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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 

 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro de 2017 às 10hs00min foi realizada a 12ª 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, 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, Aparecido dos Santos 

Viana, Ariana Fehlberg, Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage, 

Hélio Pinheiro de Araujo, Kempes Neville Simões Rosa, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo 

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

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Lazaro Souza Lopes – motivo de saúde justificada 

pelo Presidente Evaí Fonseca Brito; Renivaldo Braz Correia Filho – Viagem a serviço do 

legislativo e Robério Moura Gomes – motivo de saúde justificada pelo Presidente Evaí Fonseca 

Brito. Em seguida o Vereador Ronildo Vinhas Alves solicitou da Mesa Diretora através do Presidente 

Evaí Fonseca Brito (01) um minuto de silencio pelo falecimento do Sr. José Vieira Lima da 

Conceição morador antigo do Distrito de Trancoso. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 

10 de outubro de 2017 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto; Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho e 

Robério Moura Gomes. Para Leitura: Do Executivo Municipal: Mensagem Nº 041/17 

acompanhando Projeto de Lei Nº 041/2017 – “Dispõe sobre a Atualização da Gratificação por 

Produtividade Fiscal Sanitária para os Servidores Efetivos da Vigilância Sanitária, e dá outras 

providências." Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 038/2017 autoria Vereador Lázaro 

Souza Lopes – Matéria: Denomina oficialmente ruas no bairro Belo Campo, sede do município e dá 

outras providências. Projeto de Lei Nº 039/2017 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Matéria: 

Reconhece como de Utilidade Publica Municipal a Associação de Ciclistas de Porto Seguro. Projeto 

de Lei Nº 040/2017 autoria Vereador Elio Brasil dos Santos – Matéria: Obriga as instituições 

bancarias pública ou privada e as cooperativas de credito localizadas no município de Porto Seguro a 

contratar vigilância armada para atuar 24h por dia, inclusive em finais de semana e feriados, e dá 

outras providências. Projeto de Lei Nº 041/2017 autoria Vereador Elio Brasil dos Santos – Matéria: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de Bombeiro Civil e manutenção de Unidade de 

Combate a Incêndio e Primeiros Socorros, composta pro Bombeiro Civil, nos estabelecimentos 

privados que menciona e dá outras providências. Projeto de Resolução Nº 017/2017 autoria 

Robinson Leão Vinhas – Matéria: Concede Titulo de Cidadão Portosegurense ao Capitão PM Jadson 

Carneiro da Silva. Projeto de Lei  2017 autoria Vereadores Elio Brasil dos Santos e Robinson Leão 

Vinhas – Matéria: Dispõe sobre a proibição do uso de veículo particulares cadastrados em aplicativos 

UBER, para transporte remunerado individual de pessoas no Município de Porto Seguro Bahia, e dá 

outras providências. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Kempes 

Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, primeiro gostaria de falar a respeito do Projeto de 

Gratificação por Produtividade para os oficiais da Vigilância Sanitária que faz um papel muito 

importante no nosso Município; este Projeto já deveria estar sendo executado neste município há 

muito tempo. O município está dando isso como uma retratação pelos seus merecimentos. A respeito 

do Projeto dos Bombeiros Civis vai passar pelas comissões, mas podem ter certeza que a luta de 

vocês é a nossa também. Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, na hora de fazer critica, 

eu tenho feito! Muitas vezes foram criticas pesadas contra a nossa gestora, porque o papel do 

Vereador é esse! Mesmo sendo base, você tem uma comunidade pra defender. Eu conseguir uma área 

de mais ou menos três mil metros quadrado para ampliar o cemitério do Distrito de Pindorama. 

Conversei com a Prefeita e os Secretários: Renovado e José Carlos, eles mandaram a máquina para 
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nivelar a área. Eu quero agradecer a Prefeita e os Secretários. Também quero agradecer os 

Vereadores (a) que votaram na minha indicação. Também fico feliz pelo tempo que o Presidente vem 

reivindicando uma Unidade de Saúde para Orla Norte, graças a Deus já houve a inauguração, 

deixando o povo desta localidade muito satisfeito. Além do papel do Vereador em fiscalizar, fazer 

requerimento e indicação, ele tem que correr atrás para que seja concluído o seu pedido. Senhor 

Presidente, gostaria de falar para as pessoas que só sabem criticar a Gestora e os Vereadores, que 

possam apresentar idéias, porque é através de parcerias que alcança os objetivos; o mandato do 

Vereador e da Prefeita passa, mas a cidade tem que continuar. E peço as pessoas que amam Porto 

Seguro, que tenham projetos interessantes para esta cidade, que procure o Vereador (a), apresente o 

projeto para ser analisado, é melhor assim do que ficar ouvindo pessoas que usam o meio de 

comunicação, que não gostam da cidade e tenta de qualquer maneira destruir a Administração e os 

Vereadores (a). Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, o Projeto dos funcionários da 

Vigilância Sanitária já deveria estar sendo executado há muito tempo. Senhores Vereadores (a), mais 

um câncer estar chegando pra Porto Seguro; como se não bastassem os clandestinos que estão por ai 

– de uma maneira em geral, que estão vendendo passeio na orla; contra os taxistas; agora vem mais 

um o UBER, que no inicio todos falavam que era uma coisa louvável, muito importante para a 

sociedade; são carros de luxo; motorista de paletó; água mineral e balas – guloseimas dentro do carro. 

Recentemente nós tivemos em Recife; fizemos várias corridas de taxis; em conversa com alguns 

taxistas, estavam revoltados dizendo que este câncer “UBER” acabou com os taxistas de Salvador e 

de Recife. Um ponto de taxi que custava trezentos mil reais em Salvador e Recife hoje está vendendo 

por quarenta mil reais, ninguém quer! Nós  presenciamos o que este aplicativo da UBER fez: 

pegando as pessoas principalmente mulher, estão levando e estrupando e roubando as pessoas.  Isso 

não vai implantar neste município, porque nós já estamos entrando com um projeto proibido este 

aplicativo UBER neste município.  Se não bastasse o que os ex-prefeitos fizeram em encher a praça 

de taxi. Porto Seguro uma cidade com cento e quarenta mil habitantes, tem seiscentos taxis no 

município. É a única cidade que o taxista faz rodízio pra sobreviver! Tudo que foi solicitado pelo  

Ministério Público e pelo Prefeitura os taxistas obedeceram; agora vem este câncer que não quer 

pagar nada; tirar o dinheiro do município e levar pra Londres lugar que também eles já foram 

cortados, aqui também os dias deles estão sendo contados; são virtual, não tem escritório e quem 

movimenta a conta bancaria são eles! A Prefeita me ligou dizendo que dará todo apoio aos taxistas. 

Wilson Santos Machado – Senhor Presidente, realmente esta questão da UBER conforme o 

Vereador Robinson Vinhas acabou de falar tem que ser bem analisada. Acredito que a Gestora e a 

Câmara Municipal vão tomar posição e tudo será resolvido na paz. Quero parabenizar o Presidente 

desta Casa Vereador Evaí Fonseca Brito pelo requerimento e luta que teve para que fosse realizada a 

belíssima Unidade de Saúde da Orla Norte. Quero agradecer também a Prefeita por ter atendido a 

minha solicitação em levar a nova equipe de saúde para o Distrito de Vera Cruz para atender a 

comunidade local como também todas as comunidades circunvizinhas; sabemos que é um trabalho 

árduo; mas dentro do possível, todos serão beneficiados e atendidos de acordo as suas demandas. 

Realmente as demandas são difíceis devido ao nosso mapa geográfico!  Há poucos tempos foi feito 

reparo nas ruas de Vera Cruz, devido às chuvas surgiram vários buracos, aí o povo começa a 

reclamar; que o Vereador está ausente! Nós Vereadores estamos presentes vinte e quatro horas 

procurando resolver os problemas de um modo geral. Acredito que em breve tudo vai ser legalizado. 

Elio Brasil dos Santos – Senhor Presidente, gostaria de falar da grande responsabilidade que esta 

Casa terá nos meses: outubro, novembro e dezembro. As demandas sociais estão brotando em cada 

canto da cidade. Estão aqui os taxistas; temos os servidores querendo reajustes; estamos presenciados 

conforme o Secretário de Finanças falou a respeito da queda de arrecadação do nosso município! hoje 

já estamos com menos de quinze milhões no orçamento. Geralmente o Prefeito manda um orçamento 

de trezentos milhões, mas chega ao mês de dezembro tem trezentos e vinte milhões; isso é uma 
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estratégia dos Prefeitos colocarem no orçamento a menos! Mas este ano nós estamos com perda de 

arrecadação. Tudo isso cai na responsabilidade de cada Vereador (a); porque as demandas chegam, 

nós que temos que responder, nós fomos eleito pra isso. Aí todo mundo quer um pedaço do bolo! E aí 

muitas vezes o bolo não dá, porque um quer uma rua calçada, o outro quer carnaval, outro quer o 

réveillon; servidores querem reajuste, e tudo cai encima dos Vereadores. Este ano eu me encontrei 

comigo mesmo! Grupo de WhatsApp é porqueira, você abre um grupo um cara ta te xingando. Por 

conta de uma reunião que a UBER teve aqui, estão falando que meu nome está envolvido, como se 

fosse eu que trouxe este serviço pra Porto Seguro. Já falei que não se pode aceitar a desorganização 

como estar ai a respeito do transporte clandestino. Desde o mês de abril que tenho conversado com o 

Vereador Robinson Leão Vinhas e outros Vereadores a respeito de um projeto de minha autoria onde 

fala da proibição do uso de veículo particulares, cadastrado no aplicativo! Porto Seguro não cabe este 

uso de aplicativo! Isso é um avanço do capitalismo, contra os povos mais pobres. Este aplicativo é 

uma vergonha! Se for possível vamos fazer a leitura do projeto hoje; vamos conversar com a Prefeita 

pra fazer uma lei proibindo este e outros aplicativos em nosso município. Esta resposta tem que ser 

imediata! Senhor Presidente, gostaria de falar a respeito dos Bombeiros Civis. O Projeto deles foi 

apresentado no ano passado; o meio empresarial questionou; como também teve parecer da 

Procuradoria Geral do Município que o projeto não caberia. Este Projeto vai para as comissões, 

depois irei entrar em entendimento direto com o Executivo! É um projeto importante; no Brasil 

inteiro já tem. As balsas mesmas podem colocar de dois ou três Bombeiros Civis pra dá apoio; o Axé 

Moi também pode colocar uns dez Bombeiros Civis, isso é geração de empregos. Senhor Presidente, 

nós precisamos falar com o Secretário de Concessões Sr. Renovato, e mandar fiscalizar! Eu encontrei 

com o Superintendente estes dias ele disse que fiscaliza uma pessoa, ele diz que esta pessoa é de 

Vereador tal, Vereador aqui não pede pra fortalecer coisa errada! Eles que tomar pulso nas suas 

fiscalizações; se citarem nome de Vereador, o fiscal tem que dizer que Vereador não manda ali não! 

Ele coloca a gente em cheque. Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente, quero fazer de minhas 

palavras a palavra do Vereador Elio Brasil com relação ao UBER. No mês passado eu estava em uma 

cidade num ponto de ônibus esperando o mesmo para ir até o aeroporto. Depois de quarenta minutos 

mais ou menos chegou um taxista dizendo que há mias de trinta minutos ele tinha passado pelo ponto 

de ônibus e me viu; ai perguntou se eu estava indo para o aeroporto e disse que me levava até lá. No 

meio do caminho o cidadão falou tanta coisa, disse que queria se suicidar; que a cidade tinha virado 

uma bagunça; que o aplicativo UBER tomou conta; que ele não conseguia fazer uma corrida; tinha 

fuma filha e sua mãe doente. Pedi pra ele ter calma; dei um animo psicológico. Isso é só pra relatar o 

que estar acontecendo em todo país, e Porto Seguro não é diferente. Informaram-me que os taxis de 

Porto Seguro têm cerca de cinqüenta por cento que se usa. Vocês deveriam achar uma forma pra 

trabalhar os outros cinqüenta por cento. Vocês são regularizados; treinados, liberados pela Justiça. A 

quantidade de veículos que tem a Associação dos Taxistas dá pra resolver o problema do transporte 

de Porto Seguro.  Senhor Presidente, eu quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pela 

inauguração do Posto de Saúde da Orla Norte – requerimento do Vereador Evaí Fonseca Brito. 

Senhores Vereadores, em tempo de ataques onde estamos vendo apelos direcionados para confundir a 

mente de nossas crianças, nossas famílias e de atacar a moral do nosso país e do nosso povo; eu 

gostaria de informar que nós estamos entrando com um requerimento para o dia 31 de outubro – 

reforma protestante; foi um evento que aconteceu no ano de 1517 por Martin Lutero, com esta atitude 

houve uma reforma na Igreja Cristã que perdura até o dia de hoje. É sobre isso que nós precisamos 

fazer no dia31 de outubro uma Sessão Solene, gostaria de contar com apoio de todos os Vereadores 

(a). Vamos trazer a esta Casa todos os cristãos que quiserem participar deste evento. A Reforma 

Protestante é também o Patrimônio da Humanidade; ela trouxe para o ser humano daquilo que é ser 

um verdadeiro cristão. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, quero parabenizá-lo pela grande 

conquista – construção do posto de saúde da Orla Norte. Eu devo perder um tempo para dá 
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explicação a um dos maiores mentirosos da política de Porto Seguro – ex-prefeito cassado Ubaldino 

Junior, quando ele fala na rádio que é necessário nós buscarmos a verdade para podermos falar para a 

comunidade. Na semana passada ele citou que o IDEB do ano 2017 Porto Seguro não conseguiu o 

índice! Se o IDEB de Porto Seguro ainda vai acontecer, as provas serão realizadas em um único dia, 

no período de 23 de outubro a 03 de novembro. Como ele pode dizer que foi baixo aquilo que ainda 

não aconteceu? Isso é uma vergonha! O cara é safado, mentiroso, tenta colocar na cabeça das pessoas 

achando que isso é verdade! Depois ele parabeniza  o Prefeito de Salvador pelo IDEB. Gente, o 

IDEB de Salvador do ano 2015 a meta para ser alcançada era 3.7, Salvador alcanço 3.4! Ficou abaixo 

da média! Aí o safado parabeniza o Prefeito de Salvador, porque é do grupo dele, dizendo que foi um 

dos maiores do Brasil! Este cara é muito sínico! Senhor Presidente, no exercício de 2007, a meta de 

Porto Seguro seria 3.1! Porto Seguro alcançou 3.2. Como a prova é feita em dois e dois anos, no ano 

de 2009 a meta era 3.4, Porto Seguro alcançou esta meta. Em 2011 a meta era 3.9, Porto Seguro 

alcançou 3.9! 2013 a meta era 4.1, Porto Seguro alcançou 4.2! e em 2015 a meta era 4.4, Porto 

Seguro 4.4! Já está na hora deste cidadão parar com tanta mentira, tentando iludir o cidadão 

Portosegurense porque ele só está desmoralizando perante a comunidade. Ele não pode ser candidato, 

fica tentando denegrir a imagem das pessoas. Quando ele diz que o IDEB de Porto Seguro foi baixo, 

ele estar denegrindo a imagem dos professores (as) deste município. Graças a Deus nós temos 

números que comprovam o que estou falando, porque os professores de Porto Seguro estão fazendo 

seu papel de uma maneira correta. O Brasil tem uma meta de alcançar 6.0 no ano de 2021 e o 

Município de Porto Seguro no ano de 2021 tem que alcançar uma meta de 5.3. Quero parabenizar a 

educação e os Professores de Porto Seguro que estão fazendo seu trabalho com compromisso.      

Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 033/2017 – 

Matéria: Dispõe sobre regulamentação de Titulação mediante aos Cursos obtidos no exterior em 

complementação ao art. 60, disciplinado na Lei Municipal nº 993 de 04 de abril de 2012, que dispõe 

sobre o Plano de Carreira, Cargos, Remuneração e Funções Públicas dos Servidores do magistério do 

Município de Porto Seguro e dá outras providencias. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o 

art. 142 do Regimento Interno. Retirado pela Mesa Diretora a pedido do Líder do Governo 

Vereador Dilmo Batista Santiago. Do Legislativo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de 

Resolução Nº 018/2017 autoria Mesa Diretora – Matéria: Cria a Comissão Especial para a reforma 

da Lei Orgânica do Município de Porto Seguro. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o Art. 

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

presentes constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto; Lazaro Souza Lopes, 

Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Requerimentos: Nº 252/17 autoria Vereador 

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

Estadual de Turismo para inclusão de Porto Seguro na rota dos cruzeiros com a infra-instrutora para 

desembarque. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores: 

Antonio Geraldo Ferreira Couto; Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério 

Moura Gomes. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores: 

Antonio Geraldo Ferreira Couto; Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério 

Moura Gomes. Nº253/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo 

Municipal a realização do Projeto de Urbanização completo do município de Porto Seguro. Aprovado 

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

Couto; Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Nº 254/17 

autoria Vereador (a) Abimael Ferraz Gomez e Ariana Fehlberg – Requer realização de Sessão 

Solene, em Homenagem aos 500 anos da Reforma Protestante. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto; Lazaro Souza Lopes, 

Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Nº 255/17 autoria Vereador Robinson Leão 

Vinhas – Requer do Executivo Municipal a ampliação da rede de iluminação publica do bairro 
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Cambolo, com instalação de postes na rua do Contorno e rua Henrique Santos. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto; 

Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Nº 256/17 autoria 

Vereador Wilson dos Santos Machado – Requer do Executivo Municipal a celebração de PPP´s para 

instalação de lixeiras seletivas no distrito de Vera Cruz. Aprovado pela unanimidade dos presentes 

constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto; Lazaro Souza Lopes, 

Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Nº 257/17 autoria Vereadores Robério 

Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal notificação junto a 

ANATEL para instalação de torre de telefonia móvel em Coqueiro Alto, Itaporanga, Projeto Vale 

Verde e proximidades CEPLAC. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto; Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho e 

Robério Moura Gomes. Nº 258/17 autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convenio com a Secretaria Estadual de Saúde para realização de 

mutirão oftalmologista. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto; Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho e 

Robério Moura Gomes. Nº 259/17 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo 

Municipal celebração de parceria com centros acadêmicos e ONG´s para teste de qualidade das águas 

dos rios do município. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto; Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho e 

Robério Moura Gomes. Nº 260/17 autoria Vereador Dilmo Batista Santiago – Requer do Executivo 

Municipal fechamento de vias públicas no período de transito dos atletas do Brasil Ride. Aprovado 

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

Couto; Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Indicações: Nº 

256/17 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Instalação de praças esportivas com equipamentos de 

acessibilidade na orla norte e orla sul do município. Aprovado pela unanimidade dos presentes 

constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto; Lazaro Souza Lopes, 

Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Nº257/17 autoria Vereador Aparecido dos 

Santos Viana – Pavimentação asfáltica da Rua São Pedro, Rua São João, Rua Manaus, Rua Santo 

Amaro, Rua Tiradentes, Rua Bela Vista, Rua São Judas, Rua Tailândia, Rua, são Miguel, Rua 

Mirante da Serra , Rua Jaru, Rua Urupá, Rua, Adolfo Chagas Ribeiro, Rua Tarunam, restauração da 

praça do Paraguai. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores: 

Antonio Geraldo Ferreira Couto; Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério 

Moura Gomes. Nº258/17 autoria Vereador Kempes Neville Simões – Realização de operação Tapa 

Buracos no bairro Mirante, Mira Porto e Sapoti. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto; Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz 

Correia Filho e Robério Moura Gomes. Nº 259/17 autoria Vereador Wilson Santos Machado – 

Revitalização de bueiros da Av. Porto Seguro, distrito de Vera Cruz. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto; Lazaro Souza Lopes, 

Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Nº 260/17 autoria Vereador Robinson Leão 

Vinhas – Reabertura do acesso da para de Itacimirim local da antiga barraca Boca Aberta. Aprovado 

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

Couto; Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Nº261/17 

autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – Revitalização da Praça do Dendê, bairro Pacatá. 

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

Ferreira Couto; Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Nº 

262/17 autoria Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Perfuração de poço 

artesiano no povoado de São José do Panorama/Queimado. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto; Lazaro Souza Lopes, 
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Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Nº 263/17 autoria Vereador Elio Brasil dos 

Santos – Construção de redutor de velocidade na rua Manuel Matos (atrás do Colégio Paulo Souto), 

bairro Parque Ecológico. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto; Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho e 

Robério Moura Gomes. Nº264/17 autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Determinação de 

estacionamento em mau única na Travessa Manoel Fernandes. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto; Lazaro Souza Lopes, 

Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a 

presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 26 de outubro 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. 

 

 


