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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30 DE MAIO DE 2019 

 

Aos 30 (trinta) dia do mês de maio de 2019 às 10hs00min foi realizada a 15ª 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, Robinson Leão Vinhas, 

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

Vereadores: Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Pela ausência do Segundo 

Secretário Vereador Robério Moura Gomes – por motivo de saúde, a Presidente Ariana Fehlberg convidou 

o Vereador Aparecido dos Santos Viana para assumir a Segunda Secretaria Expediente: A Ata da Sessão 

Ordinária do dia 23 de maio de 2019 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Para Leitura: Do 

Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 017/2019 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez. 

Matéria: Dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições financeiras disponibilizarem caixas e terminais 

de autoatendimento à portadores de necessidades especiais e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 

018/2019 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez. Matéria: Institui o Dia Municipal da Pessoa 

Portadora de Necessidades Especiais. Projeto de Lei Nº 019/2019 de autoria do Vereador Robinson Leão 

Vinhas. Matéria: Denomina oficialmente como rua Valdete Borges Menezes, via pública conhecida 

como rua 10, bairro Quinta do Descobrimento. Projeto de Resolução Nº 010/2019 de autoria do Vereador 

Dilmo Batista Santiago. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Danilo de Almeida 

Dantas. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Rodrigo Borges de Souza – 

Senhora Presidente, gostaria de falar a respeito do “píer”. Hoje mais uma vez presenciei turistas filmando 

os moradores de rua dormindo naquela localidade, mau cheiro insuportável. Várias denúncias foram 

feitas; um empurrando para o outro e não resolve a situação. Peço aos Vereadores que fazem parte da 

Comissão do Meio Ambiente que entrasse em contato com a Secretaria de Serviço Público; Secretaria 

Assistência Social e com o Meio Ambiente para rever esta situação. Não podemos vender nossa cidade 

nesta forma. Quero salientar a todos os Vereadores da Comissão de Maio Ambiente: Evanildo Santos 

Lage, Abimael Ferraz Gomes e Hélio Pinheiro de Araújo é a respeito do Conselho do Maio Ambiente. 

Nós temos que ver uma situação para desburocratizar as verbas dos Conselhos, para serem aplicadas em 

recuperação nosso município! O Concelho Municipal do Meio Ambiente começa travar a situação; temos 

o Parque Municipal do Rio da Vila que pode ser uma forma de receita para a cidade – que se encontra 

abandonado; matagal e moradores de rua residindo ali. O que eu não entendo Vereadores é a questão 

burocrática em retirar esse dinheiro para estes investimentos; mas, ninguém olha o esgoto que é jogado 

no mangue do bairro Campinho que está afetando o meio ambiente! Isto vem acontecendo desde o ano 

2000! Temos que ver uma forma para desburocratizar esta situação! Hoje tem especificamente um valor 

de cinco mil reais na conta do Conselho Municipal do Meio Ambiente, e nada é feito em prol do meio 

ambiente desta cidade. Lazaro Souza Lopes – Senhora Presidente, ontem visitei o bairro Baianão e dei 

entrevista na Rádio Baianão FM onde fiz um levantamento ao longo destes dois anos como Vereador: 

foram vários requerimentos e indicações. Fiquei feliz por ter ido levar estas informações para um bairro 

tão populoso que os mesmo não trem condições de vir a esta Casa participar das Sessões por conta do 

horário! No ano passado eu sugeri que as Sessões fossem a noite para que várias pessoas pudessem 

participar para acompanhar o trabalho de cada Vereador. Hélio Pinheiro de Araújo – Senhora Presidente, 
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a respeito da unificação das eleições para o ano 2020, no início eu era contra porque ainda não tinha 

conhecimento; depois que conversei com algumas pessoas com mais experiência na política, ai acabei 

interpretando de forma legal e louvável. O país atravessa por momento difícil – várias empresas fechando 

no Brasil! Achei interessante a unificação porque o Brasil vai economizar um valor de dezesseis bilhões 

de reais; achei por bem concordar! Mas também estarei preparado se este projeto não passar na Câmara 

dos Senadores. Kempes Neville Simões Rosa – Senhora Presidente, gostaria de falar a respeito da taxa 

para Vans e ônibus que se adentam no município; por várias vezes já chamamos o Secretário de Turismo 

para vir a esta Casa; quando o mesmo esteve nesta Casa, falei para ele, o mesmo ficou de rever esta 

situação e até o momento nada foram feitas. Mas, uma vez gostaria que estaca Casa enviasse um ofício 

para esta Secretaria, solicitando a presença do Secretário a esta Casa para falar a respeito da pasta. Quero 

parabenizar o governo pela unificação do bairro Sapoti ao Mercado do Povo pela BR 367; uma obra de 

grande impacto, que nos deixa muito feliz. Por isso gostaria de parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira. 

Senhora Presidente, há mais de dois anos nós falamos a respeito da lotação, percebo que graças a Deus 

estamos chegando nos momentos cruciais de solucionar o caso. Já tivemos uma conversa esclarecedora 

com a Prefeita Claudia Oliveira. A maioria dos Vereadores (a) querem que este projeto venha do Poder 

Executivo para que seja apreciado por esta Casa; ninguém vai ser contra a esta classe trabalhadora que sai 

de suas casas todos os dias em busca do sustento para sua família; levando pessoas em certos lugares que 

o transporte coletivo não chega. Nós não estamos levantando bandeira política e sim da população quem 

precisa dos serviços deste transporte dentro do nosso município; o que eu entendo é que o transporte 

coletivo desta cidade é precário, defasado e presta um péssimo serviço ao município. Repudio a ação da 

polícia para com os carros de lotação. Elio Brasil dos Santos – Senhora Presidente, o povo ainda acredita 

nos político, é por isso que estão aqui hoje para defender o projeto que vem beneficiar a sua classe. Pela 

conversa que estive com a Presidente Ariana Fehlberg, que esteve em reunião com a Prefeita Claudia 

Oliveira acho que muito em breve a gente equacione o transporte que transformará em geração de 

empregos; de mobilidade urbana, porque são vários moradores de bairro desta cidade que não tem 

transporte. Eu estava participando de uma mobilização dos estudantes em Porto Seguro; mobilização esta 

que acontece em vinte estados do Brasil e em mais de cem cidades de todo país. O povo está na rua para 

reivindicar educação pública e de qualidade, porque é direito conforme está escrito na Constituição 

Federal. Só que o governo tem negado; chamando aluno de imbecil! Enquanto os estudantes estão 

querendo se qualificar; colocar em sua vida dignidade e cidadania. Enquanto o Brasil chora porque o Go 

verno Federal que tem recurso maior corta recursos da educação, aqui em Porto Seguro a gente está feliz! 

Porto Seguro dá exemplo: a Prefeita Claudia Oliveira convida todos Vereadores e população para 

inauguração da Creche Rosa Cristina do distrito do Arraial d’Ajuda; faz visita no Colégio São Pedro. A 

educação é investimento no futuro do país. Agora no segundo semestre vai dá início a uma recessão em 

todo Brasil; já em Porto Seguro vai receber investimento de milhões – construção de um novo Aeroporto 

Internacional de Porto Seguro. Também receberá uma verba de quarenta milhões de investimento para 

geração de empregos no Club Med do Distrito de Trancoso; muito em breve vai ser inaugurado o 

Atacadão. A Prefeita Claudia Oliveira ontem a noite estava reunida na Caixa Econômica Federal pensando 

em mais serviço, isso gera mais empregos e gera renda para a população. Enquanto o país está sofrendo 

por falta de gestão política, não tem discernimento em saber do que o povo precisa de emprego, de renda 

– não de arma, aqui em Porto Seguro a Prefeita Claudia Oliveira e os Vereadores fazem a política do bem! 

Nosso mandato foi feito para isso. Quero dizer que muito em breve estes empregos serão legalizados para 

gerar empregos e renda para o povo. Abimael Ferraz Gomes – Senhora Presidente, era um sonho dos 

atletas amadores desta cidade que a Prefeita enviasse a esta Casa um projeto de lei dando uma bolsa 

financeira para os atletas que tem dificuldade para exercer suas atividades esportivas; graças a Deus este 

projeto já chegou a esta Casa para primeira votação. Quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira por ter 

tido esta sensibilidade de enviar este projeto para esta Casa; tenho certeza que todos os Vereadores irão 
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votar porque é uma necessidade urgente dos nossos esportistas. Quero parabenizar pela disponibilidade, 

carinho e respeito pela natureza, esta instituição reconhecida em todo o mundo, hoje tem uma célula em 

Porto Seguro representada pelo Dr. Sebastião e equipe. Parabenizo a Drª Priscila representando a 

instituição “Coral Vivo”, que também se preocupa com o meio ambiente; hoje estamos votando em 

segunda votação o projeto de lei de autoria dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Evaí Fonseca Brito     

e Evanildo Santos Lage; que proíbe o uso de canudos plásticos em todo município de Porto Seguro; é uma 

iniciativa pioneira na Bahia – Porto Seguro sai na frente, entendendo que o meio ambiente precisa mais 

do que nunca ser respeitado e preservado. Estou apresentando nesta Sessão dois projeto: Um determina o 

dia 06 de julho, como “dia municipal da pessoa deficiente”. O outro projeto: Solicitando a obrigatoriedade 

das agências bancárias de Porto Seguro possam estabelecer nos seus estabelecimentos a possibilidade das 

pessoas com deficiência ter acesso a caixa eletrônicos, bancada, mesa, banheiro, enfim tudo aquilo que é 

de direito das pessoas deficientes. Quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pelas obras realizadas 

em todo município. Haja visto a gente só tinha um acesso para a cidade que era a rodoviária. Hoje com 

estas obras que a Prefeita vem desenvolvimento em nosso município, estamos vendo que abriu a cidade 

para que a mobilidade seja uma realidade em nossa cidade. Estamos vivendo um momento muito difícil 

em nosso país – principalmente financeiro, e a Prefeita Claudia Oliveira está andando na contra mão de 

toda esta crise! Porque está fazendo uma gestão com responsabilidade e usando os recursos públicos 

naquilo que realmente deve ser usado. Quero dizer que esta Casa esteve muito sensível ao que se 

desrespeita ao transporte de lotação. Nós temos que ter responsabilidade com um todo! Não podemos ter 

cara de “A ou B” e sim a de Porto Seguro. Tenho certeza que a Prefeita junto com a Presidente estão 

desenvolvendo um trabalho para chegar em um ponto definitivo com a questão do transporte de Porto 

Seguro. Senhora Presidente, no domingo passando nós tivemos uma demonstração que a sociedade 

brasileira não aceita mais que este país continue da forma que estava. Tem pessoas que achava que estava 

muito bom! Hoje eu vejo pessoas até de bem, dizendo e aprovando de que coisas erradas estão certa! Não 

podemos fazer isso! Parabenizo a população brasileira pela demonstração que fez no domingo passado, 

indo para as ruas dizer que aquilo que é correto, honesto, verdadeiro; aquilo que atende a população 

brasileira; aquilo que não tem corrupção pelo meio; que não tem ladrões com forma de ser afetivo. 

Precisamos transformar este país para colocá-lo nos trilhos do desenvolvimento. Não posso dizer que o 

governo atual está fazendo alguma coisa errada se ele pegou o país destroçado moral, economicamente, a 

gente não pode tolerar este tipo de coisa – fala quem quer e ouve o que não quer. Aparecido dos Santos 

Viana – Senhora Presidente, por mais que os Vereadores estão presentes nos bairros, ele não consegue 

ver tudo; por isso é de grande importância quando os munícipes colaboram com os Vereadores. Quero 

parabenizar as palavras do Vereador Rodrigo Borges de Souza, foi muito feliz nas colocações. Senhora 

Presidente, nós que representamos a comunidade de Pindorama, quero pedir ao povo, mais um pouco de 

paciência, porque nós estamos buscando junto ao Poder Executivo para que as obras cheguem a este 

Povoado; nós acreditamos. Assim como a senhora colocou o projeto para regularização do transporte, mas 

juntos buscar este entendimento, porque é mais um mecanismo de geração de emprego e renda para Porto 

Seguro. Evanildo Santos Lage – Senhora Presidente, também sou favorável ao transporte alternativo. Só 

estamos aguardando o projeto vir do Executivo para que a gente possa dá andamento para resolver esta 

questão. Quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira pelas obras realizadas em nosso município. Graças 

a Deus eu mais o Vereador Dilmo Batista Santiago vinha cobrando, mas intendendo que chegaria ao 

Distrito do Arraial d’Ajuda, como já começaram e hoje todos estão sendo convidados para participar da 

inauguração da creche que atenderá mais de cento e cinquenta crianças entre três a quatro anos.  Quero 

agradecer a prefeito pelo anexo feito na Escola Rita de Cassia no Arraial d’Ajuda; a obra realizada na 

ladeira do bairro São José foi de grande importância para o bairro; também foi feito serviço no desvio – 

Pagão, que dá acesso a estrada de Trancoso. Quero falar para o Vereador Rodrigo Borges de Souza, que 

eu como Presidente da Comissão do Maio Ambiente, vou marcar uma reunião com o Secretário da pasta 
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para tentar resolver esta questão – se uma parte deste dinheiro poderá ser usado em nosso município. 

Dilmo Batista Santiago – Senhora Presidente, também quero convidar os Vereadores e público presente 

para participarem da inauguração da Creche Rosa Cristina Alves Cardoso no distrito do Arraial d’Ajuda.  

Senhor Presidente, o Vereador Rodrigo Borges de Souza questiona determinados conselhos. Hoje o 

Conselho do Meio Ambiente tem mais de cinco milhões de reais em conta! Parece que certas pessoas 

querem ver saldo em conta bancária! Esquecendo que o recurso é do povo de Porto Seguro! Por qual 

motivo nós termos uma conta com determinado valor e sabendo que temos uma Orla Norte e Sul que 

pertencem ao Meio Ambiente, que eles poderiam fazer um projeto viável para resolver os problemas! Não 

faz porque o Concelho não permite! Por isso coloquei uma emenda no projeto de lei que ora vai ser votado, 

para que possamos acrescentar um legislador desta Casa no Conselho Municipal de do Litoral Sul que vai 

discutir os problemas daquela comunidade. Determinados Conselhos não estão preocupados com o 

público de modo geral! Alguns conselheiros estão preocupados em ver dinheiro na conta! Sei que vamos 

receber críticas destas entidades, mas é necessário que o público saiba da verdade. Temos que viabilizar 

leis nesta Casa que possa fazer com que os recursos que tem em caixa dos conselhos que sejam resolvidos 

os problemas de nossa comunidade; ao invés de ficar em banco. Quero parabenizar a Mesa Diretora pela 

economia feito frente a esta Casa e está fazendo uma devolução ao Poder Executivo um determinado valor 

e pela maneira que estão trabalhando. A Presidente Ariana Fehlberg – fez breves comentários a respeito 

do pronunciamento dos Vereadores:  em conversa com a Prefeita Claudia Oliveira a respeito do projeto 

de transporte alternativo, ela foi muito sensata; foi marcada uma reunião para o dia 06 de junho, os 

Vereadores que queiram participar sintam-se a vontade; sair do Gabinete da Prefeita muito confiante; 

sentir à vontade dela em querer legalizar este serviço. Vamos pegar com Deus para que não tenha 

empecilho para que possamos no dia seis ter uma resposta positiva a este respeito. Todos vocês sabem 

que esta Casa compartilha os seus sentimentos. O repasse que esta Casa passou para o Executivo não só 

foi mérito da Mesa Diretora e sim de todos os Vereadores. Pela economia que foi feita durante estes quatro 

meses nós repassamos um valor de duzentos e oitenta mil reais, para compra de uma SAMU para o 

município. Nós temos esta preocupação porque o dinheiro não é nosso e sim do povo; com fé em Deus, 

segundo a Prefeita nós estamos entregando a Ambulância SAMU no dia 3º de junho. Também estamos 

devolvendo um valor de oitenta mil reais ao Executivo para ser aplicado no Serviço de Segurança deste 

município. Espero que daqui a quatro meses possamos fazer outros repasse para que o município seja 

beneficiado. Quero agradecer ao Poder Executivo pelas obras que estão sendo realizadas no município. A 

ciclovia ficou bonita, mas gostaria que fosse colocado as tartaruguinhas para dar mais segurança aos 

ciclistas. Parabenizando a Secretaria de Educação junto com a Prefeita Claudia Oliveira está inaugurando 

a creche no distrito do Arraial d’Ajuda. Tô feliz em ver obras em todos os lugares, mas só que no Povoado 

de Pindorama tá demorando. Espero que Pindorama também venha ser contemplada com essa creche. 

Ordem do Dia do Legislativo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 012/2018 de autoria 

dos Vereadores 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 de lei acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Robério Moura 

Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Do Executivo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei 

Nº 001/2019. Matéria: Altera o art. 32 da Lei nº 1451/2018 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 de lei acima citado foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. 

Projeto de Lei Nº 010/2019 Matéria: Regulamenta complementarmente no âmbito do município de 
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Porto Seguro, a utilização do incentivo financeiro referente ao programa Nacional de Qualificação das 

ações de Vigilância em saúde (PQA-VS) 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 

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

dos Vereadores: Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Projeto de Lei Nº 014/2019 

Matéria: Altera a lei Municipal nº 1.398/2017 que Instituiu o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 

2018-2021 e dá outras providências. Quórum: Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do 

Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, o projeto de lei acima 

citado foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Projeto de Lei Nº 016/2019 

Matéria: Fixa o valor mínimo para ajuizamento de ações de execução fiscal, objetivando a cobrança de 

dívida ativa da Fazendo Publica Municipal e dá outras providencias. Quórum: Maioria Absoluta de acordo 

com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, o projeto 

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

dos Vereadores: Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Projeto de Lei Nº 017/2019 

Matéria: Cria o Fundo e o Conselho Municipal de Requalificação da Orla Sul 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 de lei acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Robério Moura Gomes e Renivaldo 

Braz Correia Filho. Emenda Nº 001 – Autoria dos Vereadores Dilmo Batista Santiago, Evanildo Santos 

Lage e Ronildo Vinhas Alves. Matéria: Altera o inciso VI e X do art. 13. Depois de várias discussões a 

respeito da Emenda, a mesma foi retirada de pauta pelos autores conforme acima citados. Projeto de Lei 

Nº 018/2019 Matéria: Institui o Programa Municipal de Apoio ao Esporte Amador 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 de lei acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Robério Moura 

Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Projeto de Lei Nº 019/2019 Matéria: Extingue os cargos que 

relaciona 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 de lei acima citado foi 

aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: 
Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Requerimentos: Nº 159/19 de autoria da 

Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal autorização para realização de feira de 

artesanato na Praça ACM. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 160/19 de 

autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal o estudo da viabilidade da 

construção e reforma do cemitério Jardim da Paz. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia 

Filho. Nº 161/19 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal 

o projeto de desassoreamento do rio da Vila fazendo trilha ecológica, e área de proteção à nascente, 

corredor de proteção ambiental até o mar. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 

162/19 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com Ministério da Saúde, para implantação de academia da saúde em 

Coqueiro Alto. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 163/19 de autoria do 

Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria 

Estadual de Saúde para instalação de Centro de Hemodiálise em Porto Seguro. Aprovado pela 
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unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Robério Moura 

Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 164/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convênio como Ministério da Educação para 

disponibilização de ônibus universitários para Eunápolis. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia 

Filho. Nº 165/19 de autoria dos Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Mora Gomes – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com a COELBA para revitalização da iluminação da ladeira 

antiga do Quadrado do distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 

166/19 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com a Secretaria Estadual de Saúde para construção de posto de saúde na CAUFA. Aprovado 

pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Robério Moura 

Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 167/19 de autoria do Vereador Renivaldo Brás Correia Filho 

– Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria de Obras do Estado para 

construção de uma ponte em Jambeiro no rio Caraíva. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia 

Filho. Nº 168/19 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal 

a contratação de escritório especializado em engenharia de trânsito para organização do transito do 

município. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 169/19 de autoria do 

Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com 

a EMBASA para instalação do sistema de abastecimento de água na rua Maria de Lúcia, bairro Cambolo. 

Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: 
Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Indicações: Nº 142/19 de autoria da 

Vereadora Ariana Fehlberg – Pavimentação asfáltica das ruas do bairro Quinta do Descobrimento. 

Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: 
Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 143/19 de autoria do Vereador Lázaro 

Souza Lopes – Mutirão de limpeza, poda de árvores, capina e patrolamento na Alameda Jacarandá, bairro 

Village III. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 144/19 de autoria do 

Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Pavimentação rua Bela Vista, praça Manuel Carneiro, rua Santa 

Luzia, rua São Sebastião, rua pau Brasil, rua Pequi, rua Paraju, Rua Angelim, rua Massaranduba, rua 

Sucuri, rua da Entrada, rua do Asfalto, rua do Campo, rua da Mata, rua sol Nascente, rua Antônio Carlos 

Magalhães. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 145/19 de autoria dos 

Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Construção de quadra poliesportiva em 

Coqueiro Alto, distrito de Trancoso. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 

146/19 de autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Instalação de relógios estilizados na praça do Relógio, 

Passarela do Descobrimento e praça da Caixa d’Água. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia 

Filho. Nº 147/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Pavimentação da rua Gaivota, bairro 

Fontana I. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 148/19 de autoria do 

Vereador Robinson Leão Vinhas – Construção de praça e área de lazer na CAUFA. Aprovada pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Robério Moura 

Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 149/19 de autoria dos Vereadores Ronildo Vinhas Alves e 
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Robério Moura Gome – Construção de posto de saúde no bairro Maria Viúva, distrito de Trancoso. 

Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: 
Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 150/19 de autoria do Vereador Renivaldo 

Brás Correia Filho - Contratação de um agente de endemias para o Sapirara no Distrito de Trancoso. 

Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: 
Robério Moura Gomes e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 151/19 de autoria do Vereador Abimael 

Ferraz Gomez – Instalação de placas de sinalizando, redutores de velocidade e faixas de pedestres, troca 

da placa de PARE no trevo do Cabral, sentido orla x centro. Aprovada pela unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Robério Moura Gomes e Renivaldo 

Braz Correia Filho. A Presidente Ariana Fehlberg agradeceu a presença de todos, marcando a próxima 

Sessão para o dia 06 de junho 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


