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Câmara Municipal de Porto Seguro 
  ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE JUNHO DE 2019 

 

Aos 06 (seis) dia do mês de junho de 2019 às 10hs00min foi realizada a 16ª 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, 

Evanildo Santos Lage, Hélio Pinheiro de Araújo, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes, 

Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes, Rodrigo Borges de Souza e Ronildo Vinhas 

Alves; constando à ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, 

Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos Machado – estavam representando a Casa Legislativa na 

cerimônia de formatura de novos  policiais – Policia Militar. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do 

dia 30 de maio de 2019 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos 

Machado. Para Leitura: do Executivo Municipal: Mensagem nº 020/19 acompanhando Projeto de Lei 

Nº 020/2019 que “Institui o Plano de Uso e Ocupação das Praias, dos Rios Navegáveis e Respectivas Áreas 

Adjacentes e dá outras providências”. Mensagem nº 021/19 acompanhando Projeto de Lei Nº 021/2019 

que “Institui o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências”. Mensagem nº 022/19 

acompanhando Projeto de Lei Nº 022/2019 que “Desafeta da Classe de bens de uso comum do povo e 

autoriza a Permuta de bens imóveis municipal”. Do Legislativo Municipal: Projeto de Resolução Nº 

011/2019 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense 

ao Sr. Luis Aníbal Tyrih. Projeto de Resolução Nº 012/2019 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – 

Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense a Sra. Adnanci Rodrigues Lima. No Pequeno 

Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Ronildo Vinhas Alves – Senhora Presidente, a respeito 

da demolição das barracas de praia sei que todos os Vereadores estão atentos para isso, mas hoje especial 

gostaria de falar a respeito da Orla Sul que foi decretada mais uma demolição de uma barraca – praia do 

Mucugê. Isso muito ruim para economia da cidade. Senhora Presidente, eu gostaria que a senhora determine 

em “portaria ou em decreto”, a criação de um grupo de trabalho de Vereadores para se juntar ao grupo de 

trabalho da Prefeitura Municipal. Gostaria que os Vereadores que representam o Litoral Sul participasse, 

como ficar aberto aos demais que queiram fazer parte da comissão. O grupo de trabalho da Prefeitura foi 

criado no dia 14 de maio, faz um trabalho muito bom para com as barracas de praia – Arraial d’Ajuda e 

Trancoso. Além disso tem pessoas que não são funcionários públicos; não recebe um centavo se quer, mas 

está engajado junto com os comerciantes na luta pelas barracas de praia. Quero destacar a grandeza do 

trabalho do pessoal que fazem parte da Comissão: Jan Carla Ueda; Marcos Santana – Arquiteto Urbanístico; 

Lucia Ângela – Bióloga; Fernando Damasceno – Biólogo; Cassia Boaventura – Arquiteta Urbanística; 

Marlos Brasileiro – Profissional Liberal; ajuda do Dr. Loredano – Advogado; Dr. Hélio Lima – Procurador 

do Município e a Prefeita Claudia Oliveira que entrou engajada e disposta a solucionar toda problemática 

das barracas de praia do município de Porto Seguro. Na reunião de ontem foi frisado um Projeto Nº 017/19 

que cria o Conselho de requalificação que está sendo votado hoje. Rodrigo Borges de Souza – Senhora 

Presidente, em conversa com vários Vereadores de outras localidades quando fomos à Salvador ficarem 

surpresos que nesta Casa não existia oposição contra o Executivo. Ai eu quero informa o por que aqui não 

ter oposição: Investimentos na saúde de 2013 a 2019: 27 inaugurações de estabelecimentos de saúde; 

inauguração de 14 novas unidades de saúde da família. Construção: USF Bairro Mirante; USF Praça do 

Gravata. USF Bairro Parque Ecológico; USF Bairro Cambolo; USF Distrito de Trancoso; USF Bairro; 

Campinho; USF Praça do coelho; USF Bairro Vila Vitória; USF Orla Norte; USF Arraial d’Ajuda Bairro 

Santiago; USF Bairro Vila Valdete; USF Povoado Nova Caraíva; USF Bairro Vila Parracho; USF Bairro 

Casas Novas. Inaugurações:  de 03 ampliações de Unidades De Saúde Da Família; USF Distrito Vale 

Verde; USF Povoado Imbiruçu De Dentro; USF Povoado Nova Caraíva; Laboratório Municipal Referência 
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 Regional – LACEN.  Academia da Saúde Distrito de Vera Cruz; Academia da Saúde Bairro Vila Jardim. 

Inauguração da Nova Sede Do SAMU; UPA 24 Horas do Distrito do Arraial d’Ajuda; Complexo Regulador 

Dr. Heraldo Lima (Nova Sede Do TDF e Ouvidoria, Conselho Municipal de Saúde); Nova Sede da 

Vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária. Reforma e Ampliação do Pronto Atendimento do Distrito de 

Trancoso – 24 Horas; Nova Sede Própria da Secretaria Municipal de Saúde; Unidade de Vigilância de 

Zoonoses; Ponto de Apoio a Saúde no Povoado de Sapirara e no Bairro Porto Alegre; Unidade Móvel 

Odontológica; Serviço de Atendimento Domiciliar-Melhor em Casa. Compra:  16 Carros de Frota Própria: 

Amarok – Vigilância em Saúde; Ambulância – Distrito do Arraial D’ajuda; Ambulância – Hospital 

Municipal; Ambulância – Distrito de Vale Verde; Ambulância – Distrito de Vera Cruz; Uno – Melhor em 

Casa; Palio- Melhor em Casa; Doblo – Sae-Cta Itinerante; Carrocinha do UVZ com reboque para cavalos;  

Ducato  15 Lugares – Sae-Cta; Ambulância – Distrito de Trancoso; Ambulância – UPA Bairro Frei Calixto;  

Ambulância –  TFD; Ambulância – Povoado de Itaporanga; Ambulância – Povoado de Nova Caraíva; 

Ambulância – UPA Arraial d’Ajuda. Compra e Equipamentos médicos hospitalares; Mobiliários e Ar 

condicionados para as Unidades de Saúde. Reformas Gerais em várias unidades de Saúde da Família e Rede 

de Urgência. Novo: Investimentos 2019: Compra: Van adaptada para pessoas com deficiência; 

Ambulância do SAMU com recursos próprios da Câmara de Vereadores; 11 Ambulâncias Compradas na 

Gestão da Prefeita Claudia Oliveira; Carro Refrigerado para transporte de vacinas; 40 ar-condicionados 

para as Unidades de Saúde da Família; Novos equipamentos para consultórios odontológicos para: Praça 

do Coelho, Parque Ecológico, Orla Norte, Distrito Vera Cruz e Distrito Trancoso; Aparelho de Raio X da 

UPA do Distrito do Arraial d’Ajuda. Reforma: Policlínica Municipal; Prédio da Central de Assistência 

Farmacêutica. Construção: Nova Policlínica Municipal; Academia da Saúde do Bairro Vila Vitória e 

Inauguração da nova Sede da Unidade de Saúde do Bairro Fontana. Investimentos para o ano 2020: 

construção da casa de parto. Aí estar a resposta para a oposição e aqueles que perguntam porque Porto 

Seguro não tem oposição. Deixa a mulher trabalhar porque ela é um trator. Elio Brasil dos Santos – 

Senhora Presidente, quero parabenizar as palavras do Vereador Rodrigo Borges de Souza quando abordou 

as ações da Prefeita Claudia Oliveira em nosso município, em especial a “saúde”. Tivemos em Salvador 

nesta semana onde foi feito uma mobilização reivindicando ao Congresso Nacional a unificação das 

eleições; isso se faz uma eleição mais barata aos cofres públicos; porque a eleição do Brasil é financiada 

com os impostos do povo. Em relação ao projeto 014/2019 – Transporte alternativo. Quero dizer que a 

política por política as vezes atrapalha. Em relação a este projeto, a Vereadora Ariana Fehlberg confirmou 

que hoje teria uma reunião para tratar a respeito do projeto. Quando eu vejo em grupos de redes sociais 

falar que deputados Estaduais colocar em cheque a vontade do Executivo em regularizar o transporte 

alternativo, eu tenho que ser contra; porque às vezes o dedo político mal colocado não contribui, só 

atrapalha; da mesma forma que o Deputado tem seu poder na Assembleia Legislativa, nós temos o nosso 

poder na Câmara de Vereadores, porque já vi Vereadores aqui falando que não vota contra trabalhador 

como o Vereador Ronildo Vinhas Alves me confidenciou que votará no projeto que está na Casa. Vereadora 

Ariana Fehlberg, não é bom tá colocando em cheque contra a responsabilidade que é desta Casa e do 

Executivo Municipal a regularização do Transporte Alternativo. Robério Moura Gomes – Senhora 

Presidente, a respeito das barracas de praia do nosso município, eu acho que as pessoas tem que entender 

que Porto Seguro é uma cidade turística. Concordo totalmente com o Vereador Ronildo Vinhas Alves 

quando falou de uma comissão desta Casa assim como foi criado um grupo do Executivo para estudar a 

respeito destas barracas, não podemos deixar que acabe com as barracas; elas tem que ser adaptadas de 

acordo o que os órgãos pedem. Quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira pelos trabalhos realizados no 

distrito de Trancoso. A respeito da viagem à Salvador foi pela unificação das eleições, porque não é possível 

ver um país que está em crise ficar gastando mais de dois bilhões de reais nas eleições; isso não devemos 

concordar. Quero falar para o pessoal do Transporte Alternativo, que nós estamos fazendo a nossa parte, 

espero que a Prefeita faça a parte dela. Abimael Ferraz Gomes – Senhora Presidente, com certeza esta 

Casa não se furtará em dá o apoio necessário para que as barracas da Orla Sul não sejam demolidas; 

praticamente a única renda de emprego que o município tem são as barracas de praia como também é o 

atrativo turístico de nossa cidade. Hoje está sendo votado o Projeto Nº 018/19 que cria bolsa esportistas 
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 para os atletas amadores de Porto Seguro. Quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pela sensibilidade 

de enviar à esta Casa um projeto de tão importância como este. Todos sabemos a dificuldades que os nossos 

atletas tem de treinar ou até mesmo de se locomover para qualquer lugar para disputar suas categorias. Com 

este projeto aprovado dão para eles mais tranquilidades para desenvolver o esporte. Quero agradecer ao 

deputado Ronaldo Carleto por ter cedido um ônibus que nos levou a Salvador para participar da macha que 

pede a unificação das eleições do Brasil. Quero lembrar as palavras do Vereador Rodrigo Borges de Souza, 

quando ele diz que foi abordado ao perguntar a ele porque a Câmara de Porto Seguro não tem oposição. 

Nós fazemos oposição naquilo que entendemos que está incorreto e não condiz para com nossa cidade. Não 

fazemos oposição por oposição! Quero agradecer a Prefeita pelas obras que estão sendo realizadas em nosso 

município; inauguração de várias creches; inauguração da Escola Militar – um grande marco na história 

educacional de Porto Seguro. Se eu for falar de todas a obras o tempo não vai dar. Hélio Pinheiro de 

Araújo – Senhora Presidente, eu fui convidado para participar do Congresso Nacional de Aposentados e 

Pensionistas de Porto Seguro, em Coroa Vermelha. Foram convidados várias Associações do Brasil. Por 

incrível que pareça Eunápolis e Porto Seguro não tinha Associação de Aposentados e Pensionistas. Vários 

palestrante de fora, porém se demonstraram triste porque teve pessoas convidadas do Poder Executivo não 

compareceram! Vou fazer parte da Associação; já convidei várias pessoas para participar, porque existem 

vários direitos adquiridos que muitos aposentados não tem procurado ou às vezes ficam inibidos de procurar 

alguns órgãos competentes para informar os seus direitos. Quero agradecer a Dona Elizabete que é 

presidente da Associação como também a todos que estão envolvidos neste projeto. Quero agradecer a 

Prefeita Claudia Oliveira, Robério Oliveira e a Ronaldo Carleto pelo ônibus que conduziu nós Vereadores 

até Salvador para participar da macha pela unificação das eleições. Eu era contra, porque não sabia do valor 

do custo de uma campanha de prefeito e vereador; depois de várias conversas, passei a ser favorável porque: 

uma política que se gasta dois milhões, este dinheiro pode ser usado na saúde e educação; mas já marcamos 

uma viagem a Brasília para outra marcha em prol da unificação das eleições. Dilmo Batista Santiago – 

Senhora Presidente, preciso falar a respeito da viagem que fizemos à Salvador. Todos os vereadores que 

falaram esqueceram da coisa mais importante desta viagem. Não foi só para fazer parte da marcha da 

unificação das eleições, e sim para fazer parte da história de Porto Seguro – o único que não participou por 

motivo de saúde foi o Vereador Evanildo Santos Lage, por estar presente no dia em que Prefeita Claudia 

Oliveira junto com o Governador Rui Costa, assinaram um convênio para trazer as obras da policlínica do 

consorcio de saúde para nossa região, que será construída em Eunápolis que vai atender trezentos e setenta 

e oito mil habitantes. O Vereador Rodrigo Borges de Souza passou três minutos falando das obras 

construída que se diz respeito a saúde de Porto Seguro. Se cada um de nós Vereadores for falar das obras 

que a Prefeita Claudia Oliveira realizou em nosso município, cada um vai demorar mais de meia hora! Em 

nossa viagem é bom falar que a Secretária do Trabalho e Assistência Social Lívia Bitencourt e a nossa 

Presidente Vereadora Ariana Fehlberg estavam no mesmo ônibus com a gente; elas poderiam ter ido de 

avião! A prefeita também queria vir de ônibus, eu não deixei porque ela passou o dia inteiro trabalhando! 

Presidente, a gente ver na mídia Prefeito de outras cidades se planta uma árvore as pessoas filmam e elogiam 

– que prefeito bom! Diz que tirou um dinheiro do carnaval para construir uma escola! Isso não existe! Não 

existe verba definida para carnaval! Quinze por cento das verbas arrecadadas em nosso município são 

destinadas para a saúde; vinte e cinco por cento destinado a educação, os sessenta por cento que restam é 

para: Pagamento dos funcionários; Cama de Vereadores. Mas as pessoas gostam de ouvir mentira. 

Investimento do carnaval e do São João, são investimentos! Não é despesas. Quando faz uma organização 

para estas festa, se o município gasta um milhão de reais o município arrecada cinco ou seis milhões. 

Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 001/2019 – Matéria: 

Altera o art. 32 da Lei nº 1451/2018 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, constando ausência dos Vereadores: 

Evaí Fonseca Brito e Lazaro. Projeto de Lei Nº 010/2019 – Matéria: Regulamenta complementarmente 

no âmbito do município de Porto Seguro, a utilização do incentivo financeiro referente ao programa 

Nacional de Qualificação das ações de Vigilância em saúde (PQA-VS) e dá outras providências. Quórum: 
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 Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Retirado pelo Líder do Governo 

Vereador Dilmo Batista Santiago. Projeto de Lei Nº 014/2019 – Matéria: Altera a lei Municipal nº 

1.398/2017 que Instituiu o Plano Plurianual – PPA para p quadriênio 2018-2021 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, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Lazaro. Projeto de Lei Nº 

017/2019 – Matéria: Cria o Fundo e o Conselho Municipal de Requalificação da Orla Sul 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, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Lazaro. Projeto 

de Lei Nº 018/2019 – Matéria: Institui o Programa Municipal de Apoio ao Esporte Amador e dá outras 

providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Retirado pela 

Líder do Governo Vereador Dilmo Batista Santiago. Projeto de Lei Nº 019/2019 – Matéria: Extingue os 

cargos que relaciona 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, constando ausência dos Vereadores: Evaí 

Fonseca Brito e Lazaro. Do Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 019/2019 de 

autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas. Matéria: Denomina oficialmente como rua Valdete Borges 

Menezes, via pública conhecida como rua 10, bairro Quinta do Descobrimento. 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: Evaí Fonseca Brito e Lazaro. Requerimentos: Nº 170/19 de autoria da Vereadora 

Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério das Cidades 

para pavimentação asfáltica da rua do Asfalto, da rua Santa Rita e São Sebastião, praça Manoel Carneiro, 

rua Sol Nascente, rua Santa Luiza e todas as ruas do bairro Novo, povoado de Pindorama. Aprovado pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e 

Lazaro. Nº 171/19 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com o Ministério das Cidades para construção de praça no bairro Porto Alegre II. 

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

Fonseca Brito e Lazaro. Nº 172/19 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com o Min. das Cidades, para construção de novo terminal 

rodoviário de Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Lazaro. Nº 17319 de autoria dos Vereadores Ronildo 

Vinhas Alves, Robério Moura Gomes, Evanildo Santos Lage e Dilmo Batista Santiago – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com a COELBA Iluminação da antiga estrada principal de 

chão, no trecho do bairro Santiago em Arraial d’Ajuda ao trevo de Trancoso. Aprovado pela unanimidade 

dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Lazaro. Nº 

174/19 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com a Secretaria Estadual de Educação para reforma e cobertura da quadra poliesportiva no 

Colégio Luis Eduardo Magalhães. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Lazaro. Nº 175/19 de autoria do Vereador Elio Brasil 

dos Santos – Requer do Executivo Municipal o envio de projeto de lei, versando sobre a readequação da 

área doada a APLB. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Lazaro. Nº 176/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério da Saúde para construção de 

academia ao ar livre na av. Ayrton Senna, (rua da Linha), bairro Cambolo. Aprovado pela unanimidade 

dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Lazaro. Nº 

177/19 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal celebração 

de convênio com a Secretaria Estadual de Educação para reforma as quadra poliesportiva do Colégio Álvaro 

Henrique. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 



       72 
 

 

 

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Lazaro. Nº 178/19 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a creche Rosa Cristina Alves Cardoso, no 

distrito do Arraial d`Ajuda para cessão de impressoras, computadores e demais itens. Aprovado pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e 

Lazaro. Indicações: Nº 153/19 de autoria Vereadora Ariana Fehlberg – Revitalização da Passarela do 

Descobrimento com adoção de projeto paisagístico ao longo da av. do Descobrimento. Aprovado pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e 

Lazaro. Nº 154/19 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Pavimentação asfáltica das ruas e 

iluminação pública no bairro Porto Alegre II. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Lazaro. Nº 155/19 de autoria do Vereador 

Kempes Neville Simões Filho – Construção de dois redutores de velocidade na BR 367 na entrada da 

Ladeira e três na rua Jabuticaba. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Lazaro. Nº 156/19 de autoria dos Vereadores Robério 

Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Construção de Biblioteca no distrito de Trancoso. Aprovada pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e 

Lazaro. Nº 157/19 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Pavimentação das ruas, Joaquim José 

Thomy, no Cambolo, e Beira Rio, no Parque Ecológico. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Lazaro. Nº 158/19 de autoria do 

Vereador Evanildo Santos Lage – Instalação de piquetes/redutores de velocidade para o bloqueio de 

ciclistas e motoqueiros na frente da Creche Rosa Cristina Alves Cardoso, distrito do Arraial d’Ajuda. 

Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí 

Fonseca Brito e Lazaro. Nº 159/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Pavimentação e 

rede de esgoto, na rua Wilson Fernandes, rua Sargento Torres, rua Galvão Filho, rua Dr. Tércio no Parque 

Ecológico III. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Lazaro. Nº 160/19 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana 

–Construção de biblioteca pública e área de lazer, no povoado de Pindorama. Aprovada pela unanimidade 

dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Lazaro. Nº 

161/19 de autoria do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto – Instalação de cobertura externa do 

Mercado Municipal Pedro Abade. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Lazaro. Nº 162/19 de autoria do Vereador Rodrigo 

Borges de Souza – Reforma do PSF do distrito de Vale Verde. Aprovada pela unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Lazaro. A Presidente 

Ariana Fehlberg – Senhor Presidente, agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o 

dia 13 de junho 2019. Não havendo nada mais a se tratar, lavrou-se a “Ata” que depois de lida e aprovada, 

vai assinada pelo Senhor Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário e demais Vereadores.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


