
    8 
 

  

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Ao 05 (cinco) dia do mês de dezembro de 2019 às 10hs00min foi realizada a 17ª 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, Renivaldo Braz 

Correia Filho, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo Borges de Souza e Wilson Santos Machado; 

constando à ausência dos Vereadores: Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves.  Expediente: 

A Ata da Sessão Ordinária do dia 28 de novembro de 2019 foi aprovada pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Para 

Leitura o Executivo Municipal: Projeto de Lei Nº048/2019: Matéria: Estabelece critério para 

regularização e compensação urbanística de edificações construídas em descordo com a legislação 

urbanística conforme previsto no Plano Diretor Municipal Participativo. Do Legislativo Municipal: 

Projeto de Resolução Nº 045/2019 de autoria do Vereador Dilmo Batista Santiago, com apoio de 

demais vereadores. Matéria: Concede Título de cidadão Portosegurense ao Sr. Flavio Fernandes Dias. 

Projeto de Resolução Nº 046/2019 de autoria do Vereador Geraldo Ferreira Couto, com apoio de 

demais vereadores. Matéria: Concede Título de cidadão Portosegurense ao Sr. Floriano Souza Santos. 

Do Tribunal de contas dos Municípios do Estado da Bahia: Parecer rejeitando as contas da 

Prefeitura Municipal de Porto Seguro exercício financeiro do ano 2015. Do Tribunal de contas dos 

Municípios do Estado da Bahia: Parecer Aprovando as contas da Prefeitura Municipal de Porto 

Seguro, exercício financeiro do ano 2017. Tribuna Livre – Fábio Santos Secretario de Trânsito e 

Serviços Públicos: por motivo de compromisso agendados anteriormente não pode estar presente. 

Convite: Da Defensoria Pública para instalação da 9ª Regional da Defensoria Pública no dia 11 de 

dezembro de 2019 às 09hs:00 na sede da Defensoria Rua Pero Vaz de Caminha, 178 centro Porto 

Seguro Bahia – Ba. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Evanildo Santos 

Lage – Senhora Presidente, a Associação dos Taxistas do Arraial d’Ajuda estão aqui em protesto do 

que está acontecendo com eles: a Polícia Rodoviária Estadual locada no Distrito de Vale Verde está 

multando os carros da Associação; há mais de trinta anos eles fazem o serviço de transporte de 

passageiros; leva turistas para as praias: Trancoso; Caraíva e demais do Litoral Sul; os policiais estão 

alegando que através de um novo decreto eles não podem fazer este serviço de transporte a não ser só 

no Distrito de Arraial d’Ajuda. Ou seja as Vans do Arraial d’Ajuda não podem ir para Trancoso e 

Caraíva ou visse versa. Do jeito que estão querendo os taxistas vão ficar sem trabalhar, porque sempre 

andou com os turistas e agora estão proibidos de rodar. Eu quero parabenizar o Presidente desta 

Associação Sr. Valdemar por convocar os associados para vir a esta casa reivindicar os seus direitos e 

mostrar a indignação de todos. Ontem uma Van do Arraial d’Ajuda foi buscar um pessoal para fazer 

Seletiva no Distrito de Trancoso, a Policia Rodoviária Estadual notificou o veículo mesmo com toda 

documentação em dia; mas eles alegaram que o transporte é ilegal! Nós junto com o Presidente da 

Associação tivemos reunião com o Procurador Geral do Município, o mesmo já marcou uma reunião 

com o Com. Geral para que possamos resolver esta questão quanto antes. Entrei em contato com a 

prefeita a respeito da situação, a mesma se colocou à disposição para resolver. Gostaria de pedir ao 

Órgão competente do município uma fiscalização a respeito do transporte, porque tem taxi que está 

fazendo ponto em local onde não é locado; já que a Prefeitura está fazendo a seletiva que coloque 

fiscais com poder de multar estas pessoas. Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhora Presidente, 
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quero mostrar a minha indignação com a empresa que realizou o Concurso Público! Hoje a discussão 

é geral no município de Porto Seguro pelos erros cometidos por esta empresa. Se tem uma data 

determina ela tem que cumprir – mas, prorrogou; se uma pessoas chegar no ENEM atrasado para fazer 

a prova, o candidato não entra mais. Com antecipação do concurso, causa prejuízo para com aqueles 

que tinha viagem marcada. Não respeitou a liberdade religiosa! Esqueceu que o Brasil tem religião que 

não trabalha e não faz concurso no sábado – Igreja Adventista; onde pessoas ficaram confinadas em 

uma sala até às 18hs00 para depois fazer as provas. Senhora Presidente, eu gostaria que fosse colocado 

em discussão e votação num projeto de minha autoria dando Título de Utilidade Pública a AMOTEPS. 

Eu vi esta Instituição sem fins lucrativo que tem alvará da prefeitura; presta um serviço público ao 

município, principalmente aqueles pacientes que estão na UTI. Ninguém no Estado da Bahia constituiu 

Associação do que eu! Por isso eu peço que coloque em apreciação este projeto; porque é desleal 

quando aceita uma coisa de um e discrimina o outro. O CNAE é igual, só o objetivo que é diferente; 

foi dado Utilidade Pública aos canoeiros de Bujigão uma localidade do município de Prado, e porque 

não pode dá para esta Associação daqui? Eu gostaria que fosse votado hoje este projeto. Robinson 

Leão Vinhas – Senhora Presidente, estou feliz por ter alcançado um dos meus objetivos que foi 

entregar o certificado ao pessoal que fizeram o curso de cabelereiro. Quero agradecer o secretário do 

SESC e a Deputada Alice Portugal, Davison Magalhães e Alice Portugal, foram estas pessoas que me 

deram este curso; tendo isso como mais uma conquistas para as pessoas que estão desempregadas. 

Senhora Presidente, é lamentável o que está acontecendo com os taxistas, ontem mataram um taxista; 

não sei o motivo. Agora estamos vendo os taxistas do Arraial d’Ajuda sofrendo com taxis de outras 

localidade fazendo pondo no Distrito de Arraial d’Ajuda! Isso não pode acontecer. Acho louvável 

qualquer categoria entrar com processo; came o município dizer se está certo ou não. Liminar não é 

uma decisão! Liminar cai a qualquer hora. Nem o Poder Executivo nem o Poder Legislativo estão 

impedindo que o “transporte aplicativo” trabalhem em Porto Seguro. O Projeto veio para esta Casa 

baseado na Lei Federal. Nós Vereadores votamos pela regulamentação! Quem fez a regulamentação 

foi o município! Porto Seguro foi a primeira cidade da Bahia a regulamentar o Transporte por 

Aplicativo! O que não pode é ele querer trabalhar de qualquer jeito! O que não pode é fazer como a 

Localiza está fazendo: traz mais de 1.500 (um mil e quinhentos) carros com placa de Belo Horizonte. 

Aí alegam que ela é nacional; mas, pode pegar o dinheiro daqui e levar pra fora; vários vereadores 

queriam que ela cumprisse em colocar as placas do município de Porto Seguro. Carro com placa de 

fora não pode rodar mais aqui. Senhora Presidente, o concurso público foi uma farsa; uma vergonha; 

uma empresa irresponsável que criou vários problemas com este concurso. Senhora Presidente, ontem 

não compareci nesta Casa porque estava com os fiscais da CONDER, se eu não estou lá, eles iam 

continuar me enrolando. Lazaro Souza Lopes – Senhora Presidente, quero parabenizar o Presidente 

da Associação Sr. Valdemar. Todas as vezes que cegou a esta casa algumas demandas referente aos 

profissionais, esta casa não ficou omissa; com esta causa não vai ser diferente, podem ter certeza que 

nós vamos buscar informações mais contundentes e procurar saber o porquê estes policiais estão 

atuando a categoria; vamos ver o decreto para saber o limite, até porque esta Associação é muito 

organizada. Quando a coisa é licita, este vereador não tem medo de meter as caras em defender. Senhora 

Presidente, realmente é uma vergonhas; não sei onde está a fiscalização do município, porque: esta 

casa é fiscalizadora, o Ministério Público é fiscalizador; houve várias denúncias a respeito do Concurso 

Público; até porque tinha pessoas que nem o CPF delas constava; como é que faz um concurso que não 

tem este documento? Outras foram fazer a prova, a sala estava fechada! Deixei meu Gabinete aberto 

para atender estas pessoas que foram lesadas, que tragam provas contundentes, porque eu estarei em 

contato com o Ministério Público para cancelar este Concurso Público. Eu estou repudiando este 

concurso público. Quero pedir uma resposta da Secretaria de Obras a respeito da conclusão da Creche 

que se encontra abandonada conforme foi publicada em rede social. Se não for concluir que a Secretaria 

de Obras feche o local para que este local não se transforme para uso de drogas. Eu não tenho rabo 
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preso com ninguém! Esta casa está sem moral porque nós fizemos uma convocação para vários 

secretários vir a esta casa até hoje não apareceram: uns viajando, outra com disenteria; isso é uma 

vergonha. Elio Brasil dos Santos – Senhora Presidente, a respeito das convocações dos Secretários à 

esta Casa e não aparece; conforme assunto abordado pelo Vereador Lazaro Souza Lopes; que ausência! 

Que a casa chama e o Secretário não aparece! Faz com estes trabalhadores estão aqui. Muitos poderiam 

estar em seu local de trabalho; mas acontece que os Vereadores estão reclamando da respeito 

fiscalização da Policia Rodoviária Estadual. A estrada que liga Trancoso / Arraial d’Ajuda / Clube Med 

é abstrata municipal; A estrada que liga Trancoso a Caraíva é tanto municipal que quando chove, é a 

Prefeitura que recupera; porque agora estes trabalhadores estão trabalhando com dignidade, vem a 

polícia impedir de trabalhar! Se a estrada é municipal, quem fiscaliza é o município através da 

Secretaria de Serviços Públicos, mas os trabalhadores estão aqui reclamando em tão Líder do Governo 

Vereador Dilmo Batista Santiago para mim isso é falta de governo; no meu pouco de conhecimento 

está com falta de respeito para com estes trabalhadores. Eu vejo fiscal pra todos os lados; prendendo 

carro todos os dias. O meu mandato estar à disposição de qualquer trabalhador. Aparecido dos Santos 

Viana – Senhora Presidente, quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira ao lado do Vereador 

Rodrigo Borges de Souza com apoio e reivindicação dos Vereadores ela deu início a pedra fundamental 

para construção da Praça do Povoado da Agrovila, uma obra tão sonhada dos moradores. Senhora 

Presidente, foi votado nesta Casa um projeto de criação de Fiscais de Transito; espero que a Secretaria 

coloque estes funcionários para trabalhar nos Distritos de Arraial d’Ajuda e Trancoso. Até porque não 

é justo a gente ver policiais querendo perseguir estes pais de famílias que vem trabalhando 

honestamente. Cabe a esta Casa cobrar da prefeita mais fiscalização para que estes atos não venha mais 

acontecer para com estes pais de famílias – taxistas do Arraial d’Ajuda. Senhora Presidente, eu gostaria 

que fosse colocado em votação o projeto de minha autoria e do Vereador Antonio Geraldo Ferreira 

Couto, de Utilidade Pública a Associação AMOTEPS. Até porque Presidente de entidade passa e a 

entidade permanece; não podemos confundir uma coisa com a outra. Rodrigo Borges de Souza – 

Senhora Presidente, nas ruas estamos ouvindo muitos comentários a respeito das irregularidades 

ocorrida na aplicação do Concurso Público. Peço a Vossa Excelência que forme uma comissão dos 

Vereadores para ir até a delegacia de Polícia para apurar os Boletins de Ocorrências contra o Concurso; 

e posteriormente ir até o Ministério Público para verificar esta situação; é inadmissível pessoas serem 

prejudicadas pela falta de planejamento, pela incompetência da empresa que aplicou estas provas. 

Quero parabenizar a Associação dos Taxistas do Distrito do Arraial d’Ajuda porque eu acompanho e 

sei da organização da mesma tendo como Presidente o Sr. Valdemar. Senhora Presidente, o que deveria 

ser fiscalizado do nesta cidade é o Transporte Coletivo colocando em riscos as pessoas; por este motivo 

a Prefeitura tem que olhar este Transporte Coletivo de nossa cidade. Renivaldo Braz Correia Filho – 

Senhora Presidente, quero explanar o meu repúdio pelo que aconteceu no sábado no Povoado de 

Itaporanga; não consigo entender e até quando isso vai existir em nosso município. Enquanto nós 

Vereadores juntos com o Poder Executivo estamos trabalhando para trazer melhorias para o nosso 

município em geral, vem uma outra pessoa se dizendo autoridade para querer tirar o direito do cidadão. 

Eu junto com a comunidade de Itaporanga estamos fazendo um aterro em uma estrada que liga 

Itaporanga / Praia de Itaquena, estrada essa que existe há mais de 50 (cinquenta) anos; para surpresa 

nossa chegou os órgão: ICMBio, IBAMA e a CIP para nos prender e dizendo que não poderia fazer 

aquela estrada. Nós não estamos abrindo uma estrada! Simplesmente estávamos colocando material 

para dar condição as pessoas de ir e vir; isso foi mandado do Sr. Moacyr Andrade, uma pessoas que 

todos conhecem com mau pagador! Nem aos seus funcionários ele paga. Quero falar para este cidadão 

que as obras não vão parar, porque um povo unido já mais será vencido. Senhora Presidente, se as 

autoridades do município não tomarem providência e estarei em Brasília e não saio do lado do meu 

povo; eu derramarei o meu sangue para defender a minha comunidade de Porto Seguro. Senhora 

Presidente, desde o ano 1982 que moro naquela região de Itaporanga, nunca aconteceu de ser abordado         
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às 07hs00 (sete da manhã) quando estava indo para o Arraial d’Ajuda pela Polícia Rodoviária Estadual 

– na ponte, comandado pelo Sargento Passo, ele tirou os passageiros da Van para colocar no ônibus da 

empresa Águia Azul! Registrei tudo através do cel que servirá de prova para o Ministério Público; até 

parece que está Sargento é comprado pela empresa; ali só tinha pai de família que trabalha 

honestamente. Fica aqui meu voto de repúdio. Quero parabenizar o Presidente da Associação Sr. 

Valdemar, uma pessoa que sempre trabalhou honestamente com sua classe dos taxistas. Perguntei para 

o tal Sargento se não poderia levar os passageiros; ele disse que estava tudo errado, que não poderia 

pegar passageiro em Itaporanga; disse para ele que eu gostaria de ver o Decreto, até porque o Povoado 

de Itaporanga não tem Van e não tem taxi. E ontem o Administrador desta localidade ligou para a Van 

pegar os trabalhadores que iam para o Arraial d’Ajuda fazer a Seletiva? Será que não pode fazer isso? 

Será que nós somos obrigado a fazer o que a empresa de ônibus quer? Uma empresa que quebra carro 

no meio da estrada! Será que podemos ficar à mercê das pessoas que tem dinheiro? Hoje eu sou 

representante do meu povo, é para isso que o povo paga o meu salário. Senhora Presidente, quero levar 

ao conhecimento do Secretário que já pela quarta vez não estou aguentando mais; vou levar ao 

conhecimento do Ministério Público, não é justo o que está acontecendo no Posto de Saúde de 

Itaporanga. Quero saber porque a médica que de Itaporanga não pode atender os índios? Quero que 

mostre um documento que o índio não pode ser atendido dentro da aldeia? Na hora de votar todos 

aparecem para pedir o voto do índio. Abimael Ferraz Gomes – Senhora Presidente, esta casa é para 

que as divergências se transformem em convergência; aqui é o lugar das discussões; se não estar bom 

para todos possa ser melhorado de alguma forma. A sociedade é como a Arca de Noé – tem bicho de 

toda natureza; mas todos tem que ser salvos; alimentados; compreendidos. Todos são benvindos nesta 

Casa. Qualquer coisa que esteja fora da normalidade, da legalidade, esta Casa tem que se intervir sim, 

porque é aqui que se constrói as leias! E é através da Câmara de Vereadores e requerimentos de vocês 

que encontraremos caminhos para resolver os problemas. Senhora Presidente, que fazer das minhas 

palavras as palavras do Vereador Rodrigo Borges de Souza. A quantidade de denuncia que ficamos 

sabendo que foi feita na Polícia Civil e Ministério Público em relação ao Concurso Público, eu gostaria 

de visitar estes órgão para confirmas estas denúncias. Ontem recebi várias ligações de pessoas 

indignadas com concurso; na hora da aplicação das provas; perguntas erradas que estavam certas e vice 

versa; tudo isso é preciso ser esclarecido porque confunde a mente das pessoas. Senhora Presidente, 

gostaria de fazer um agradecimento especial a Prefeita Claudia Oliveira pelo início das pavimentações 

que estão acontecendo nas ruas do bairro Cambolo como também diversas obras que estão sendo 

executadas em todo município. Também agradecer os Vereadores: Rodrigo Borges de Souza, 

Aparecido dos Santos Viana e Ariana Fehlberg como também a Prefeita Claudia pela pedra 

fundamental da Praça do Povoado da Agrovila. Isso ganha a comunidade, a visibilidade; esta localidade 

era esquecida por gestores passados; mas hoje a Prefeita Claudia Oliveira e nós Vereadores estamos 

dando a visibilidade e o respeito para com esta comunidade merecedora. Senhora Presidente, não sou 

contra aplicativos e nem a nenhuma forma de trabalho que seja digno para nossa cidade. Mas eu tenho 

preocupação com relação ao aplicativo: são pessoas que chegam de outros estados acionam o seu 

aplicativo e usa a cidade para trabalhar sem que esta cidade saiba quem são estas pessoas. Acho que os 

trabalhadores de aplicativos tem que ser conhecidos da Prefeitura; da Secretaria de Transporte e de 

todos nós. Evaí Fonseca Brito – Senhora Presidente, estava atento dos pronunciamentos dos 

Vereadores, de imediato liguei para o Com. Anacleto França para saber a atual situação. Ele passou 

que o Sub Tem. Hipólito quem é o responsável pela Companhia Estadual da Policia Rodoviária de 

Porto Seguro, sedo sede em Itabuna. Não justifica esta fiscalização, não tem logica, não tem cabimento; 

eu acredito que está pegando a lei do clandestino; não tem um argumento fundamentado em relação a 

esta fiscalização. Eu acredito em parte que seja isso! Me coloco a disposição do Sr. Valdemar 

Presidente da Associação dos Taxistas do Arraial d’Ajuda pra entrar em contato com a Prefeita; até 

porque cabe a Prefeitura estar inserida neste processo com o Procurador Hélio Lima; daí podemos 
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marcar uma reunião com o Sub Ten. Hipólito para que se resolva isso o mais rápido possível. Nós 

vereadores não somos favorável o que está acontecendo com vocês; todas as Associações que estiveram 

aqui, nós abraçamos a causa – a não ser por falta de documentos ou que não possamos ajudar; mas 

dentro das nossas possibilidade e do nosso entender das comissões, nós sempre fizemos o nosso 

trabalho. Dilmo Batista Santiago – Senhora Presidente, eu ouvi atentamente o pronunciamento dos 

colegas vereadores a respeito dos taxistas do Arraial d’Ajuda. Existe nesta casa honrarias para as 

pessoas que desenvolvem um belíssimo trabalho no município de Porto Seguro. Eu quero assinar e 

convido todos os Vereadores para assinar um “Título de Persona não Grata” ao Sarg. Passos! A partir 

do momento que esta Casa se moralizar e nós vereadores não tiver medo de Promotor Público; de 

Delegado de Polícia; Delegado de Polícia Federal ou de Policiais que estão agindo de maneira errada; 

e tivermos coragem de falar a verdade, nós vamos acabar com isso e vamos ser espeitado. Porque a 

classe hoje mais desvalorizada e que mais trabalha é a classe de Vereadores; falam que o vereador 

ganha x; mas o Promotor de Justiça ganha trinta e quatro mil reais, ninguém fala nada! Quem comanda 

a Polícia Militar não é o município é sim o Governo do Estado. Nós temos que ser duro; não é justo o 

que a Policia Militar através do Sargento Passos está fazendo com os taxistas do Arraial d’Ajuda. 

Senhora Presidente, gostaria de falar a respeito de um vídeo que circulou em rede social a respeito de 

uma creche; não vou nem citar o nome da pessoa que postou o vídeo, até porque foi candidato em duas 

eleições; na primeira teve cento e vinte votos e na segunda teve cento e noventa; se ele acha que eu 

como Líder do Governo vou citar o nome dele está enganado. As creches que ainda não foram 

finalizada porque é uma parceria do Município com o Governo Federal; e o governo Federal não 

encaminhou mais os recursos para finalizar estas obras. A Prefeita não pode colocar recursos em obras 

do Governo Federal, caso ela faça isso ela terá as contas rejeitadas. A Presidente Ariana Fehlberg – 

A Câmara Municipal cria Comissão dos Vereadores para ir ao Ministério Público a respeito do 

Concurso Público: Rodrigo Borges de Souza, Antonio Geraldo Ferreira Couto, Lazaro Souza Lopes e 

Abimael Ferreira Gomes. Os Vereadores: Aparecido dos Santos Viana e Antonio Geraldo Ferreira 

Couto autores do Projeto de Utilidade Pública para Associação AMOTEPS, tem mais experiência nesta 

Casa do que eu, mas quando fui eleita Vereadora passei a ter conhecimento também de que a Casa tem 

o Regimento Interno e as comissões; quando me pede para colocar o projeto em pauta para votação; 

como Presidente tenho meu nome a zelar; respeito as normas da casa, não posso colocar uma coisa sem 

parecer da comissões; até porque se eu fizer isso que responde sou eu. Seja projeto do Executivo ou 

Legislativo ele será encaminhado para leitura, depois enviado para as comissões competentes para dar 

o parecer. Só depois do parecer das comissões o projeto será constado em pauta para votação.  Ordem 

do Dia do Legislativo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 050/2019 de autoria da 

Vereadora Ariana Fehlberg – Matéria: Dispõe sobre o abono de falta no dia do aniversário do servidor 

público municipal. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois 

de várias discussões por parte dos Vereadores, o projeto acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Kempes Neville 

Simões Rosa, Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Lei Nº 051/2019 de 

autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Matéria: Autoriza o Executivo Municipal firmar convênio 

com a Cruz Vermelha Nacional. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento 

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

aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Kempes Neville Simões Rosa, Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Projeto de 

Resolução Nº 042/2019 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa com apoio de demais 

vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Gilmárcio Barbosa dos Santos. 

Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo como art. 142 do Regimento Interna.  Prejudicado pela 

ausência do autor Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Do Legislativo Municipal – Para 1º 

Votação: Projeto de Resolução Nº 043/2019 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez, com 
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apoio de demais vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Laurentino 

Filho Correia. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, o projeto acima citado foi 

aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Kempes Neville Simões Rosa, Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Projeto de 

Resolução Nº 044/2019 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez, com apoio de demais 

vereadores. Matéria: Concede Título de cidadão Portosegurense ao Sr. Valdomiro Pereira da Silva. 

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

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Kempes Neville 

Simões Rosa, Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Dando prosseguimento a Sessão o 

Vereador Abimael Ferraz Gomes solicitou da Presidente a marcar uma Sessão Solene para o dia 18 de 

dezembro. Requerimentos: Nº 373/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do 

Executivo a construção de uma praça de lazer com uma quadra polo esportiva e uma academia ao ar 

livre no bairro quinta do descobrimento onde é o campo xauim, e a pavimentação asfáltica das rua 6, 

rua 8, rua 9, rua 11, rua Pau Brasil. E Requer também Aldair Neder, no Parque Ecológico, e rua São 

João em Trancoso.  Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Kempes Neville Simões Rosa, Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. 

Nº 374/19 de autoria do Vereador Lazaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal as 

informações e esclarecimento à população da cidade os reais motivos da paralização da obra da creche, 

situada na rua Neilton Dantas, e qual o prazo para ser finalizado. Aprovado pela unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Kempes Neville Simões Rosa, 

Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Nº 375 de autoria do Vereador Robinson Leão 

Vinhas – Requer do Executivo Municipal construção de quebra-molas nas Rua Dois de Julho. 

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

Kempes Neville Simões Rosa, Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Nº 376/19 de autoria 

do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal através da Secretaria de Obras 

a construção de um ponto de ônibus na praça do relógio enfrente o Colégio Antonio Ricaldi.  Aprovado 

pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Kempes 

Neville Simões Rosa, Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Nº 377/19 de autoria do 

Vereador Renivaldo Braz – Requer do Executivo Municipal a celebração de convênio com a Secretaria 

de Obras para construção de 6 Abrigos na rua Principal de Nova Caraíva. Aprovado pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Kempes Neville 

Simões Rosa, Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Nº 378/19 de autoria do Vereador 

Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do Executivo Municipal a celebração de convênio com a 

Secretaria de Educação para reforma da Escola Palestina na comunidade de Limoeiro. Aprovado pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Kempes Neville 

Simões Rosa, Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Nº 379/19 de autoria do Vereador 

Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo Municipal Junto a Secretaria de Serviços Públicos o 

envio de equipes itinerante com caminhão e roçadeira para realização de limpeza e poda no perímetro 

da Ladeira da Santa, lado direito de quem desce e ao redor da Fonte Sagrada.  Aprovado pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Kempes Neville 

Simões Rosa, Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Indicações: Nº 356/19 de autoria da 

Vereadora Ariana Fehlberg – Construções de quebra-molas na rua Santos Dumont, no gravatá e 

Pavimentação asfáltica na rua Paulo Sérgio Magalhaes no Parque Ecológico. Aprovada pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Kempes Neville 

Simões Rosa, Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Nº 357/19 de autoria do Vereador 

Lazaro Souza Lopes – Viabilidade de mudança da abertura e horário nas unidades básicas de saúde e 

plantões rotativos por bairros. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Kempes Neville Simões Rosa, Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas 
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Alves. Nº 358/19 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Pavimentação asfáltica das 

ruas Antônio Lima Farias, rua Dona Inácia e rua Ubiratan Bitencourt no bairro Parque Ecológico, e 

pavimentação asfáltica na rua Itabuna no Frei Calixto.  Aprovada pela unanimidade dos Vereadores 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Kempes Neville Simões Rosa, Robério Moura 

Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Nº 359/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – 

Construção de quebra mola na rua das Mangabas no bairro Sapoti. Aprovada pela unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Kempes Neville Simões Rosa, 

Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Nº 360/19 de autoria do Vereador Evanildo Santos 

Lage – Finalização das obras do Projeto de Fechamento do centro Histórico de Arraial D’Ajuda 

passando pela rua Santa Rita até a cancela da entrada do Centro Histórico. Aprovada pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Kempes Neville 

Simões Rosa, Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. A Presidente Ariana Fehlberg – 

Senhor Presidente, agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 12 de 

dezembro 2019. Não havendo nada mais a se tratar, lavrou-se a “Ata” que depois de lida e aprovada, 

vai assinada pela Senhora Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário e demais Vereadores.  
 

 

 

 

 


