrou o valor de cento e cinquenta milhões de reais da 

Secretaria de Educação, não foi a Câmara, e sim a Secretaria Janes no período de: 01 de janeiro de 2019 

até 31 de dezembro de 2019. Quem irá administrar o valor de cento e setenta milhões de reais no próximo 

ano: 01 de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020, é a Secretária de Educação Sr. Janes. Vamos tomar 

uma posição e fazer com que esta Secretária respeite esta Casa, fazendo com que ela cumpra o que nós 

determinamos colocando os nomes oficiais destas escolas. Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 

2º Votação: Projeto de Lei N 025/2019 – Matéria: Desafeta da classe de bens de uso comum do povo e 

autoriza a Permuta de bens imóvel municipal e dá outras providências. Quórum: Dois Terços de acordo 

com o arr. 143 do Regimento Interno. Retirado perla Mesa Diretora. Projeto de Lei Nº 047/2019 – 

Matéria: Regulamenta o Processo Seletivo Simplificado Operação Verão 2020, no município de Porto 

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

Interna. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, o projeto acima citado foi aprovado 

pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito 

e Robério Moura Gomes. Do Legislativo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 047/2019 de 

autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Matéria: Autoriza o Executivo Municipal a 

disponibilizar assistência psicológica na rede pública municipal de educação. Quórum: Maioria Absoluta 
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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 

dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Evaí Fonseca Brito, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura 

Gomes. Projeto de Lei Nº 048/2019 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Matéria: 

Autoriza o Executivo Municipal disponibilizar soro antiofídico e outros imunobiologicos nas unidades de 

pronto atendimento 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 unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Dilmo 

Batista Santiago, Evaí Fonseca Brito, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Projeto de Lei 

Nº 049/2019 de autoria dos Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Matéria: 

Reconhece como de Utilidade Pública Municipal a Sociedade Projeto Formiguinhas. 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 dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Evaí Fonseca Brito, Lazaro Souza 

Lopes e Robério Moura Gomes. Do Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 

050/2019 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Matéria: Dispõe sobre o abono de falta no dia do 

aniversário do servidor público municipal. 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 dos Vereadores: Dilmo 

Batista Santiago, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Projeto de Lei Nº 051/2019 de autoria 

da Vereadora Ariana Fehlberg – Matéria: Autoriza o Executivo Municipal firmar convênio com a Cruz 

Vermelha Nacional. 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 dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Evaí Fonseca 

Brito e Robério Moura Gomes. Projeto de Resolução Nº 042/2019 de autoria do Vereador Kempes 

Neville Simões Rosa com apoio de demais Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão 

Portosegurense ao Sr. Gilmárcio Barbosa dos Santos. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo como 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 dos Vereadores: Dilmo 

Batista Santiago, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Requerimentos: Nº 369/19 de autoria 

da Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal A limpeza do acostamento da BR. 367 

entre o trevo do anel viário até a orla Norte de Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Evaí Fonseca Brito e Robério 

Moura Gomes. Nº 370/19 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o Governador do Estado para Iluminação do campo de futebol da 

Aldeia Velha, distrito do Arraial d`Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura 

Gomes. Nº 371/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal 

através da secretaria de obras a manutenção da rede de esgoto nas ruas: Santa Catarina e Coqueiral. 

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

Batista Santiago, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 372/19 de autoria do Vereador 

Robinson Leão Vinhas – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o SETRE para 

realização de eventos esportivos como futevôlei e “Beach Soccer” e contratação de artistas da música. 

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

Batista Santiago, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 373/19 de autoria do Vereador Lazaro 

Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal solicitação da Empresa Viação Porto Seguro que 

disponibilize a esta Casa de Leis o itinerário dos ônibus circular do município bem como os relatórios das 

manutenções das frotas em circulação. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura 
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Gomes. Nº 374/19 de autoria do Vereador Wilson Santos Machado – Requer do Executivo Municipal a 

solicitação da Secretaria de Educação e Secretaria de Obras para licitar e reiniciar as obras da nova Creche 

do Distrito de Vera Cruz. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Indicações: Nº 

352/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal a pavimentação da 

ladeira do bairro Paraguai. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 353/19 de 

autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal Pavimentação das ruas, 

Paulo Souza Neto, Potiraguá, Curitiba, Trav. Curitiba I, Trav. Curitiba II, Coqueiro Verde, 8 de Abril, Santa 

Rita, Trav. Casas novas, Trav. Castro Alves, Trav. Prosperidade, Nunes Ribeiro, Timboca, Mucuri II, Rua 

do Campo, Bom Jesus, Belém, Tancredo Neves, Independente, Trav. Ana Neri, Trav. Áurea, Felinto 

Vargens, no bairro casas novas e rua Carlos Alberto Cancela ou rua 10 no Cambolo. Aprovada pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, 
Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 354 de autoria do Vereador Lazaro Souza Lopes – 

Estudo de viabilidade para que seja feito a pavimentação asfáltica com redutores de velocidade na Rua 

Jalvo Portela bairro Manoel Carneiro. Nº 355/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo, Reque 

do Executivo Mun. Pavimentação da rua José Oliveira, quinta do descobrimento no bairro do Cambolo. 

Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Dilmo 

Batista Santiago, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 356 de autoria do Vereador Wilson 

dos Santos Machado – Solicito da Secretaria de Serviços Público e Secretaria de Obras a revitalização das 

Ruas: Paulo Souto, Guaratinga, Praça Herculano Reis e Praça do Chafariz com pinturas de meios fios e 

limpezas no Distrito de Vera Cruz. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. A 

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

Sessão para o dia 05 de dezembro 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


