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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019 

Ao 21 (vinte e um) dia do mês de novembro de 2019 às 10hs00min foi realizada a 15ª Sessão Ordinária do 

Poder Legislativo na sede própria da Câmara Municipal de Porto Seguro localizada à Praça Antonio Carlos 

Magalhães, nº. 30. Feita a primeira chamada dos Vereadores, e havendo número suficiente para dar início 

à Sessão, a Presidente Ariana Fehlberg declara aberta a Sessão sob a proteção de Deus, com a prece do 

Pai Nosso – de acordo com a Resolução Nº. 46 de 23 de março de 2000, e com as presenças dos Vereadores: 

Abimael Ferraz Gomes, Aparecido dos Santos Viana, Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, 

Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes, 

Robinson Leão Vinhas, Rodrigo Borges de Souza, Ronildo Vinhas Alves e Wilson Santos Machado; 

constando à ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Hélio Pinheiro de Araújo, 

Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes.  Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 

14 de novembro de 2019 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antônio Geraldo Ferreira Couto, Hélio Pinheiro de Araújo, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério 

Moura Gomes.  Para Leitura do Legislativo Municipal: 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. Projeto de Lei Nº 051/2019 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Matéria: 

Autoriza o Executivo Municipal firmar convênio com a Cruz Vermelha Nacional. 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. Tribuna Livre 

– Paulo Cesar – Secretário Municipal de Turismo e Cultura. Em seguida a Presidente Ariana Fehlberg 

solicitou o Secretário Sergio Rodrigo a lê o oficio do Secretário de Turismo justificando o não 

comparecimento na Tribuna Livre. Questão de Ordem:  Vereador Elio Brasil dos Santos – eu acredito 

que o Secretário não possa mais vir nestas duas próximas Sessões porque estamos entrando e recesso. Tem 

uma Lei aprovado nesta casa que todos os ônibus e vans deveriam ter guia local para acompanhar os grupos 

de turismo. Hoje a gente ver ônibus e vans não tem fiscalização para que os grupos coloquem guia local 

nos passeios; o guia fala a respeito da cidade; gera recursos porque obriga o ônibus a pagar o ISS; em 

especial gera empregos para os guias. A grande maioria os guias sem fazer passeios; os passeios por si só 

são sucateados, sem qualidade. É mais uma lei que a Câmara aprova e o município não respeita, não 

valoriza. A Secretaria de Turismo tem a obrigação e respaldo suficiente para fiscalizar todo passeio que 

estão fazendo sem o guia local. Que neste verão todos os passeios tenham “guia local” para que fortaleça o 

turismo de nossa cidade. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Aparecido dos 

Santos Viana – Senhora Presidente, quero parabenizar os representantes da APLB pela atitude. Nesta 

semana tive no Gabinete da Prefeita, conversei com ela a respeito do concurso, por coincidência estava um 

representante da APLB protocolando uma notificação. Até as eleições do nosso país é sempre no domingo, 

respeitando este público. Não é justo ficar mais de mil pessoas dentro de uma sala de aula o dia todo para 

fazer a prova depois das 18:00hs. A empresa que ganhou a licitação, ganha seu dinheiro, vai curtir praia; 

depois deixa esta polêmica para a Prefeita Claudia que não merece isso. Gostaria que a Secretária de 

Educação tomasse uma medida mais rápida possível para não acontecer o pior. Quero agradecer os 

Vereadores: Dilmo Batista Santiago e Elio Brasil dos Santos que tiveram no Povoado de Pindorama há 

mais ou menos quarenta e cinco dias e disseram que dentro de vinte dias as obras do Povoado de Pindorama 

seriam reiniciadas; graças a Deus as obras foram iniciadas; quaro agradecer a Prefeita Claudia Oliveira que 

está fazendo um grande papel até porque muitos gestores passam e não fizeram nada.  Evanildo Santos 

Lage – Senhora Presidente, quero parabenizar os Vereadores: Aparecido dos Santo Viana, Wilson Santos 

Machado, Ariana Fehlberg pelas obras que estão chegando nos seus povoados; em breve seremos 

contemplados também no Arraial d’Ajuda. Quero agradecer o Secretário de Obras Sr. Jonatas; Camila que 

foram no arraial d’Ajuda ver área para construir praças e melhoras de ruas indicas por nós Vereadores. 

Também agradecer o Secretário de obra e sua equipe por ter enviado as máquinas para melhoria das estradas 
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 dos capixabas; agradecer o Sr. Eduardo que é Assessor do Vereador Rodrigo Borges de Souza pelo apoio 

que deu na estrutura de alimentação; também quero parabenizar o Administrador do Distrito de Vale Verde 

Sr, Hudson pelos excelentes serviços prestados para com esta comunidade. Lazaro Souza Lopes – Senhora 

Presidente, se tratando de Porto Seguro é de grande importância a presença do guia de turismo nesta Sessão; 

e sabemos da importância do guia – independente que que faz parte do Sindicato ou não; mas eles tentam 

levar as melhores informações aos turistas que é o nosso cabo chefe de nossa cidade. Mas, hoje graças a 

Deus em breve Porto Seguro não vai só depender do turismo pelo motivo dos Vereadores estarem 

procurando melhorias com certeza esta cidade vai virar um canteiro de emprego; graças a Deus os projetos 

estão sendo bem elaborados referente aos chineses que estão chegando a partir do mês de fevereiro; depois 

da vinda dos chineses muitas coisas vão mudar; graças a Deus fico honrado por estar fazendo parte desta 

história. Nesta semana estive no Copo de Bombeiro e procuramos saber porque tantos afogamentos tem 

acontecido em Porto Seguro. Tem um projeto nesta Casa referente aos Bombeiro Civil; temos muitos 

profissionais capacitados nesta área; Porto Seguro com uma extensão enorme de praia, infelizmente estes 

profissionais não estão sendo utilizados de uma maneira correta. Fiquei feliz quando o Maj. Helder disse 

que vai dar um suporte especial no Distrito de Trancoso. Só tenho que agradecer a ele pelos serviços 

prestados frente ao Corpo de Bombeiro, que não só adente o município de Porto Seguro mas sim todas as 

cidade circunvizinhas. Senhora Presidente, a respeito do projeto que está para ser votado hoje – contrato 

seletivo, gostaria de pedir ao Líder de Governo de que forma nós poderíamos incluir algumas vagas para 

Bombeiro Civil, até porque o verão está chegando e o movimento será redobrado em nossa cidade. Quero 

pedir desculpas a alguns Vereadores, eu tenho trabalhado em prol do município de Porto Seguro, tenho ido 

em várias localidades; quando faço requerimento para algumas localidades que não é o meu reduto, não 

quer dizer que esteja denegrido imagem de alguém, estou indo porque eu também tive voto ali; tem eleitores 

solicitando minha presença e solicitando requerimento para tal. Se interpretarem de maneira errônea eu 

peço desculpas. Rodrigo Borges de Souza – Senhora Presidente, gostaria que os demais Vereadores tivesse 

uma grande atenção a respeito deste concurso. Concurso este que eu sou contra completamente! Votei a 

favor, não por mim e sim pela população que estava entusiasmada com isso. Sou contrata concurso público. 

Já fiz vários concurso, mas nunca presenciei um fato desse: o desrespeito com a religião”, baseado em 

mandado de segurança. Estão pedindo para os Adventistas chegarem no horário determina – 08hs00, mas 

a prova será realizada depois do pôr do sol! Isso é um absurdo! Como estará o psicológicos dos candidatos? 

São mais de mil Adventistas inscritos neste concurso. Antes queriam que fosse feito o concurso público em 

outra localidade. O que começa errado, terminará errado. Então vamos ao Ministério Público pedir o 

cancelamento deste Concurso Público, é o certo que podemos fazer para a população de Porto Seguro. Elio 

Brasil dos Santos – Senhora Presidente, quero agradecer a resposta do Executivo Municipal a respeito de 

um requerimento de minha autoria de nº 356/2019 para que cumpra a Lei Nª 13.022/l4 que fala a respeito 

da Guara Municipal; já estou reunindo com o Procurador Geral do Município – haja visto que aqui é cumprir 

a lei ou irei com o Sindicato entrar com mandado de segurança na justiça para que se cumpra a lei. Com os 

Vereadores falaram do concurso, eu quero falar a respeito dos trabalhadores que não vão participar do 

concurso; motivo esse que irão trocar o trabalhador para colocar câmeras! Quero que o Líder do Governo 

Vereador Dilmo Batista Santiago leve esta mensagem para a Prefeita Claudia Oliveira e convença a 

Secretaria de Educação a no meu modo de ver um “crime” contra os trabalhadores que estão mantendo sua 

família na “vigilância para ser trocado pelas câmeras” é vergonhoso! Muitos não vão fazer até porque não 

colocaram o cargo de vigilante no concurso. Final de ano chega, a família fica na expectativa da reforma 

dos contratos. Quero mandar recado paro o sindicato – APLB os vigilantes são de extrema importante para 

a escola e trocar um vigilante por uma câmera é um crime. Evaí Fonseca Brito – Senhora Presidente, não 

poderia também me manifestar a respeito do concurso público, onde a empresa tinha publicado em fazer o 

concurso na cidade vizinha, mas isso não procedeu. Só que a empresa publicou a antecipação do concurso. 

Ela não tinha direito de fazer isso sem conversar com os órgão competentes, principalmente a Prefeitura 

que é a principal mentora do concurso – isso foi um erro gravíssimo. Ontem fiquei sabendo que já foi 

publicado no Diário Oficial e aceito pelo Ministério Público! Vamos fazer o que? É uma situação que 
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 devemos ter muita tranquilidade; a partir do momento que Ministério Público deu autorização, é aceito. 

Não sei se esta Casa ainda pode fazer alguma coisa junto com APLB e demais órgão. Quantas pessoas 

foram inscritas e ainda não sabe da mudança? Acho que devemos ir ao Ministério Público e Prefeitura para 

tentar minimizar a situação, até porque vai haver muita gente prejudicada. Não estou criticando a gestão e 

sim preocupado com aqueles (as) que irão fazer as provas. Quero chamar atenção do Secretário de Obras a 

respeito da pavimentação das ruas da Orla Norte que até o momento não foram contempladas. Ronildo 

Vinhas Alves – Senhora Presidente, quero falar em conjunto de ações e pessoas envolvidas a um assunto 

de afogamento nas praias do município de Porto Seguro; onde tem acontecido mais vítimas é nas praias do 

Distrito de Trancoso – praias dos nativos / praias dos coqueiros na barra da foz do Rio Trancoso. Nesta 

semana foram várias reuniões referentes a este assunto. Tivemos com a Prefeita e o Procurador Geral do 

Município e eu encarecidamente pedir para que fosse incluído no Processo Seletivo para o Verão a inclusão 

dos “Salvas Vidas”. Em outras cidade como Ilhéus e Salvador. Seria uma grande valia para toda costa do 

nosso município se tivessem os salvas vidas circulando nas praias. O conjunto de ações, eu mais o Vereador 

Lazaro Souza Lopes estivemos visitando o Corpo de Bombeiros do Município, nos informa a respeito da 

atuação do Corpo de Bombeiro do que eles tem de material humano e abrangência de atuação enorme; além 

do Aeroporto Internacional; municípios: Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Belmonte, Itagimirim até 

Guaratinga. Também tivemos reunião com a Promotoria do Município com o pessoal da Secretaria de 

Turismo – quero agradecer o Promotor Dr. Wallace que nos recebeu muito bem. O eu ficou abordado entre 

o Corpo de Bombeiro e a Marinha: colocação de boias, placas de advertências e a presença – uma vez por 

semana, do Corpo de Bombeiros nas referidas praias; sei que é pouco, mas o que tem a ofertar o Maj. Helber 

Viana. Tivemos com o Vice Prefeito Beto do Axé Moi a qual ligou para do Deputado Federal Ronaldo 

Carleto e ficou marcada uma reunião segunda feira em Salvador com o Com. Geral do Corpo de Bombeiros 

Cor. Francisco Luis Teles de Macedo, constando em pauta uma equipe de Corpo de Bombeiros designado 

para Porto Seguro e outra para Trancoso no qual será feita uma parceria pública privada. Quero agradecer 

a todos os envolvidos nesta questão. Wilson Santos Machado – Senhora Presidente, não seria viável fazer 

uma reunião em conjunto com todo Secretariado? Estamos chegando no final de ano não haverá tempo para 

a vinda de todos nesta casa. A respeito da transferência do concurso, para mim é inaceitável principalmente 

para as pessoas que são Adventistas; é impossível uma pessoas ficar das sete da manhã até as dezessete 

horas em uma sala para depois fazer a prova. Muitas áreas do município ficarem sem atenção por parte do 

Executivo, mas agora final de mandato, juntam-se toda as demandas para solucionar ou amenizar o 

problema. Tivemos muitas obras realizadas pela Administração que muitas delas estavam paradas por mais 

de quinze anos – gestões anteriores. Quero Parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira e o Secretário de Obras 

por nos ter dado atenção. Kempes Neville Simões Rosa – Senhora Presidente, quero parabenizar a gestão 

da Prefeita Claudia Oliveira, só não ver quem não quer, porque obras há em toda localidade. Senhora 

Presidente, a respeito do concurso público, primeiro quero solicitar da empresa o Alvará de Transparência. 

Sou favorável ao concurso porque promove para o servidor dignidade; só para que já foi contratado pelo 

município, sabe o quanto é humilhante ser contratado por Prefeitura. Mas, da maneira que a empresa está 

se comportando, eu discordo; a empresa tem que trazer para esta Casa a quantidade de inscritos; que 

justifique a divisão por escolas; ela trouxe proposta dizendo que Porto Seguro não tem escola suficiente; 

quais as escolas serão feitas o concurso? Quero que seja feito uma comissão de fiscalização por parte dos 

Vereadores, para acabar com os falatórios dizendo que há quotas para os Vereadores. Eu mesmo fiz 

inscrição para enfermeiro e estou estudando para isso. A respeito dos Adventistas é um absurdo, é 

inadmissível no dia de hoje problemas disparates por uma empresa. Isso mostra como esta empresa é 

despreparada para fazer concurso. Porque falar que estas pessoas entre na sala em horário normal ficando 

até às dezessete hora para depois distribuir as provas, isso é “desumano”. Aqui fica minha indignação. Por 

isso eu sou contra que esta empresa faça o concurso público. Dilmo Batista Santiago – Senhora Presidente, 

quero parabenizar o Vereador Abimael Ferraz Gomes por ter defendido o Secretário de Turismo. Porto 

Seguro é o segundo lugar no Brasil para ser visitado. Nós temos uma grande Prefeita que está trabalhando 

muito na divulgação da cidade e é necessário a saída do Secretário de Turismo para divulgar lá fora em 
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 feira Nacional e Internacional. Em uma feira na cidade de Gramado o stand de Porto Seguro era um dos 

mais movimentados. A Prefeita ontem marcou duas reuniões comigo; uma com a Associação de taxistas de 

Caraíva e a outra com a Sociedade Amiga do Arraial. Para atender a Sociedade do Amiga do Arraial 

d’Ajuda a Prefeita colocou seis Secretários. A Prefeita tem a sensibilidade de saber que um entidade bem 

representada pode dar muitos frutos. Senhora Presidente, a respeito do pedido do Vereador Lazaro Lopes 

para retirar de pauta o Projeto da Seletiva, não há problema algum, só devemos saber do prazo. As obras 

do Distrito do Arraial d’Ajuda ainda vão ser iniciada este ano; mas estamos feliz com a Prefeita Claudia 

Oliveira a respeito das obras que estão sendo realizadas em todo município. Palavra da Presidente Ariana 

Fehlberg: Eu solicitei a retirada do Projeto Nº 047/2019 por motivo de vários afogamento que vem 

acontecendo no litoral deste município conforme assunto abordado pelo Vereador Ronildo Vinhas Alves – 

Nido. Líder do Governo Vereador Dilmo Batista Santiago, você poderia ver com o Executivo se há 

possibilidade de incluir o ‘Salva Vidas” e a quantidade. Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 

2º Votação: Projeto de Lei Nº 045/2019 – Matéria: Revoga a Lei Municipal 1304/16, e autoriza a Cessão 

de bem imóvel municipal mediante Termo de Cessão de Uso ao 8º Batalhão de Policia Militar da Bahia e 

dá outras providências. Quórum: Dois Terços de acordo com o art. 143 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: Antônio Geraldo Ferreira Couto, 

Hélio Pinheiro de Araújo, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes.  Projeto de Lei Nº 

047/2019 – Matéria: Regulamenta o Processo Seletivo Simplificado Operação Verão 2020 no município 

de Porto Seguro e a outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do 

Regimento Interno. Depois de várias discussão por parte dos Vereadores o Líder do Governo Vereador 

Dilmo Batista Santiago solicitou a Retirada do Projeto acima citado. Do Legislativo Municipal – Para 

1º Votação: Projeto de Lei Nº 047/2019 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Matéria: 

Autoriza o Executivo Municipal a disponibilizar assistência psicológica na rede pública municipal de 

educação. 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: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Hélio 

Pinheiro de Araújo, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes.  Projeto de Lei Nº 

048/2019 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Matéria: Autoriza o Executivo Municipal 

disponibilizar soro antiofídico e outros imunobiologicos nas unidades de pronto atendimento 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 o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade 

dos Vereadores Presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, 

Hélio Pinheiro de Araújo, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Projeto de Lei Nº 

049/2019 de autoria dos Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Matéria: Reconhece 

como de Utilidade Pública Municipal a Sociedade Projeto Formiguinhas. 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: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Hélio Pinheiro de Araújo, Renivaldo Braz Correia 

Filho e Robério Moura Gomes. Requerimentos: Nº 359/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Marinha do Brasil – Capitania dos Portos 

para remoção de carcaças de barcos da foz do rio Buranhém. Aprovado pela unanimidade dos 

Vereadores Presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí 

Fonseca Brito, Hélio Pinheiro de Araújo, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Nº 

360/19 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal parecer sobre 

demolição inacabada da quadra do buraco da Jia no bairro Frei Calixto. . Aprovado pela unanimidade dos 

Vereadores Presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí 

Fonseca Brito, Hélio Pinheiro de Araújo, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes.  Nº 

362/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração de 
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 convênio com a Secretaria Estadual de Saúde para instalação de sistema de refrigeração no ambiente de 

espera e recepção da UPA do bairro Frei Calixto. . Aprovado pela unanimidade dos Vereadores 

Presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, 

Hélio Pinheiro de Araújo, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Nº 363/19 de 

autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com Secretaria de Infraestrutura para perfurar poço artesiano no bairro do Galego, distrito 

Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Hélio Pinheiro de Araújo, 

Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Nº 364/19 de autoria do Vereador Evaí Fonseca 

Brito – Requer do Executivo Municipal a celebração de convênio com o Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações para instalação da internet gratuita banda larga nas praças, vias e escolas 

públicas. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Hélio Pinheiro de Araújo, Renivaldo Braz 

Correia Filho e Robério Moura Gomes. Nº 365/19 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana 

– Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o DENIT para instalação de radar e redutor 

de velocidade na BR 367, entre a PRF e a Agrovila. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores 

Presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, 

Hélio Pinheiro de Araújo, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Nº 366/19 de 

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

com a Secretaria Estadual de Saúde para revitalização da unidade de saúde do distrito de Vera Cruz. 

Aprovado pela unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio 

Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Hélio Pinheiro de Araújo, Renivaldo Braz Correia Filho 

e Robério Moura Gomes. Nº 367/19 autoria Edil, Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo 

Municipal a adoção da disciplina jiu-jitsu nas escolas da rede municipal de educação. Aprovado pela 

unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo 

Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Hélio Pinheiro de Araújo, Renivaldo Braz Correia Filho e 

Robério Moura Gomes. Nº 368/19 de autoria do Vereador Elio Brasil dos Santos – Requer do Executivo 

Municipal a fiscalização para proibição da instalação de câmeras de monitoramento nas escolas e postos de 

saúde do município. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Hélio Pinheiro de Araújo, 

Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Moção: Moção Nº 015/19 de autoria do 

Vereador Robinson Leão Vinhas cm apoio – Moção de Congratulações e Aplausos ao SGT. PM Ionaldo 

Rosendo Sansão. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Hélio 

Pinheiro de Araújo, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Indicações: Nº 343/19 

de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Construção de três salas no Posto de Saúde da Agrovila e 

Imbiruçu de Dentro. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Hélio Pinheiro de Araújo, 

Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Nº 344/19 de autoria do Vereador Lázaro Souza 

Lopes – Pavimentação das seguintes ruas do bairro Mercado do Povo: rua Sena, rua São Jorge, rua Antônia 

Valadares, rua Frei Coimbra – conclusão da pavimentação. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores 

Presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, 

Hélio Pinheiro de Araújo, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes.  Nº 345/19 de 

autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Construção de praça na Vila Valdete. Aprovada pela 

unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo 

Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Hélio Pinheiro de Araújo, Renivaldo Braz Correia Filho e 

Robério Moura Gomes.  Nº 346/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Instalação de sala 

para implantação do Banco de Leite Humano, no município. Aprovada pela unanimidade dos 

Vereadores Presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí 
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 Fonseca Brito, Hélio Pinheiro de Araújo, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes.  Nº 

347/19 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Disponibilização de uma caixa d`água de 

10.000 mil litros para o bairro da Invasão em Itaporanga. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores 

Presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, 

Hélio Pinheiro de Araújo, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Nº 348/19 de 

autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Pavimentação das vias pública da comunidade da Agrovila, 

arborização e construção de equipamento de esporte e lazer. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores 

Presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, 

Hélio Pinheiro de Araújo, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Nº 349/19 de 

autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – Instalação de placas de Identificação do distrito de Vera 

Cruz, bem como suas avenidas, ruas e praças. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores Presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Hélio 

Pinheiro de Araújo, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. N 350/19 de autoria do 

Vereador Aparecido dos Santos Viana – Pavimentação da rua Paulo Souza Neto, bairro Casas Novas. 

Aprovada pela unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio 

Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Hélio Pinheiro de Araújo, Renivaldo Braz Correia Filho 

e Robério Moura Gomes. A Presidente Ariana Fehlberg – Senhor Presidente, agradeceu a presença de 

todos, marcando a próxima Sessão para o dia 28 de novembro 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


