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ATA DA SESSÃO SOLENE E ORDINÁRIA DO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

Aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2020 às 10hs00min na sede própria da Câmara Municipal de 

Porto Seguro localizada à Praça Antonio Carlos Magalhães, nº. 30 foi realizada a Sessão Solene de 

abertura dos trabalhos do 1º Período Legislativo do ano de 2020 em cumprimento ao Artigo 28 da Lei 

Orgânica do Município, dando início ao 1º Período Legislativo no ano de 2018; Iniciando com a prece 

do “Pai Nosso”, de acordo com a Resolução Nº 46 de 23 de março de 2000; Execução do Hino 

Nacional, com base na Resolução Nº 012 de 30 de setembro de 1998 e Execução do Hino de Porto 

Seguro. Em seguida foi franqueada a palavra aos Vereadores e mensagem da Presidente da Câmara 

Municipal de Porto Seguro Vereadora Ariana Fehlberg. Dando prosseguimento a Presidente Ariana 

Fehlberg solicita do Assessor de Comunicação a fazer a primeira chamada dos Vereadores dando início 

a Sessão Ordinária. 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 e 

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

ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes – atestado médico e Robinson 

Leão Vinhas. A Presidente Ariana Fehlberg convidou o Vereador Hélio Pinheiro de Araújo para 

assumir a 2ª Secretaria pela ausência do titular Vereador Robério Moura Gomes. Expediente: A Ata 

da Sessão Ordinária do dia 19 de dezembro de 2019 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Robinson Leão 

Vinhas. Para Leitura: Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 001/2020 de autoria da 

Vereadora Ariana Fehlberg – Matéria: Altera a Lei Municipal 1445/18, Cria o Conselho Municipal de 

Requalificação da Orla Norte. Projeto de Lei N 002/2020 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – 

Matéria: Dispõe sobre a instituição da Feira Livre Semanal na Tarifa Municipal de Porto Seguro. 

Projeto de Lei Nº 003/2020 de autoria da Vereadora Abimael Ferraz Gomez – Matéria: Dispõe sobre 

a proibição do comércio, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artificio sonoros 

no Município de Porto Seguro e dá outras Providencias. Projeto de Lei Nº 004/2020 de autoria 

Vereador Aparecido dos Santos Viana. Matéria: Denomina oficialmente como rua Quinta dos Ipês, 

via pública conhecida como rua 06, bairro Quinta do Descobrimento. Projeto de Lei Nº 005/2020 de 

autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana. Matéria: Regulamenta a realização de feira livre 

semanal na praça Visconde de Porto Seguro, centro. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra 

os Vereadores: Renivaldo Braz Correia Filho – Senhora Presidente, quero agradecer a Deus por nos 

ter concedido a volta aos trabalhos para representar o nosso município. Que Deus nos dê um bom 

trabalho e abençoe a cada um de nós para que possamos trabalhar com dignidade para com os nossos 

munícipes. Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhora Presidente, neste período de recesso estamos 

vendo a transformação de nossa cidade. Em conversa com a Prefeita disse que tudo isso vem de grande 

parceria entre o Executivo e o Legislativo. Sabemos que nem todos vamos estar juntos nesta reta final 

de campanha para reeleição; nesta casa pode ter de um ou até quatro grupos; mas todos sabem que o 

trabalho que foi realizado em Porto Seguro no período de sete anos foi muito bom nesta gestão da 

Prefeita; acredito que neste ano de 2020 o trabalho vai continuar em prol da cidade de Porto Seguro, 

até porque tenho visto várias obras sendo realizadas em vários localidade desta cidade. Já comentei no 

passado, que quando o Poder Executivo vai bem realizando obras no município, nós Vereadores 

andamos nas ruas de cabeça erguidas. Nesta cidade tem uma Câmara de Vereadores responsáveis que 

até brigam pelo bem da comunidade Portosegurense. Evanildo Santos Lage – Senhora Presidente, 

agradeço a Deus por ter nos dado mais uma oportunidade neste retorno aos trabalhos legislativos. Não 

sou apaixonado pela política, acabei caindo de paraquedas; não tinha intensão de ser Vereador; gosto 
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de ajudar e fico feliz quando vejo algumas obras de grande importância realizadas em nosso município. 

Na semana passada fui e Trancoso a convite do Vereador Ronildo Vinhas Alves onde a Prefeita deu 

ordem de serviços para asfaltar um bairro daquele Distrito. Minha busca é estar com o Executivo para 

melhorar a vida das comunidades através de ruas pavimentadas, saneamento básico, saúde... Em 

conversa com o Gerente da Embasa Sr. Marcos sabemos que nesta localidade ainda não tem o 

saneamento básico, mas tudo isso já foi conversado e a Prefeita autorizou comprar várias manilhas. 

Espero que este ano seja de vitória e muita benção para nós todos; espero que todos os compromissos 

sejam honrados, até porque estamos na reta final e que possamos sair de cabeça erguidas. Elio Brasil 

dos Santos – Senhora Presidente, hoje se inicia mais um ano legislativo. Temos um momento de 

tristeza por não estar vendo o nosso colega e Vereador Robério Moura Gomes que se encontra 

hospitalizado; quero agradecer os servidores desta Casa. Este é um ano os projetos estão em jogo; onde 

a disputa eleitoral inicia; isso é bom e importante porque faz parte do projeto democrático, porque em 

quatro em quatro anos as pessoas vão as urna pra eleger os seus representantes. Sabemos que a disputa 

é bonita acirrada mas acho que o respeito tem que prevalecer. Nosso proposito hoje é a regulamentação 

da lei Nº 13.022 onde garante o Estatuto e o Plano de Carreira dos Guardas Municipais do nosso 

Município; esta categoria tem feito um belíssimo trabalho em nosso município; é preciso que o Poder 

Executivo mande o projeto para esta Casa analisar e votar o mais rápido possível para que eles possam 

ter o direito garantido. Senhora Presidente, eu tenho andado muito nos bairros da cidade; tem uma 

localidade no Bairro Ecológico que destinei um valor de um milhão de reais para pavimentação desta 

rua; na terceira etapa tem uma região que está esquecida; espero que este ano as obras que vem 

acontecer em todo o município dê prioridade também nestas ruas do Parque Ecológico. Estou na 

política para fazer política para as pessoas que mais precisam; não fazer política por política! Rodrigo 

Borges de Souza – Senhora Presidente, chegamos ao último ano do mandato e não sabemos se 

estaremos juntos no próximo! Apesar das indiferenças – bate-boca, desacordo; é um prazer conviver 

nesta Casa com cada um de vocês. Que nossas lutas não acabem pelos nossos bairros, ruas; Distritos 

de nossa cidade, precisará muito mais de nós. Ao nosso amigo Robério Moura, rezemos para que 

termine o seu mandato com muita saúde e presente ao nosso lado.  Desejo boa sorte ao Poder Executivo 

nestes pacotes de obras que entrarão na história da cidade e que a condição “sine qua non” seja sempre 

o bem extar de nossa cidade. Kempes Neville Simões Rosa – Senhora Presidente, quero agradecer a 

Deus por eu estar participando de um momento como esse; espero que este ano seja de muito sucesso 

para todos os munícipes. Honro uma bandeira em que eu defendo. Primeiro – é manter com a bandeira 

que eu priorizo é Nosso Senhor Jesus Cristo! esta é a Bandeira máxima da terra que eu tenho prioridade 

de uso. Segundo – É a Família, quando você tem uma família estruturada o custo para a sociedade é 

muito reduzida. Terceiro – Saúde! Sou enfermeiro de profissão, a saúde tem que ser prioridade 

principalmente quando se trata de comunidades carentes. Quero aproveitar e falar a respeito das 

cirurgias eletivas. É inadmissível em pleno ano 2020 estamos brigando para que uma pessoa saía da 

fila de espera. Quarto – é o Esporte. O meio forte é de reformulação e organização. Quando vemos um 

jovem no caminho do tráfico das drogas, a gente consegue trazer novamente para o meio familiar 

através da bandeira do esporte. Quero parabenizar o Cristiano presidente da Liga Municipal de Porto 

Seguro que está sempre lutando para que estes jovens seja melhor reconhecidos em nosso município. 

Quinto – cidadania e responsabilidade social. Nós trabalhamos com comunidades carentes que 

precisamos atingir êxitos; levando política pública para que possamos diminuir moradores de rua, às 

vezes nos deixa amedrontado em até andar nas ruas; tem a questão da violência. Sexto – 

comprometimento com a transformação da nossa cidade. Quero parabenizar a Prefeita Claudia 

Oliveira, por todo pacote de transformação do nosso município. Wilson Santos Machado – Senhora 

Presidente, agradeço a Deus por estarmos aqui mais uma vez; este ano é um ano de muita decisão 

política e esperamos que Deus que tudo dê certo. Já estou morando nesta terra por mais de trinta anos; 

aqui construir minha família. Quero pedir oração para nosso colega Vereador Robério Moura Gomes. 
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Quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pelo comprometimento que esta gestora vem tendo com 

a comunidade de Porto Seguro. Abimael Ferraz Gomes – Senhora Presidente, é uma satisfação iniciar 

este período legislativo na cidade mais importante deste país. O início de ano é atípico porque teremos 

grandes acontecimentos não só em Porto Seguro como também em todo país. Que nós Vereadores 

possamos dar continuidade a tudo que começamos, principalmente a relação de laços de amizade, 

familiares, porque eu acho que é para sempre. “Mandato”, nós sabemos que ele tem data de validade; 

mas as relações, as questões afetivas; considerações, carinho e o respeito, isso pode ficar para 

eternidade. O processo eleitoral acaba desestabilizando, isso é natural; mas que possamos no final disso 

tudo compreendermos que o mais importante manter a amizade que é uma conquista que não tem preço. 

Desejo que o nosso colega Vereador Robério Moura reestabeleça da sua saúde para que volte com todo 

gás para terminar o seu mandato que foi concebido através do voto popular. Nós vivemos em um país 

democrático, tudo que acontece é passivo de divergência e convergência; é assim que a gente vai 

encontrando um caminho para resolver as questões sociais ou aquilo que importa para o cidadão deste 

país. Em Proverbio 29 Versículo 2 diz: “quando o justo governa o povo se alegra; mas quando o ímpio 

domina o povo geme”. A única coisa que a Bíblia pede para que um gestor ponha em pratica é: que 

seja justo; que mantenha a justiça”. Não precisa ter faculdade; ser rico; pobre, branco ou preto. Que 

tenha o senso de justiça porque ele pode enxergar o grande e o pequeno. Todo aquele que almeja cargos 

a frente de uma cidade ou até mesmo representante de uma Câmara de Vereadores, você é uma 

referência e precisa usar a “justiça e o bom senso” para conduzir a sua vida e a vida das pessoas que se 

espelham em você. Quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira, porque sem dúvida ela já entrou na 

história de Porto Seguro, porque além de mulher ela transformou o conceito de administração de uma 

cidade. Já trabalhei com sete prefeito nesta cidade, não quero desmerece-los; mas tenho que admitir 

que a Prefeita Claudia Oliveira fez um diferencial em nossa cidade; temos uma cidade que virou 

referência em toda Bahia em temo de Administração Pública. Quero parabenizar o Presidente Jair 

Messias Bolsonaro; vivemos no momento esplendido onde todos os índices sociais são positivos; 

inclusive ontem o Banco Central baixou os juros que há mais de trinta anos não conseguia abaixar; 

hoje temos o juro de 4,25%; isso é importante para o investimento do país e para geração de empregos. 

A respeito do “corona vírus” é preocupante em todo mundo, ele gira em todo planeta terra; que 

possamos nos precaver, tomar os cuidados necessários. Lazaro Souza Lopes – Senhora Presidente, 

quero parabenizar os vereadores que usaram da Tribuna com sabias palavras. Estamos em um ano 

importante não só para os vereadores mas para Porto Seguro; o povo tem que analisar com muita calma 

e com coerência como vai ser conduzida Porto Seguro a partir do ano 2021. Cada vereador desta casa 

teve sua parcela positiva em várias construções de obras e conquista para Porto Seguro, a qual tenho 

honra de fazer parte. No início desta legislatura houve comentários onde falavam que esta Câmara seria 

a pior de todos os tempos; discordei e discordo, porque nós somos felizes de fazer parte de tantas 

mudanças que houve nesta cidade; por ter votado em tantos projetos polêmicos e benéficos para Porto 

Seguro. Projetos estes quer ficaram nas falácias de gestores que por aqui passaram, nunca saram do 

papel e hoje é uma realidade em Porto Seguro. Quero elogiar a gestão e cobrar da mesma; porque fui 

eleito para fiscalizar e cobrar. Quero cobrar da Secretaria de Obras a respeito do “buraco da jia” do 

bairro Baianão, onde será construída uma quadra de esporte. Foi falado que Porto Seguro é a vitrine do 

Brasil! Até concordo, mas fico triste e esperançoso a respeito de um requerimento que fiz, requerendo 

lixeiras para a cidade; falta de rampas para os deficientes físicos. Desejo a todos os colegas uma boa 

sorte neste ano de eleição; que não faça política suja como alguns opositores que até mesmo está fora 

do mandato mas ficam denegrindo a nossa imagem. Durante estes três anos nós sabemos que algumas 

Secretarias deixaram a desejar. O “corona vírus” é preocupante; no ano passado visitei a China, mas 

retornei antes deste acontecimento; mas deixo bem claro que não é em toda cidade Chinesa que está 

acontecendo isso. Aparecido dos Santos Viana – Senhora Presidente, agradeço a Deus por mais uma 

oportunidade. Gostaria que o Secretário fizesse leitura de um requerimento de minha autoria que já foi 
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aprovado nesta Casa – capacitação para Guarda Municipal e Agente de Transito desta cidade. Este é o 

trabalho que nós vereadores realizamos pensando em nossa cidade; só falta a Prefeita assinar o 

convenio. Hoje também foi lido um projeto de minha autoria a respeito da feira livre da tarifa; isso 

aconteceu porque fui procurado por várias pessoas; inclusive o Presidente da Associação e alguns 

pescadores; só que está faltando colocar um artigo que foi solicitado pelos pescadores onde diz: Não é 

permitido venda de peixe nas bancas da feira livre. Todas as barracas são padronizadas com cores da 

Bandeira de Porto Seguro. Senhora Presidente, por várias vezes fui criticado quando trouxe o nome de 

Claudia Oliveira para Prefeita de Porto Seguro. Hoje estas mesmas pessoas que me criticou faz elogios 

a Prefeita porque realmente ela transformou a cidade. Ninguém agrada a todos! Nosso Senhor Jesus 

Cristo que deu a sua vida por todos nós, não agradou a todos, imagine nós seres humanos. Hélio 

Pinheiro de Araújo – Senhora Presidente, agradeço a Deus pela oportunidade de estar nesta quinta 

feira participando desta primeira Sessão Ordinária do Poder Legislativo. Tô feliz porque nós 

estipulamos metas – não só na área empresarial como também na área política; quatro anos passa rápido 

quando a gente não procura servir dignamente. Agradeço a Prefeita Claudia Oliveira pelos excelentes 

trabalhos que tem realizados no município de Porto Seguro e por ter atendido vários requerimentos e 

indicações de minha autoria. Agradeço o Deputado Federal Marcio por estar conduzindo a Bahia de 

forma grande; por várias vezes sair de Porto Seguro para Brasília e Salvador em busca de emendas 

para Porto Seguro, graças a Deus tive êxito em trazer algo para este município. Diante estes emendas 

fico feliz porque estou vendo o povo ser atendido, principalmente os deficientes que não tinha um carro 

para se locomover. Também foi destinado a reforma do Posto de Saúde do bairro Fontana I; também a 

Praça da Tarifa houve uma reforma através destas emendas. Ronildo Vinhas Alves – Senhora 

Presidente, eu quero enaltecer e reconhecer a moção nº 001/2020 de congratulação ao Corpo de 

Bombeiro de Porto Seguro. No dia 03 de dezembro de 2019 o Corpo de bombeiro vem 

desenvolvimento ações nas praias do Distrito de Trancoso; segundo estatística no mês de dezembro 

houve 30 ocorrência de prevenção e 03 de salvamento; no mês de Janeiro foram 60 ocorrências de 

prevenção, 04 de salvamento e 01 busca de pessoa perdida. Esta moção é um reconhecimento dos 

moradores do distrito de Trancoso ao Tem Col. Antonio Helber e todos os seus subordinados. Senhora 

Presidente, eu quero distar as festas do Distrito de Trancoso – São Sebastião e São Brás, que ficaram 

na história com apoio da Prefeitura; organização dos festeiros; participação de Elba Ramalho; Prefeita 

Claudia Oliveira. Quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira pela assinatura de ordem de serviços no 

Distrito de Trancoso – o bairro Condomínio Dois Mil será asfaltado; assim que terminar os serviços 

deste condomínio, as obras serão iniciadas no bairro Trancosinho. Sei que falta muita coisa a ser feito 

neste Distrito: Creche; escolas e outras coisas mais; mas quero em nome da população de Trancoso 

agradecer a Prefeita pelas benfeitorias que estão sendo realizadas. A respeito do Mercado Municipal a 

Prefeita disse que até o final do mandato dela do jeito que está não fica. Referente a qualificação das 

barracas das praias do Litoral Sul do Município de Porto Seguro. Na terça feira foi realizada uma 

reunião com a Comissão – Dr. Hélio Lima, Cássia Boaventura; a Bióloga, fazendo os últimos ajustes 

para encaminha o projeto para o SPHAN, onde o mesmo encaminhar para a audiência que será 

realizada no dia 04 de março. Tenho certeza que o SPHAN aceitando o projeto a qual a Secretaria de 

Desenvolvimento encaminhará, o Procurador Fernando Zelada com sua sensibilidade como foi na Orla 

Norte de Porto Seguro, ele acatará este projeto de qualificação da Orla Norte; porque do jeito que está 

não dar. Quero desejar aos colegas muito sucesso; que sejamos reconhecidos se assim merecermos 

retornar a esta Casa. Ariana Fehlberg – quero agradecer a presença de todos. Desejo a todos os 

vereadores um bom retorno e boa sorte nestas eleições. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade 

de estar presente nesta abertura dos trabalhos legislativo da Câmara Municipal de Porto Seguro; a 

minha felicidade está presente na minha família, sempre temendo a Deus porque a sua resposta não 

tem explicação. Agradeço a Deus por me permitir passar por esta experiência. O ano de 2019 tivemos 

muitas vitória – graças a Deus, muitas coisas aconteceram; algumas coisas dos pedidos de minha 
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autoria foram atendidos. Quero pedir ao Executivo e Secretariados que olhe com carinho pela cidade, 

fazendo o melhor para aquelas pessoas que mais precisam. Os projetos ora lidos a respeito do retorno 

da feira Livre da Tarifa; esta é uma causa que venho brigando por muito tempo; fiz requerimento; entrei 

em conversas com todos os interessados; até o momento não tive resposta do Poder Executivo e nem 

da Secretaria responsável; espero que façam isso acontecer. No início da semana fiz um oficio À 

Secretaria de Agricultura, em disse que a feira vai acontecer na semana próxima – todas as quintas 

feiras.  Ordem do Dia: Requerimentos: Nº 001/20 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Requer 

do Executivo Municipal contratação de empresa especializada em engenharia de trânsito para 

organização do trânsito em Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Robinson Leão 

Vinhas. Nº 002/20 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Infraestrutura para revitalização da Praça Antônio 

Tito. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. Nº 003/20 de autoria do 

Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração e convênio com o 

Ministério das Cidades para construção de praça em Coqueiro Alto, distrito de Trancoso. Aprovado 

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

Brito, Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. Nº 004/20 de autoria do Vereador Abimael 

Ferraz Gomez – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de 

Infraestrutura para pavimentação asfáltica do entorno na praça dos Cocos, bairro Tabapiri. Aprovado 

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

Brito, Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. Nº 005/20 de autoria do Vereador Renivaldo 

Braz Correia Filho – Requer do Executivo Municipal de convênio com o Governo do Estado para 

iluminação da estrada do distrito do Arraial d’Ajuda, iniciando no bairro Santiago até o bairro 

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

Vereadores: Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. Nº 006/20 de 

autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com o Governo do Estado para iluminação da rua da Pista, as margens da BR 367, distrito de 

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

Vereadores: Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. Nº 007/20 de 

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

convênio com a Sec. de Saúde do Estado para construção do Centro de Hemodinâmica. Aprovado 

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

Brito, Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. Moção: Nº 001/20 autoria do Vereador 

Ronildo Vinhas Alves e outros – Moção de Congratulações ao Grupamento de Bombeiros Militar de 

Porto Seguro. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. Indicações: Nº 

001/20 de autoria do Vereador Ariana Fehlberg – Pavimentação asfáltica das ruas do centro e ruas do 

bairro Novo, povoado de Pindorama e construção de dois redutores de velocidade na Av. Hylderth 

Soares, bairro Cambolo. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. 
Nº 002/20 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Pavimentação da rua 06 e rua Jorge Amado 

no bairro Quinta do Descobrimento. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Robinson Leão 

Vinhas. Nº 003/20 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Pavimentação da rua Ubiratan 

Bittencourt, Parque Ecológico III etapa. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Robinson Leão 

Vinhas. Nº 004/20 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez – Construção da infraestrutura da 
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praça dos Cocos no bairro Tabapiri, com equipamentos recreativos e academia a céu aberto. Aprovada 

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

Brito, Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. Nº 005/20 de autoria do Vereador Renivaldo 

Braz Correia Filho – Patrolamento das ruas do bairro Mangabeira, distrito do Arraial d’Ajuda. 

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

Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. Nº 006/20 de autoria do Vereador 

Wilson dos Santos Machado – Revitalização e pavimentação com meios fios na rua Guaratinga, distrito 

de Vera Cruz. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. Nº 007/20 de 

autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Instalação de faixa de pedestre nas proximidades do 

píer municipal, na Av. 22 de Abril e Av. do Descobrimento, centro da cidade. Aprovada pela 

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

Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. Nº 008/20 de autoria do Vereador Kempes Neville 

Simões Rosa – Construção de parque de diversão para praças do Sapoti e Praça do Mira Porto. 

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

Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. A Presidente Ariana Fehlberg – 

Senhor Presidente, agradeceu a presença de todos marcando a próxima Sessão para o dia 13 de 

fevereiro 2020. 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.  

 

 

 

 

 


