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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE AGOSTO  DE 2017 

 

Aos 10 (dez) dia do mês de agosto de 2017 às 10hs00min foi realizada a 02ª Sessão Ordinária do 

Segundo Período 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, o Presidente Evaí Fonseca Brito 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, Ariana Fehlberg, Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos 

Santos, Evanildo Santos Lage, Hélio Pinheiro de Araujo, 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 do Vereador Robério 

Moura Gomes – Acompanhando o Engenheiro da Empreiteira da Coelba no Distrito de Trancoso. 

Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 03 de agosto de 2017 foi aprovada pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Para Leitura: Do 

Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 030/2017 autoria Vereador Ronildo Vinhas Alves. 

Matéria: Altera redação do Inciso I do artigo 1º da Lei Municipal 826/2009 que “Regulamenta a 

prioridade na travessia de taxi nas balsas do município. Projeto de Resolução Nº 011/2017 autoria 

Vereador Evaí Fonseca Brito: Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Kelsor 

Gonçalves Fernandes. Projeto de Resolução Nº 012/2017 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – 

Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Carlos de Souza Andrade. Projeto de 

Resolução Nº 013/2017 autoria Vereadores Evaí Fonseca e Renivaldo Braz e demais Vereadores – 

Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense a Sra. Sabine Lovatelli. Projeto de Resolução 

Nº 014/2017 autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Matéria: Concede Título de Cidadão 

Portosegurense ao Sr. Luigi Rotunno. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: 

Evanildo Santos Lage – Senhor Presidente, eu gostaria de convidar a todos para participar da Corrida 

Rústica do Arraial d’Ajuda que terá a largada às 15hs00 com presença de mais de 400 (quatrocentos) 

atletas de todo país. Também quero informar que a festa de Nossa Senhora d’Ajuda já começou no dia 

06 de agosto encerrando no dia 15 com missa solene as 09hs00 e a procissão as 15hs00 todos estão 

convidados. Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, pra mim é uma grande honra retornar aos 

trabalhos; que Deus nos dê mais saúde e inteligência para podermos conduzir os trabalhos nesta cidade 

querida do nosso Brasil. Senhor Presidente, várias pessoas me procuraram pedido informações a 

respeito da UPA do centro da cidade, porque ficaram sabendo que vai fechar. Pela importância que 

sabemos deste hospital para com os turistas e moradores do centro, a prefeita Claudia Oliveira que tem 

um bom senso e sensibilidade, não deverá acontecer isso. Esta unidade atende em médias mais de 

duzentos pacientes; e um atendimento de qualidade; caso aconteça o fechamento desta unidade, vai 

sobrecarregar: UPA do Bairro Baianão e o Hospital Luiz Eduardo. Por incrível que pareça ainda existe 

uma rivalidade entre bairros! Se vir a fecha esta unidade, muitos moradores do Campinho e do centro 

da cidade não irão ser atendidos no bairro Baianão. Kempes Neville Simões Rosa – Senhor 

Presidente, me sinto muito feliz em estar no meio de vocês; quero pedir desculpas por alguns excessos, 

mas isso é por conta de algumas demandas e anseios do meu coração. Senhor Presidente, como é 

importante a participação social no destino desta cidade. Quero parabenizar o bairro onde eu convivo – 

Mirante Caravelas, pelo projeto de limpeza dentro desta comunidade; projeto de conscientização; 

projeto que não é do Vereador Bolinha e sim de um grupo desta comunidade que está sendo realizado 

no dia a dia; quero parabenizar o grupo FAI do mesmo bairro pelo belíssimo trabalho, onde distribui 

todas as sextas-feiras um sopão solidário; distribuição de agasalhos. Senhor Presidente, a respeito do 

Hospital do centro da cidade citado pelo Vereador Lazaro Souza Lopes. Na verdade aquele espaço é 

alugado, por isso estou entrando com requerimento solicitando que seja construído um Hospital 
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próprio do município; conto com a compreensão dos demais Vereadores para aprovar este 

requerimento. Senhor Presidente, gostaria de convidar todos para assistir o jogo da Seleção de Porto 

Seguro que será realizado no próximo domingo nesta cidade. Quero parabenizar o Secretário de 

Esporte Enildo Gama pela parceria que ele está fazendo; pela luta ativa, correndo atrás de patrocínio, 

mostrando o intuito de ajudar a nossa seleção. Desejo a todos um bom final de semana. Antônio 

Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente, nós somos Vereadores para fiscalizar e também fazer 

certas críticas nos atos do município. Às vezes também não percebemos quando as coisas de certa 

forma estão melhorando. Eu gostaria de parabenizar o trabalho do Comando da Policia Militar Maj. 

Anacleto; a cidade tem melhorado bastante com este novo comando; muitas blitz estão sendo feitas; 

tenho visto que mudou muito a criminalidade neste município com este novo comando. Senhor 

Presidente, eu li uma reportagem onde o Governador Rui Costa convocou dois mil policiais da reserva 

para retornar ao trabalho – se quisessem; para ele poder colocar dois mil policiais que estão 

trabalhando no setor administrativo – Batalhões para colocar no serviço de ruas! Acredito que com 

mais quatro mil policias efetivos dá uma melhora na segurança do nosso Estado chegando aos 

municípios. No Estado do Rio de Janeiro são vários policiais do Exercito nas ruas não deixou de 

aumentar os roubos de cargas! Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, eu gostaria que esta 

Casa convidasse o representante da Empresa de Ônibus – Viação Porto Seguro, para falar a respeito 

dos caos ocorrido em nossa cidade. Devido a tantos problemas com o Transporte que o nosso povo 

está sofrendo muito. Às vezes o passageiro pega um coletivo com itinerário a ao seu bairro, e muitas 

vezes não entram neste local, deixando o mesmo em local indevido; muitas vezes tem pessoas 

aguardando no ponto, e o coletivo não passa. Isso é uma grande falta de respeito para quem usa deste 

transporte. Esta empresa tem que fazer qualquer coisa para atender a demanda. Senhor Presidente, 

graças a Deus a chuva passou; a Prefeita já autorizou o responsável pelas maquinas para melhorar as 

estradas da zona rural que devido às chuvas ficaram difícil de trafegar. Senhor Presidente, a respeito do 

fechamento da unidade de saúde do centro, tenho certeza que a Prefeita e a Secretária de Saúde isso 

não vai acontecer. Quando os pacientes chegam para ser atendidas nesta unidade, elas tem um 

tratamento diferenciados, muito melhor do que o do Hospital Luis Eduardo. Ronildo Vinhas Alves – 

Senhor Presidente, durante o recesso parlamentar o Distrito de Trancoso teve três visitas: Vereador 

Lazaro Souza Lopes; Sr. José Carlos Secretário de Obras e o Secretário de Esporte Sr. Enildo Gama. 

Visitaram-nos para ver e tentar solucionar os problemas ocorridos neste Distrito por muito tempo. 

Quero externar e agradecer o apoio do Secretário de Obras, por duas vezes já visitou o distrito de 

Trancoso; é uma pessoa de suma importância na Administração Pública; é uma pessoa que não mede 

esforço; quando falei com ele, estava na estrada de Itaporanga, no dia seguinte ele compareceu no 

distrito de Trancoso para ver os estados das ruas desta localidade – estão caóticas, necessitando um 

carinho especial desta Administração. Com esta estiagem vamos dar mais um crédito para que os 

trabalhos possam acontecer. Senhor Presidente, no Distrito de Trancoso só existia o Quadrado. No dia 

09 de agosto de 1982 foi criado um bairro a quem deram o nome de “Invasão”. Para quem não é dessa 

época ou chegou ao distrito recentemente não sabem a importância da data. Mas, e 09 de agosto é o 

aniversário deste bairro – Invasão. Pois há 35 (trinta e cinco) anos foi criada a primeira expansão 

urbana do Distrito de Trancoso; o bairro mais comercial e onde mora a maior parte da população local. 

Tudo começou quando os moradores se juntaram para invadir e povoar toda esta área que abrange 

desde a Pousada Etnia até a Rua do Posto Saúde, fazendo limites com as terras de Jorge Mourão, 

seguindo as terras do Sr. Raimundo Lima; passando pela estrada do telégrafo – hoje Colina. Toda essa 

terra estava sem uso e praticamente sem dono, aí o povo começou a ocupá-la para que o distrito de 

Trancoso crescesse. Foi nesta data 09 de agosto de 1982 que surgiram os primeiros lotes e moradias. 

Foi daí que deram o nome de Rua Principal; Rua Itabela e Rua 09 de Agosto. Toda esta área era 

chamada Bairro a Invasão! Quero parabenizar o bairro; porque invasão não cabe em lugar algum; mas 

na época foi quem povoou o Distrito de Trancoso. Senhor Presidente, outra questão é a respeito do 
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trabalho de iluminação do Distrito de Trancoso e localidades circunvizinhas que está sendo feito; por 

isso gostaria de parabenizar a Administração. O que nós Vereadores queremos cobrar é a respeito das 

estradas estão intransitáveis devido às fortes chuvas. Tem local que o carro escolar não consegue 

passar para levar as crianças nas escolas. Com a estiagem, eu gostaria que os serviços das estradas 

fossem concretizados; isso foi uma promessa da Prefeita há três anos em conversa que tivemos com ela 

que faria a pavimentação e aterro nas estradas do Distrito de Trancoso. Senhor Presidente, na semana 

passada um assunto abalou a nossa cidade a respeito do Transporte Escolar, onde a CGU, Policia 

Federal e o Ministério Público Federal deixou as calaras com a investigação deste serviço; esperamos 

ainda que venha esclarecer os fatos porque envolve pessoas que a gente conhece; porque há nomes de 

pessoas – funcionários públicos cujo esposo ou parentes o carro estava em nome desta pessoa por 

motivo que o CPF estaria negativado ou não! Não estou aqui tirando culpa de ninguém! A investigação 

tem que fazer, porque nós Vereadores somos cobrados; paralelamente a Prefeita também está 

investigando; só que nós queremos respostas pra poder passar para os demais, para que não fique na 

duvida. Algumas pessoas me questionaram como vai ficar a situação do Transporte Escolar. Em 

conversa com alguns donos do Transporte Escolar disseram que ia ter uma reunião pra sabem como 

vai ficar esta situação. Gostaria que a Prefeitura ou a Secretaria de Educação enviasse a esta Casa 

documentos esclarecimento a respeito do Transporte Escolar para podermos passar para os munícipes 

de nossa cidade; não podemos fechar os olhos pelo que ocorreu; não podemos tapar o sol com a 

peneira; se tiver culpado que seja punido. Wilson Santos Machado – Senhor Presidente, são grandes 

os nossos problemas, mas eu acredito no trabalho desta Casa e na gestão do município. Eu quero 

agradecer a Prefeita Claudia Oliveira, os Secretários (as): José Carlos, Claudia, Renovato e demais, 

pela preocupação e compromisso que cada um está tendo com os problemas que temos no dia a dia.  

Na comunidade que eu moro estou sendo atendido por algumas Secretarias. Existe uma lagoa nesta 

localidade que eu gostaria que fosse feita a drenagem da mesma com muita urgência, o Secretário de 

Obras José Carlos já se comprometeu no serviço. Tenho certeza que com a parceria dos Vereadores 

com o Executivo, as coisas vão melhorar. Renivaldo Braz Correia Filho –  Senhor Presidente, quero 

agradecer a Deus por estar mais uma vez nesta Casa neste segundo período legislativo. Senhor 

Presidente, como sou representante de uma comunidade carente e distante do centro da cidade, tenho 

que levar para os moradores desta comunidade alguma resposta a respeito do Transporte Escolar; são 

vários questionamentos por parte dos moradores preocupados com seus filhos que estudam na rede 

publica e precisam deste serviço. Gostaria que a Secretaria de Educação olhasse isso com carinho o 

mais rápido possível. Os alunos das Comunidades: Itaporanga, Sapirara, Coqueiro Alto estão sem 

estudar pela falta de Transporte Escolar; da comunidade de Sapirara para o Distrito de Trancoso, são 

oito quilômetros! Os alunos não podem pagar pelo que está acontecendo! A Policia Federal ta fazendo   

trabalho que deve ser feito! Os culpados quem tem que pagar! Quero lembrar w parabenizar Dona 

Marlene Valácio uma guerreira que fez um grande trabalho nesta cidade na época da gestão do Sr. 

Valdivio Costa. Naquela eu e Marlene viajamos muito pára São Paulo; Rio de Janeiro divulgando o 

nome desta cidade em todo país. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, na gestão anterior o 

senhor era Líder do Governo e nos primeiros anos eu fui oposição ao governo! Nesta época eu até falei 

que o Líder do Governo fosse último a usar o Parlatório no Pequeno Expediente. Se hoje eu não 

tivesse a oportunidade de ser o último a falar no Parlatório, muitos poderiam ter saído da Sessão com a 

impressão de que o Poder Executivo estaria fechando o Hospital do centro – UPA! O Vereador tem 

suas obrigações de procurar as informações para passar para a sociedade. Os Vereadores que falam 

tem razão em questionar o ocorrido. Mas, em momento algum o município tem a intenção de fechar 

esta unidade. Existe um contrato da Secretária de Saúde com o proprietário do prédio onde funciona a 

UPA do centro, que o mesmo contrato esta finalizando no dia 30 de setembro. De existir a 

possibilidade de fechar, isto existe! Mas a Prefeita Claudia Oliveira já determinou A Secretária de 

Saúde Edna Silva e os Advogados para verificar o contrato e se há possibilidade de renovar o mesmo. 
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Senhor Presidente, a respeito do Transporte Escolar, quero deixar claro que em momento algum a 

Prefeita Claudia Oliveira foi citada. Isso significa que nós temos uma gestão super honesta no 

município de Porto Seguro! O Transporte Escolar está retornando no nosso município; diversos 

proprietários do transporte escolar que estavam trabalhando já concluíram o contrato com a Secretaria 

de Educação para dá continuidade ou trabalho. A Prefeitura está fazendo uma sindicância para depois 

ser publicada. Quero deixar claro que a intenção daqueles que vieram pra Porto Seguro, dizendo eles 

que estavam fiscalizando, o objetivo deles era tentar denegrir a imagem da Prefeita Claudia Oliveira, 

como também a imagem dos Vereadores. Dizem que foi depositado o valor de setenta e um mil reais 

na conta do meu filho! Não vou negar! Foi depositado sim. Mas, quando a pessoa houve em dizer foi 

depositado um valor de setenta e um mil reais na conta do Vereador Dilmo Santiago! Agora, em 

momento algum nem a justiça e nem a imprensa disse: foi depositado o valor de R$ 71.000,00 (setenta 

e um mil reais) referente ao período de dois anos de trabalho, sendo que este jovem tem uma linha 

escolar com o trajeto do Alto da Pitinga ao centro do Arraial d’Ajuda! Este valor foi depositado em 20 

(vinte) parcelas. A partir deste momento não farei nenhuma defesa; queremos que a Justiça e Policia 

Federal investigue! Porque vai constatar o que estou falando. Nós temos uma gestora mais honesta do 

Brasil em Porto Seguro que é Claudia Oliveira. Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 1º 

Votação: Projeto de Lei Nº 032/2017 – Matéria: Autoriza a adesão do Município de Porto Seguro à 

Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes de Turismo das Capitais e Destinos Indutores – 

ANSEDITUR e trata das contribuições associativas 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), foi aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador 

Robério Moura Gomes. Do Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 026/2017 

autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Matéria: Dispõe sobre a execução do Hino Nacional e do Hino 

de Porto Seguro, nas escolas municipais e privadas no âmbito 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 (a), foi aprovado pela unanimidade dos presentes constando 

ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Projeto de Lei Nº 027/2017 autoria Vereador Evaí 

Fonseca Brito – Matéria: Dispõe sobre a execução do Hino de Porto Seguro na abertura de eventos 

oficiais no âmbito municipal. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento 

Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a), foi aprovado pela unanimidade 

dos presentes constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Projeto de Lei Nº 

028/2017 autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Matéria: Dispõe sobre a presença de 

"doulas" durante o parto, nas maternidades, hospitais e estabelecimentos da rede municipal de saúde 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), foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Projeto de Lei Nº 029/2017 

autoria Vereador Robinson Leão Vinhas – Matéria: Da denominação oficial às vias públicas no bairro 

Cambolo, neste município. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento 

Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a), foi aprovado pela unanimidade 

dos presentes constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Requerimentos: Nº 

164/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal o envio de 

Projeto de Lei criando Programa de educação integral para crianças a partir de 03 anos de idade. 

Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a), foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº171/17 autoria Vereador 

Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal a criação do Programa uniformização, 

credenciamento e aquisiçãode lanternas para os vigilantes da rede municipal de ensino. Depois de 

várias discussões por parte dos Vereadores (a), foi aprovado pela unanimidade dos presentes 

constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº 172/17 autoria Vereador Abimael 
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Ferraz Gomez – Requer do Executivo Municipal celebração de PPP para instalação de Clínica 

Hemodinâmica em Porto Seguro. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a), foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Robério Moura 

Gomes. Nº 173/17 autoria Vereador Elio Brasil dos Santos – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convenio com a Secretaria Estadual de Educação para revitalização da quadra esportiva 

do Colégio Álvaro Henrique. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a), foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Robério Moura 

Gomes. Nº 174/17 autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convenio com o Ministério da Saúde para funcionamento de Consultório Ontológico 

Móvel no município. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a), foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº 175/17 

autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração de PPP para 

revitalização da praça da Bíblia. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a), foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Robério Moura 

Gomes. Nº 176/17 autoria Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convenio com o TER-BA para deslocamento do cartório eleitoral para Itaporanga e 

Caraíva. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a), foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº 177/17 
autoria Vereador Wilson dos Santos Machado – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convenio com COELBA para extensão e instalação de postes de iluminação pública na Rua da Feira, 

Rua Jaci Castro, Rua da Vaquejada e continuação da iluminação da rodagem Vermelha em sentido 

área rural. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a), foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº 178/17 

autoria Vereador Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com 

a Secretaria Estadual de Saúde para reposição ou reparo do aparelho de Raio X da UPA de Arraial 

d’Ajuda. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a), foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº 179/17 

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

convenio com o Ministério da Saúde para construção de Hospital Municipal, com infra-estrutura 

completa. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a), foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº180/17 

autoria Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com a 

Secretaria Estadual de Infra-estrutura para disponibilização de maquinário para cascalhamento e 

patroalemento das ruas do Bairro Novo e adjacentes, povoado de Pindorama. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores (a), foi aprovado pela unanimidade dos presentes constando 

ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Indicações: Nº 177/17 autoria Vereador Evaí 

Fonseca Brito – Pavimentação Rua dos Hibiscos Rua das Margaridas; Rua das Bromélias; Rua das 

Orquídeas no Village I e Rua Balneário, Rua Campinho, Rua Ana Alves no Balneário. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº 178/17 

autoria Vereador Robinson Leão Vinhas – Recuperação da pavimentação das ruas do bairro Cambolo, 

danificadas pelo excesso de chuva. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência 

do Vereador Robério Moura Gomes.  Nº 179/17 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – 

Pavimentação das ruas do Parque Ecologico II e III Etapas. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº 180/17 autoria Vereador 

Elio Brasil dos Santos – Recuperação asfáltica da Rua Frei Coimbra, no Bairro Frei Calixto. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Robério Moura 

Gomes. Nº 181/17 autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Pavimentação asfaltica da Rua das 

Cotovias, Bairro Fontana. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do 
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Vereador Robério Moura Gomes. Nº 182/17 autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Solicitação de 

fiscal de trânsito aos domingos no bairro Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos presentes 

constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº 183/17 autoria Vereador Robério 

Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Reforma e ampliação da Policlinica Municipal. Aprovado 

pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº 

184/17 autoria Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Extensão da rede de agua para as segtuintes 

ruas: Travessa santo Antonio e Travessa Sitio Pilar. Aprovado pela unanimidade dos presentes 

constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº 185/17 autoria Vereador Wilson dos 

Santos Machado – Revitalziação do gramado do campo da Agrovila e cosntrução de vestiários, 

banheiros e estações de agua. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do 

Vereador Robério Moura Gomes. Nº 186/17 autoria Vereador Evanildo Santos Lage – Cosntrução 

de quadra poliesportiva na Aldeia Velha. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando 

ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº 187/17 autoria Vereadores Dilmo Batista 

Santiago e Evanildo Santos Lage – Isntalação de manilhas de escoamento de água pluvial, rua 

Caminho do Rio, distrito Arraial d`Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando 

ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº  188/17 autoria Vereadora Ariana Felbergh – 

Patrolamento das Ruas do bairro Casas Novas e do Bairro Nilo Fraga, com nivelamento das vias. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Robério Moura 

Gomes. O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão 

para o dia 17de agosto 2017. 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 

 


