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 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE JUNHO DE 2019  

 

Aos 27 (vinte e sete) dia do mês de junho de 2019 às 10hs00min foi realizada a 19ª 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, Dilmo Batista Santiago, 

Evanildo Santos Lage, Hélio Pinheiro de Araújo, Kempes Neville Simões Rosa, Robinson Leão 

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

ausência dos Vereadores: Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito, 

Renivaldo Braz Correia Filho, Lazaro Souza Lopes – justificado sua ausência pela Senhora Presidente, 

por motivo de viagem a serviço do município;  e Robério Moura Gomes – justificado sua ausência pela 

Senhora Presidente por motivo de saúde. Em seguida a Presidente Ariana Fehlberg convidou os 

Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Evanildo Santos Lage para compor a Mesa pela ausência dos 

Vereadores Lazaro Souza Lopes – Vice Presidente e Robério Moura Gomes 2º Secretário. Expediente: 

A Ata da Sessão Ordinária do dia 20 de junho de 2019 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca 

Brito, Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Para Leitura: 

Do Executivo Municipal: Substitutivo Nº 038/18 acompanhando Projeto de Lei Nº 038/2018 “Que 

aprova o Plano Municipal Participativo de Porto Seguro”. Mensagem Nº 025/19 acompanhando Projeto 

de Lei Nº 025/2019 – “Desafeta da classe de bens de uso comum do povo autoriza a permuta de bens 

imóveis e dá outras providências”. Mensagem Nº 026/19 acompanhando Projeto de Lei Nº 026/2019 – 

“Altera a Lei 1461/18 que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do Município de Porto Seguro 

e dá outras providências”. Fora da Pauta: do Executivo Municipal: Projeto de Lei Nº 027/2019 – Altera 

os Anexos I, II, e III da Lei Municipal 1457/2018, inclui o Anexo IV à Lei 1457/2018 e dá outras 

providências. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Ronildo Vinhas Alves – 

Senhora Presidente, o projeto substitutivo que aprova o Plano Municipal Participativo de Porto Seguro. 

Foi um projeto amplamente discutido nos quatro cantos da cidade perla sociedade organizada; votamos 

em primeira votação, depois seguramos o mesmo para uma outra discussão a qual ouve uma 

recomendação do Ministério Público Federal e a segunda votação foi no dia 11 de abril do corrente ano. 

Foi uma pressão enorme; só não entendo o porquê que o projeto até agora não foi sancionado! E agora 

mandaram um substituto! Em resumo o processo legislativo se dá de tal modo que: “Ao final do processo 

de análise do projeto de lei pelo Poder Legislativo, e estando sido aprovado, o mesmo será enviado ao 

chefe do Poder Executivo para sansão ou veto no prazo de quinze dias! Decorrido tal prazo a falta da 

sansão expressa da origem da sansão tácita com os mesmos efeitos” – Nesta sansão tácita a gente pode 

promulgar como já houve casos nesta Casa. Deste modo ao se negar a sancionar ou alternativamente a 

vetar o projeto de lei, o chefe do executivo procura frigir a responsabilidade que lhe cabe! Que é de 

verificar as instâncias dos itens. Tal caso ocorre em projetos que não são inconstitucional”. Este projeto é 

constitucional; reivindicado pela população e aprovado nesta Casa Legislativa com pareceres das 

comissões. Agora manda um outro projeto para substituir o que já foi discutido nos quatro cantos da 

cidade! Eu não sei a quem interessa mudar o projeto por um “substituto”? realmente não compreendo esta 

modificação. Se realmente for para votação, que o chefe do Poder Executivo mande alguém para fazer 

uma “audiência pública” para explicar para os Vereadores e população o que está sento modificado! Se 

nós Vereadores temos um prazo regimental para dar o parecer, nós não sabemos o que está sendo mudado, 

que dirá a sociedade que vai pegar um pacote que se discutiu uma coisa e cai no colo e aprovada uma 

outra. Elio Brasil dos Santos – Senhora Presidente, quero parabenizar e pedir que continue com as ações 

que são os eventos no município, em especial o São João Elétrico. São ações que geram empregos, rendas 
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e fortalece muito q cultura do nosso município. Quero lembrar que desde o meu primeiro mandato fiz um 

requerimento para que o Executivo Municipal fizesse concurso público neste município. Porque é triste 

ver trabalhadores dormindo em filas para fazer seletiva. Agora este concurso que trará quase setecentos 

profissionais para a rede pública, sendo eles concursados e qualificados; e a Prefeita Claudia Oliveira 

desde o seu primeiro mandato se comprometeu em fazer o concurso, espero que todos os setores que 

precisam de pessoas para trabalhar tenham os profissionais concursados. O concurso público facilita a 

carreira, o desenvolvimento e com certeza o concursado atende melhor o cidadão. Votarei favorável e 

espero que até o final deste ano o concurso se torne realidade. Evaí Fonseca Brito – Senhora Presidente, 

na semana passada não participei da Sessão porque estava em Salvado em reunião com o Dr. Bernardo 

Xavier, Prefeita Claudia Oliveira e o Secretário de Saúde do Estado Dr. Vilas Boas. Estamos em busca da 

hemodiálise para Porto Seguro. No município de Porto Seguro tem setenta e cinco pessoas que usam da 

secretaria e deste meio para fazer a hemodiálise nas cidades: Eunápolis e Itabuna. Gostaria de salientar a 

respeito de um oficio enviado à Orla Norte. Segundo o teor do oficio diz que a Prefeitura não tem atendido 

daquilo que tinha que ser feito nesta localidade; isso discordo totalmente! A Orla Norte sempre foi 

abandonada e hoje a Prefeita tem um olhar diferencial. Ainda não foi tudo executado porque tem os 

tramites legais e o município é grande. Na Orla Norte foi construído: um Porto Se Saúde; limpeza é 

atendida; manutenção é atendida; a Prefeitura tem feito a sua parte. Em pouco tempo foi feito: Rua 

Alagoas, Pernambuco, Praça Goiás; feito no Bairro Vilagem: uma parte das Quaresbeira, Av. Acássia, 

Av. Oitis e uma parte da Rua Paineiras. No novo pacote de obras com compromisso de campanha junto 

com a Prefeita foi feito compromissos com estes bairros; a qual já foram feitas mais de oito ruas; temos 

ainda pra fazer dezesseis ruas. O Presidente do Bairro Mundaí faz a sua parte, tem seus próprios garis, e 

a Prefeitura faz a parte dela; já no Bairro Vilagem acredito que não está acontecendo a mesma coisa, quer 

que a Prefeitura tenha responsável num todo. Quero deixar bem claro que o compromisso de campanha 

será honrado. Todos sabemos que a Av. Navegantes foi asfaltada; como também indicação nossa que é a 

Rua Pero Vaz de Caminha que será asfaltada. A Prefeitura através da Prefeita Claudia Oliveira tem 

trabalho por este município. Aparecido dos Santos Viana – Senhora Presidente, quero parabenizar a 

gestão da Prefeita Claudia Oliveira, ela acertou divulgando antecipado o São João elétrico, falo isso 

porque na minha residência recebi um casal de Aracruz que veio passar o São João em Porto Seguro pela 

sua divulgação; o pessoal ficou abismado em vê a Prefeita abraçando o povão depois do show. Foi uma 

festa que trouxe alguns benefícios; sabemos que agradar todos ninguém vai conseguir! Há tempo para 

tudo; graças a Deus o tempo de Pindorama está chegando onde já foi dado início e revitalização da praça. 

Espero críticas construtivas para que possamos melhorar cada dia mais. Senhora Presidente, gostaria de 

marcar uma reunião na próxima semana com a Comissão criada nesta Casa os Vereadores: Abimael Ferraz 

Gomes, Rodrigo Borges de Souza e Wilson Santos Machado e o Promotor para poder ver o cartel de posto 

de gasolina com preço de combustível mais caro do país. Quero agradecer o Vereador Rodrigo Borges de 

Souza que estava junto comigo na festa da Agrovila. Wilson Santos Machado – Senhora Presidente, 

sabemos dá cobrança que existe, mas o povo tem que entender que nós estamos preocupados com as 

demandas das comunidades deste município. Ontem na academia ao ar livre do Distrito de Vera Cruz, foi 

instalado aparelhos multifuncionais – uma indicação minha conforme nº 021/18, quero parabenizar a 

Prefeita Claudia Oliveira, Secretário de Saúde Kerrys e o Sr. Gregório pelo empenho e apoio dos 

equipamentos. São mais de cem idosos que usam da academia. Quero parabenizar o Poder Executivo pela 

realização do São João Elétrico. Quero agradecer a Secretária de Educação por atender uma indicação de 

minha autoria conforme nº 022/19 – revitalização da quadra de esporte Alcides Faustino. Kempes Neville 

Simões Rosa – Senhora Presidente, quero justificar as minhas faltas nas Sessões – crise renais. Quero 

parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pelo belíssimo São João Elétrico – aquecendo o comercio da 

cidade. Porto Seguro tem uma particularidade de ser uma cidade turística, onde a sua maior indústria é o 

turismo, por isso é necessário que se faça mais eventos como esse. Eu acredito que seja infamo-a a situação 

das taxas das pessoas que trabalham com isopor. Em um cálculo simples de setenta ambulantes que pagam 

em torno de setenta reais; a gente ver que a arrecadação do município é mínimo não é tão significante; 
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mas para as pessoas que trabalham com isso representa muita coisa. A respeito da escadaria da 04 de Maio 

que dá acesso a ladeira do bairro Baianão, onde transitam vários moradores, com a chuva que vem a longo 

dos anos, a escadaria foi cedendo; estamos solicitando do Secretário de Obras e a Prefeita Claudia Oliveira 

que olhem com carinho esta área; ali vi esgoto a céu aberto escoando para uma nascente do Rio da Vila, 

já solicitei da empresa Embasa para tomar as devidas providências. Senhora Presidente, vou colocar um 

requerimento solicitando uma equipe de limpeza especifica para as praias. Além de estar tratando da maior 

indústria que é o turismo, também tem o meio ambiente, a beleza natural que fomos agraciados por Deus. 

Quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pela belíssima obra que está fazendo em Porto Seguro – 

unificando os bairro: Sapoti, Mirante, Mira Porto ligando com o Mercado do Povo, gerando uma enorme 

mobilidade urbana. Evanildo Santos Lage – Senhora Presidente, quero parabenizar a Prefeita Claudia 

Oliveira pelo belíssimo São João Elétrico; parabenizo a organização em nome de Mauricio Pedrosa. Em 

relação ao São João nos bairros. A Prefeita também fez o São João do Arraial d’Ajuda, mas pelo fato de 

ser nos mesmos dias de Porto Seguro, não teve público! Porque na sede a atração foram muitos boas. Eu 

peço aos organizadores que no próximo ano faça uma reunião com os Vereadores para opinarem também, 

até porque os Vereadores sabem qual a melhor data pare se realizar uma festa dessa nas localidades que 

eles representam. No Arraial d’Ajuda foram três dias de shows, mas não teve público. Quero parabenizar 

a Secretária de Assistência Social Lívia Bittencourt pelas ações que tem feito no município. Parabenizo o 

Vereador Dilmo Batista Santiago pelo projeto de lei onde proíbe circulação veículos automotores na Rua 

do Mucugê; só gostaria que o horário que consta no projeto, que fosse estendido mais um pouco porque 

a Rua é movimentada quase a noite toda. Dilmo Batista Santiago – Senhora Presidente, um dia precisei 

do Nilsão quando Vereador ele estava ao meu lado me ajudando em um problema; também em outra 

época precisei do Vereador Evaí Fonseca Brito a mesma coisa; e nesta semana fui envolvido em um 

acidente, e pelo grupo do whatsApp eu pedir socorro aí apareceram os Vereadores: Kempes Neville 

Simões Rosa, Rodrigo Borges de Souza e a Presidente Ariana Fehlberg, e os demais mandando 

mensagens. Quero agradecer a todos e pelo momento difícil da vida de cada um de nós e saber que nós 

podemos contar com os nossos aliados e amigos. Muitas pessoas contestam e diz que a Prefeita deveria 

pegar o dinheiro que está gastando no São João Elétrico para investir em obras! Mas é isso que a Prefeita 

está fazendo com uma diferença: ela investe três milhões, e o município arrecada mais de cinquenta 

milhões de reais! E a Prefeitura arrecada em torno de dez milhões de impostos. Em conversa com um 

empresário dono de restaurante, ele disse que o movimento melhorou muito com o São João Elétrico, a 

mesma coisa perguntei a um amigo meu proprietário de um hotel onde diz que mais de oitenta por cento 

dos apartamentos estão ocupado. Quando se gera impostos, geralmente o município arrecada! A Prefeita 

Claudia Oliveira não é mágica! Se olharmos em nossas ruas, todo município tem obras; tudo isso porque 

a prefeita promove festas em nosso município: São João Elétrico, Carnaval e tantas outras. A Prefeitura 

de Porto Seguro não deve um real a ninguém! Salário dos funcionários públicos – decimo terceiro, está 

em dia. Só tem dois tipos de gente que fala da Prefeitura de Porto Seguro: Oposição que quer tomar nosso 

lugar e o lugar da Prefeita, e aquele cidadão que não conhece outros municípios; mas aqueles que 

conhecem outra cidades e escolheram Porto Seguro para morar, tenho certeza que eles agradecem a Deus 

por morar em uma cidade onde a gestão está fazendo o lugar pra viver e ser feliz. A Presidente Ariana 

Fehlberg – fez breves comentários a respeito do pronunciamento dos Vereadores: agradeço ao Secretário 

de Serviços Públicos Sr. Fábio onde estevemos reunidos com a comissão do Transporte Alternativo, o 

mesmo se mostrou preocupado com a situação. Foi uma reunião muito produtiva onde estava presente 

com a Comissão o Vereador Elio Brasil dos Santos, na próxima semana vamos fazer outra reunião para 

definir a respeito do projeto e ser enviado a esta Casa para análise dos Vereadores. A respeito do Projeto 

Nº 038 vai ser retornado a esta Casa, temos que analisar com cuidado, até porque o projeto já foi votado 

atendendo todas as recomendações: Ministério Público Federal e da Comunidade em geral. Quero 

parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pela realização do São João Elétrico. A gora as festa acabaram 

vamos retornar atenção para o nosso município – construção e obras, até porque uma localidade do bairro 

Village que está triste, gostaria que o Secretário de Obras desse uma atenção. Outro bairro é o Vila Jardim, 
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tem ruas que as pessoas não podem sair de casa deve a lama. A Praça do distrito de Pindorama: vi o 

projeto, por sinal muito bonito; gostaria de pedir ao Secretário que tenha mais atenção no planejamento, 

porque a praça foi reformada recentemente, mas já foi quebrada; tem que ter esse cuidado para não está 

gastando dinheiro do cofre público e depois tem que quebrar para concertar; também tem as ruas de 

Pindorama para serem pavimentadas. Quero mais uma vez agradecer o secretário de Obras Sr. Jonas e a 

Prefeita Claudia Oliveira por atender mais uma indicação de minha autoria – Construção da Praça do 

bairro Nilo Fraga. Ordem do Dia: do Executivo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 

023/2019 – Matéria: Autoriza a abertura de Crédito Especial e dá outras providências. Quórum: Maioria 

Absoluta de acordo com o art. 142 Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência 

dos Vereadores: Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. 

Projeto de Lei Nº 024/2019 – Matéria: Altera a redação de dispositivos, altera o Anexo II da Lei 

Municipal nº 804/2009 que Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Porto 

Seguro, altera o Anexo Único da Lei Municipal nº 1135/14. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com 

o art. 142 Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores o projeto acima 

citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores: Lazaro 

Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Do Legislativo Municipal – 

Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 019/2019 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza e 

Abimael Ferraz Gomez – Matéria: Institui o serviço de plantão de atendimento das farmácias e drogarias 

no município de Porto Seguro, e da outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 

142 Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores o projeto acima citado 

foi aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores: Lazaro Souza 

Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho e Robério Moura Gomes. Do Legislativo Municipal – Para 1º 

Votação:  Projeto de Lei Nº 020/2019 de autoria do Vereador Dilmo Batista Santiago – Matéria: Proíbe 

a circulação de veículos motorizados na Rua Mucugê, das 19h às 00h, no distrito do Arraial d`Ajuda. 

Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 Regimento Interno. Depois de várias discussões 

por parte dos Vereadores o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes 

constando ausência dos Vereadores: Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério 

Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. Projeto de Lei Nº 021/2019 de autoria dos Vereadores Robério 

Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Matéria: Denomina oficialmente como Rua João Bernardo via 

pública iniciando na Ba 001 até o limite qual a rua Flora, distrito de Trancoso. Quórum: Maioria Absoluta 

de acordo com o art. 142 Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores o 

projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos 

Vereadores: Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes e Robinson 

Leão Vinhas. Projeto de Lei Nº 022/2019 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo 

Vinhas Alves. Matéria: Denomina oficialmente como rua Luiz Antônio, via pública iniciando na Rua da 

Flora até o cemitério do bairro Xandó, distrito de Trancoso. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com 

o art. 142 Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores o projeto acima 

citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores: Lazaro 

Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. 

Projeto de Resolução Nº 013/2019, autoria Edil, Ariana Fehlberg – Matéria: Concede Título de Cidadão 

Portosegurense Capitão de Corveta Júlio Cesar Santos do Amaral. Quórum: Dois Terços de acordo com 

o art. 143 Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores o projeto acima 

citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores: Lazaro 

Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. 

Requerimentos: Nº 197/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Infraestrutura para drenagem do Village I, Ruas do 

Balneário e av. do Telegrafo. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos 

Vereadores: Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes e Robinson 
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Leão Vinhas. Nº 198/19 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para construção 

de Centro de Convivências para Idosos. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando 

ausência dos Vereadores: Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura 

Gomes e Robinson Leão Vinhas. Nº 199/19 de autoria do Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo 

Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério do Turismo 

para requalificação da entrada de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando 

ausência dos Vereadores: Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura 

Gomes e Robinson Leão Vinhas. Nº 200/19 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do 

Executivo Municipal a celebração de convênio com o Ministério da Saúde para disponibilização do 

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

Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes e Robinson Leão 

Vinhas. Nº 201/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal a 

celebração de convênio com o Ministério da Saúde para instalação de Academia da Saúde, na Av. do 

Trabalhador. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores: Lazaro 

Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. Nº 

202/19 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do Executivo Municipal o envio 

de proposição versando sobre doação de área para construção do cemitério em Nova Caraíva. Aprovado 

pela unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores: Lazaro Souza Lopes, 

Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. Nº 203/19 de autoria 

do Vereador Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo Municipal a celebração de convênio com o 

Ministério das Cidades para conclusão das obras de saneamento básico e pavimentação no loteamento 

Parracho, nas Ruas Bem-te-vis e Rua Beija flor. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando 

ausência dos Vereadores: Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura 

Gomes e Robinson Leão Vinhas. Nº 204/19 de autoria do Dilmo Batista Santiago – Requer do Executivo 

Municipal o envio de equipe da Secretaria Municipal de Tributos para o procedimento da regularização 

fundiária do bairro Santiago, distrito de Arraial d`Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos presentes 

constando ausência dos Vereadores: Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério 

Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. Nº 205/19 de autoria dos Vereadores Ronildo Vinhas Alves e 

Robério Moura Gomes – Requer do Executivo Municipal a notificação das empresas concessionárias do 

serviço de telefonia móvel para instalação de torre de transmissão de telefonia no distrito de Caraíva. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores: Lazaro Souza 

Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. Nº 206/19 
de autoria dos Vereadores Wilson Santos Machado e Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio de convênio com a Secretaria Estadual de Saúde para construção de 

unidade de saúde do assentamento Milton Santos. Palavra do Vereador: que também fosse 

disponibilizada uma Técnica de Enfermagem para esta unidade. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes constando ausência dos Vereadores: Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, 

Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. Indicações: Nº 177/19 de autoria da Vereadora 

Ariana Fehlberg – Revitalização dos espaços públicos, limpeza de ruas e canteiros, poda de árvores e 

retirada de entulhos dos bairros: Village I, II e II e Balneário. Aprovada pela unanimidade dos presentes 

constando ausência dos Vereadores: Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério 

Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. Nº 178/19 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões 

Rosa – Reconstrução da escadaria da Rua 4 de Maio e Revitalização do entorno. Aprovada pela 

unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores: Lazaro Souza Lopes, Renivaldo 

Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. Nº179/19 de autoria dos 

Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Construção de quadra poliesportiva em 

Itaporanga, região sul do município. Aprovada pela unanimidade dos presentes constando ausência 

dos Vereadores: Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes e 
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Robinson Leão Vinhas. Nº 180/19 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Pavimentações das Ruas 

Minas Gerais, travessa Minas Gerais, Paraíba, Rio Janeiro, Paraná, Tocantins no Bairro Mundaí e Baixo 

Mundaí as Ruas Independência, Capitania e Abolição. Aprovada pela unanimidade dos presentes 

constando ausência dos Vereadores: Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério 

Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. Nº 181/19 de autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – 

Pavimentação da Rua Belém no bairro Casas Novas e manutenção da rua das Hortênsias no bairro Fontana 

I. Aprovada pela unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores: Lazaro Souza 

Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. Nº 182/19 
de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Revitalização da iluminação do campo de futebol 

do Nova Caraíva. Aprovada pela unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores: 

Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes e Robinson Leão 

Vinhas. Nº 183/19, de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Construção de redutor de velocidade 

na BA001, trecho que passa por dentro do Distrito de Vale Verde, em frente à Casa do Agricultor. 

Aprovada pela unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores: Lazaro Souza 

Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. Nº 184/19 
de autoria dos Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Reconstrução, da cerca de 

eucalipto tratado do mirante de acesso à vista panorâmica no distrito Trancoso. Aprovada pela 

unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores: Lazaro Souza Lopes, Renivaldo 

Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas. A Presidente Ariana Fehlberg 

– Senhor Presidente, agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 04 de julho 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


