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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019 

 

Aos 29 (vinte e dois) na sede própria da Câmara Municipal de Porto Seguro localizada à Praça Antonio 

Carlos Magalhães, nº. 30. A Presidente Ariana Fehlberg solicitou do Vice Presidente Lazaro Souza 

Lopes para assumir os trabalhos da Mesa for motivo da mesma está um pouco afônica; em seguida o 

Presidente da Mesa Vereador Lazaro Souza Lopes solicitou do Auxiliar de Comunicação a fazer a 

primeira chamada dos Vereadores. Feita a primeira chamada dos Vereadores, e havendo número 

suficiente para dar início, 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, Robério Moura Gomes, Robinson Leão Vinhas, Ronildo Vinhas Alves e Wilson Santos 

Machado; constando à ausência do Vereador Rodrigo Borges de Souza – justificada por motivo de 

falecimento de pessoas da família. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 22 de agosto de 2019 

foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Rodrigo Borges de 

Souza. Para Leitura: Do Executivo Municipal: Mensagem Nº 033/19 acompanhando Projeto de 

Lei Nº 033/219 – que “Desafeta da classe de bens de uso comum do povo e autoriza a permuta bem 

imóvel municipal e dá outras providências”. Mensagem Nº 034/19 acompanhando Projeto de Lei Nº 

034/219 – que “Desafeta da classe de bens de uso comum do povo e autoriza a permuta bem imóvel 

municipal e dá outras providências”. Mensagem Nº 037/19 acompanhando Projeto de Lei Nº 037/219 

– que “Revoga a Lei nº 1349/17, que dispõe sobre a autorização de doação de bem imóvel municipal 

mediante Termo de Doação de Uso, e dá outras providências”. Do Legislativo Municipal: Projeto de 

Lei Nº 029/2019 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Matéria: Considera de Utilidade 

Pública Municipal a Associação dos Pequenos Produtores do projeto Mangabeira, com sede e fórum a 

estrada da Orla, s/nº, KM 02, bairro Alto da Mangabeira. Projeto de Lei Nº 030/2019 de autoria do 

Vereador Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Matéria: Denomina oficialmente como 

rua professora Wilma Peruzzo, via pública limitando ao norte com av. Principal e ao sul com rua 

Jovelino Vieira, distrito de Trancoso. Projeto de Lei Nº 031/2019 de autoria da Vereadora Ariana 

Fehlberg – Matéria: Dispõe sobre a organização das atividades profissionais dos músicos no 

Município de Porto Seguro e dá outras providências. Projeto de Resolução Nº 018/2019 de autoria do 

Vereador Evaí Fonseca Brito – Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense a Dra. Magda 

Almeida. Projeto de Resolução Nº 019/2019 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Matéria: 

Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Dr. Tibério Coelho Magalhães. Projeto de Resolução 

Nº 020/2019 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – Matéria: Concede Título de Cidadão 

Portosegurense ao Sr. Hélio Batista de Santana. Projeto de Resolução Nº 021/2019 de autoria do 

Vereador Wilson Santos Machado – Matéria: Concede Titulo Cidadão ao Sr. Hevandro Lino de 

Queiroz. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Evaí Fonseca Brito – 

Senhor Presidente, eu tenho um projeto do ano 2014 – matéria: “vai de bike e patinetes Porto Seguro”. 

Como de praxe em alguns projetos nosso e todos os Vereadores sabem que através de nossas indicações 

e requerimentos se a gente não for em busca não haverá resultado. Porto Seguro não poderia fixar de 

fora como em outras cidades já existe, como Porto Seguro é uma cidade turística servirá também para 

os turistas. Já estou em contato com alguns parceiros empresários do ramo para que isso venha 

acontecer nesta cidade. Em princípio já temos notícia de cem bicicletas e cem patinetes para o 

município de Porto Seguro. Senhor Presidente, em relação aos Título de Cidadãos, sugiro que seja 

entregue dois títulos por ano para cada Vereador – uma sugestão minha. Wilson Santos Machado – 
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Senhor Presidente, na nossa comunidade houve uma reunião muito importante: Conselho das Pessoas 

Deficientes do Município.  Todos são sabedores do incêndio que houve na Escola onde foram 

danificados vários documentos. Quero pedir a Secretária de Educação que dê um grande apoio para 

com esta Escola. Quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pelo compromisso que tem com o 

município; ontem foi inaugurado mais um Posto de Saúde – mais um presente da gestão da Prefeita. 

Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, quero saudar e parabenizar nosso amigo campeão em 

Las Vegas; é um orgulho para nós Portosegurense. Na próxima semana eu, a Prefeita e o Secretário de 

Saúde estamos indo à Salvador em busca de um aparelho de ultrassonografia doada pela Deputada 

Alice Portugal; também irei na Secretaria do Deputado do meu partido Sr. Davison Magalhães apoiador 

do esporte; rescentemente ele deu apoio na Corrida Rustica do Distrito do Arraial d’Ajuda; vou 

aproveita e pedir para ele ajudar o nosso atleta acima citado. Quero parabenizar a Prefeita Claudia 

Oliveira, pela inauguração do Posto de Saúde do bairro Fontana. Quero agradecer os Vereadores: 

Aparecido dos Santos Viana e Kempes Neville Simões Rosa que tem cobrado e lembrado ao Executivo 

que carros pesados estão passando na Rua Robinson Vinhas, estão causando um caos aos moradores; 

vou pedir para que a mesma seja asfaltadas. Ronildo Vinhas Alves – Senhor Presidente, nesta semana 

fui pego de surpresa quando o Secretário de Transito e Serviços Público junto com o Superintendente 

esteve no Distrito de Trancoso de um assunto que nós Vereadores: eu e Robério Moura Gomes, vem 

batendo na tecla a respeito do transito do Distrito, porém o Secretário não teve a sensatez de nos 

convidar para participar da reunião, como também o Administrador não foi convidado! Mas, somos 

nós que estamos lá recebendo críticas e elogios e tentando contribuir para com o Distrito. Aqui deixo 

a minha indignação por ele fazer uma reunião particular e não chamar as pessoas que estão dia a dia 

no Distrito – representantes legais. No mínimo a Administração local tinha que participar para depois 

passar para a comunidade. Hélio Pinheiro de Araújo – Senhor Presidente, parabenizo a ex-deputada 

Tia Eron por ter me atendido no Gabinete dela no ano passado em busca de uma emenda no valor de 

quinhentos mil reais para área da saúde. Ontem podemos contemplar a inauguração da Unidade de 

Saúde no bairro Fontana I, que precisava de uma reforma como também de equipamentos. Quando 

conseguimos esta emenda, fizemos uma reunião, e a emenda cedida foi para comprar uma ambulância 

adaptada para cadeirantes, reforma de uma praça da tarifa e este posto de saúde que foi inaugurado; 

compras de alguns equipamentos tais como: ar-condicionado, aparelho odontológicos, câmera frias 

para armazenamentos de vacinas; mobílias e equipamentos para esterilização. Quero agradecer e 

parabenizar o nosso amigo Bruno esportista que foi representar nossa cidade em Las Vegas – Jiu-jitsu; 

não é fácil sair d’aqui para participar de uma competição com vários lutadores mundial, e você ficar 

em terceiro lugar, pra mim você é um campeão. Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente, onde 

teve inauguração do Posto de Saúde do bairro Fontana, uma obra tão esperada pela comunidade; este 

foi o vigésimo oitavo de equipamento só na área de saúde nesta gestão da Prefeita Claudia Oliveira. 

Hoje nós estamos vivenciando um momento diferente no país; não agravando a todos mais alguns no 

país hoje institucionalizaram uma hipocrisia e a inversão de valores! Mas graças a Deus temos em 

Porto Seguro uma gestora que está inserida neste contesto, porque hoje as pessoas que investem os 

valores e são hipócritas, criticam aquilo que está sendo feito – antes criticava porque não fazia, hoje 

criticam porque faz! A questão de não ter parâmetro para julgar as coisas, é o que está acontecendo 

hoje com a nossa cidade. Por isso eu parabenizo a Prefeita e que ela continue trabalhando, e que os 

hipócritas continuem falando. Senhora Presidente, tem um requerimento de minha autoria, solicitando 

do Executivo a fazer em retorno deste Posto de Saúde, colocar alguns equipamento necessários que é 

o anseio da população que mora nesta região. Quero parabenizar o atleta Bruno Cardoso pelas 

conquistas e por ser um representante de nossa cidade, até porque criar e investir em um atleta do seu 

potencial Bruno, não é barato. Também quero parabenizar o atleta Ualás Gonçalves é amputado, e nem 

por isso ele colocou isso como barreira! Hoje ele representa Porto Seguro em duas etapas do 
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campeonato Brasileiro de paratletismo onde ficou em segundo lugar na corrida de Florianópolis e em 

segundo na de São Paulo e a final será em Brasília; tenho certeza que ele trará o título de campeão 

brasileiro para Porto Seguro. Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, quero parabenizar o 

atleta Bruno, um grande guerreiro que sai nas ruas pedindo patrocínio; eu acho que a Secretaria de 

Esporte deveria bancar cem por cento porque você representa nossa cidade. Também quero parabenizar 

o atleta Ualás. Senhor Presidente, todos sabem da função do Vereador: fiscalizar; elabora: projetos, 

indicações e requerimentos. Muitas pessoas confundem o papel do Vereador! Vereador, não tem poder 

de executar. Eu quero falar para os munícipes e em público pedir desculpas a todos por não poder estar 

levando para vocês tudo aquilo que vocês sonham: ter mais dignidade; quadra de esporte, segurança, 

pavimentação, quadra de esporte, que os jovens tenham mais oportunidade; porque infelizmente eu não 

tenho poder de executar. Tenho minha consciência tranquila por ter feito minhas reinvindicações para 

todas as localidade que confiaram na minha pessoa como também para os demais bairros da cidade; 

infelizmente até agora não chegou nada, mas acredito que a Prefeita vai fazer, ainda falta um ano e 

quatro meses, ela tem que ser dinâmica e muita correria; espero que por este tempo que falta não venha 

fazer porcaria – pelo devido curto tempo que ter milagre. A chuva é benção de Deus, ela não atrapalha; 

todos sabem o período de chuva e de sol; não adianta querer tampar o sol com a peneira. Quero falar 

para o Vereador Ronildo Vinhas Alves – Nido, que o que aconteceu em Trancoso também aconteceu 

no Distrito de Pindorama, lá foi o Secretário de Obras com sua Arquiteta, conversaram com várias 

pessoas e não comunicaram comigo e nem com a Vereadora Ariana Fehlberg – representantes daquela 

comunidade. Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, quero parabenizar os atletas 

representantes de Porto Seguro – Bruno e Ualás. Parabenizo a Prefeita pelo projeto de apoio aos atletas 

do município de Porto Seguro. Quero falar a respeito das cirurgias do nosso município, conforme falei 

na semana passada. Em reunião com o Secretário de Saúde, ele me passou a demanda; quero 

parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira por ter conseguido uma parceria com outra cidade, assim 

conseguiu reduzir a demanda que era nossa; mas, nós temos que resolver isso internamente em prol do 

nosso município. Senhora Presidente, há muito tempo venho lutando pelo Posto de Saúde do barro 

Fontana onde eu resido. Graças a Deus nós podemos comtemplar a felicidade dos moradores pela 

inauguração do Posto de Saúde. A respeito dos bairros que ainda faltam serem pavimentados, também 

concordo com o Vereador Aparecido dos Santos Viana – Cido, com tal discurso de chuva se a gente já 

sabe quais são os períodos; é necessário que inicie imediatamente o pacote de obras, tão prometido; 

mas, parabenizo todo esforço feito pela gestão. Lazaro Souza Lopes – Senhores Vereadores, hoje 

estou fazendo o trabalho da Presidente Ariana Fehlberg por motivo que ela está afônica, mas a mesma 

se encontra presente na Sessão. Quero parabenizar o Poder Executivo por mais uma inauguração de 

Unidade de Saúde; além da saúde o Poder Executivo tem se mostrado interessado em desenvolver um 

pacote de obras neste município; acredito que estas outras chegarão em outras comunidades. O Distrito 

de Trancoso eu vejo com outros olhos, um local conhecido mundialmente, acho que o Executivo tem 

que voltar os olhos com mais afinco para com este Distrito, porque recebe pessoas de toda parte do 

mundo e é um cartão postal de Porto Seguro. Quando esta casa estiver sempre apoiando um e outro 

Vereador para que as obras cheguem nestas localidades será benéfico para nossa cidade. Estou muito 

feliz por ter ido a China, porque o meu projeto não está parado; todas secretarias de direitos já estão 

fazendo o relatório para encaminhar para o Governo Chinês. Dilmo Batista Santiago – Senhor 

Presidente, nos quinze anos do meu mandato, parece que a oposição até agora não conseguiu encontrar 

nada contra minha pessoa. Eles tentam plantar alguma coisa, ontem quando eu estava indo para 

inauguração do Posto de Saúde do bairro Fontana, eu pedir no grupo de whatsApp um ponto de 

referência para chegar até o local. Isso foi um motivo da oposição comentar dizendo que eu não 

conheço Porto Seguro. Quero lembrar que o Colégio Valdivio Costa e o bairro Vila Valdete – Projeto 

Casa Minha Vida, foram indicação de minha autoria na época do gestor Gilberto Pereira Abade. 
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Lembro também para estas pessoas que eu sei onde fica a casa do Paulinho no Arraial d’Ajuda que 

anteontem foi apreendido 250kg de carne a mando de Jânio Natal; porque a maioria dos funcionários 

da Vigilância Sanitária de Porto Seguro são concursados da época de Jânio Natal, e ele manda fazer 

isso para que a culpa fique encima da Prefeita. Também sei onde fica a casa do Sr. Vavá do bairro do 

Alto dos Vilas – Distrito do Arraial d’Ajuda, que junto comigo estamos fazendo um grupo de amigos 

para que possamos pagar o prejuízo que este pai de família teve. Sei também de uma área que era da 

Prefeitura – Garagem, que o Jânio Natal vendeu, hoje é um condomínio particular! Como também sei 

onde fica uma praça no Distrito do Arraial d’Ajuda onde o Jânio Natal só não vendeu, porque eu 

derrubei a lei que dava direito para ele vender! Também onde fica o Posto de Saúde que foi inaugurado 

ontem, que na verdade era uma garagem que o ex-prefeito Jânio Natal transformou em um condomínio 

particular. Esta é a diferença do Líder da Prefeita Claudia para os gandulinhas que seguem o ex-gestor 

Jânio Natal; nós temos o que falar, e vocês não tem nada que apresenta a nossa sociedade. Ordem do 

Dia do Executivo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 035/2019 – Matéria: Dispõe 

sobre o quadro de pessoal da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Porto Seguro, 

define vencimentos de servidores e dá outras providências. 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, contando ausência do 

Vereador Rodrigo Borges de Souza. Do Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei 

Nº 028/2019 de autoria Vereador Dilmo Batista Santiago. Matéria: Denomina oficialmente como Av. 

Idalício José Moreira, Via Pública que interliga o bairro Santiago a esquina da rua Guanabara, distrito 

de Arraial d`Ajuda. 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, contando ausência do Vereador Rodrigo Borges de 

Souza. Requerimentos: Nº 246/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo 

Municipal notificação a concessionário de transporte coletivo para ampliação do itinerário, atendendo 

a rua/avenida Vasco da Gama, rua Monte Pascoal, rua/avenida Neilton Rodrigues, bairro Paraguai, 

bairro Vista Alegre e bairro Velo Campo. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores o 

requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, contando 

ausência do Vereador Rodrigo Borges de Souza. Nº 247/19 de autoria do Vereador Lázaro Souza 

Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Polícia Militar para viabilidade 

de construção de posto policial na Av. Jorge Amado, bairro Cambolo. Depois de várias discussões 

por parte dos Vereadores o requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

Vereadores presentes, contando ausência do Vereador Rodrigo Borges de Souza. Nº 248/19 de 

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

convênio com a Secretaria Estadual de Educação para construção da Escola Novo Triunfo, Bairro Vila 

Vitória. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores o requerimento acima citado foi 

aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, contando ausência do Vereador Rodrigo 

Borges de Souza. Nº 249/19 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves 

- Requer do Executivo Municipal Celebração de convênio com o DERBA para revitalização da BA 

001, trecho entre Arraial d Ajuda e Trancoso. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores 

o requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, contando 

ausência do Vereador Rodrigo Borges de Souza. Nº 250/19 de autoria do Vereador Evaí Fonseca 

Brito – Requer do Executivo Municipal o envio de proposição versando sobre a regularização fundiária 

da rua 10 no bairro Fontana. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores o requerimento 

acima citado foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, contando ausência do 

Vereador Rodrigo Borges de Souza. Nº 251/19 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho 

– Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria de Infraestrutura do Estado 
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para construção de ponte na aldeia Meio da Mata, para interligar na comunidade Santo Antônio. Depois 

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

unanimidade dos Vereadores presentes, contando ausência do Vereador Rodrigo Borges de 

Souza. Nº 252/19 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – Requer do Executivo 

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

para reinício da construção da creche do distrito de Vera Cruz. Depois de várias discussões por parte 

dos Vereadores o requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores 

presentes, contando ausência do Vereador Rodrigo Borges de Souza. Nº 253/19 de autoria do 

Vereador Evanildo Santos Lage – Requer da Secretaria Municipal de Administração a ligação de ponto 

de água na praça São Francisco, distrito de Arraial d’Ajuda, para a manutenção de horta comunitária. 

Depois de várias discussões por parte dos Vereadores o requerimento acima citado foi aprovado 

pela unanimidade dos Vereadores presentes, contando ausência do Vereador Rodrigo Borges de 

Souza. Nº 254/19 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com o Ministério da Saúde para instalação de academia da saúde e praça de 

recreação no entorno da quadra do bairro Fontana. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores o requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores 

presentes, contando ausência do Vereador Rodrigo Borges de Souza. Nº 255/19 de autoria do 

Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio 

com a Secretaria Estadual de Infraestrutura para cascalhamento das estradas do povoado de São José 

do Panorama. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores o requerimento acima citado 

foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, contando ausência do Vereador 

Rodrigo Borges de Souza. Nº 256/19 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com a Coelba para instalação de iluminação na entrada 

do distrito de Vale Verde, margens da BA 001. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores o requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores 

presentes, contando ausência do Vereador Rodrigo Borges de Souza. Indicações: Nº 225/19 de 

autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Construção de creche no povoado de Pindorama. Aprovada 

pela unanimidade dos Vereadores presentes, contando ausência do Vereador Rodrigo Borges de 

Souza. Nº 226/19 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Estudo para viabilidade de instalação 

de energia – rede baixa para o bairro Toco Branco, distrito do Arraial d`Ajuda. Aprovada pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, contando ausência do Vereador Rodrigo Borges de 

Souza. Nº 227/19 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Construção da Quadra 

poliesportiva no Bairro da Agrovila. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

contando ausência do Vereador Rodrigo Borges de Souza. Nº 228/19 de autoria dos Vereadores 

Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Revitalização da Rua Marechal Deodoro, com 

iluminação próxima ao mangue, poda de árvores na ponte e finalizando nas proximidades da pousada 

Casa Azul. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, contando ausência do 

Vereador Rodrigo Borges de Souza. Nº 229/19 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – 

Pavimentação da rua Areia Branca, bairro Cambolo. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores 

presentes, contando ausência do Vereador Rodrigo Borges de Souza. Nº 230/19 de autoria do 

Vereador Rodrigo Borges de Souza – Pavimentação das ladeiras de Bom Jesus e Engenho Velho. 

Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, contando ausência do Vereador Rodrigo 

Borges de Souza. Nº 231/19 de autoria Edil, Renivaldo Braz Correia Filho – Pavimentação asfáltica 

da av. Valdivino Costa no bairro Cambolo. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

contando ausência do Vereador Rodrigo Borges de Souza. Nº 232/19 de autoria do Vereador 

Wilson dos Santos Machado – Mutirão de revitalização do distrito de Vera Cruz. Aprovada pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, contando ausência do Vereador Rodrigo Borges de 
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Souza. Nº 233/19 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Pavimentação da Rua 

Robinson Vinhas, bairro Parque Ecológico III etapa. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores 

presentes, contando ausência do Vereador Rodrigo Borges de Souza.  N 234/19 de autoria do 

Vereador Evanildo Santos Lage – Instalação de faixa de pedestre no perímetro urbano da BA 001 em 

frente à rua do Guanabara e instalação de sinalização (olho de gato) dividindo as pistas   da ladeira da 

Santa em duas vias. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, contando ausência do 

Vereador Rodrigo Borges de Souza. N 235/19 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – 

Cascalhamento das vias de Imbiruçu. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

contando ausência do Vereador Rodrigo Borges de Souza. N 236/19 de autoria do Vereador 

Abimael Ferraz Gomez – Pavimentação da rua Principal, rua do Campo e rua da Árvore, povoado de 

São Geraldo. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, contando ausência do 

Vereador Rodrigo Borges de Souza. N 237/19 de autoria do Vereador Antônio Geraldo Ferreira 

Couto – Recuperação de ruas do loteamento Parque Ecológico João Carlos. Aprovada pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, contando ausência do Vereador Rodrigo Borges de 

Souza. Nº 238/19 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza - Pavimentação das ladeiras da 

Bom Jesus e Engenho Velho. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, contando 

ausência do Vereador Rodrigo Borges de Souza. Em seguida o Presidente da Mesa Vereador Lazaro 

Souza Lopes agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 05 de setembro 

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.  
 

 

 

 

 

 


