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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019 

Aos 20 (vinte) dias do mês de fevereiro de 2020 às 10hs00min foi realizada a 03ª 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, 

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

Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo Borges de Souza, Ronildo 

Vinhas Alves e Wilson Santos Machado; constando à ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo 

Ferreira Couto, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Expediente: 

A Ata da Sessão Ordinária do dia 13 de fevereiro de 2020 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Elio Brasil dos Santos, Evaí 

Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Para Leitura: Do Executivo Municipal: Mensagem Nº 

001/20 acompanhando Projeto de Lei Nº 001/2020 – “Retifica a denominação do Parque Municipal 

marinho do Recife de Fora, criado pela Lei Nº 260/97, de 16 de dezembro de 1997, altera sua área, 

delimita a sua Zona de Amortecimento e dá outras providências”. Mensagem Nº 002/20 

acompanhando Projeto de Lei Nº 002/2020 – “Altera redação de § terceiro do art.3º da Lei Municipal 

Nº 623/2006 que regula a utilização de equipamentos sonoros em vias e logradouros públicos e dá 

outras providências”. Do Legislativo Municipal: Pedido de Licença Médica do Vereador Robério 

Moura Gomes. Em seguida a Presidente Ariana Fehlberg colocou o pedido de licença do Vereador 

Robério Moura Gomes em discursão e votação. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Elio Brasil dos 

Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Projeto de Lei Nº 010/2020 de autoria da 

Vereadora Ariana Fehlberg – Matéria: Dispõe sobre o Programa de Recuperação do Rio dos Mangues, 

e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 011/2020 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza 

– Matéria: Considera a Pesca Artesanal da Costa, como patrimônio cultural imaterial de Porto Seguro.  

No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Evanildo Santos Lage – Senhora 

Presidente, quero agradecer O Secretário de Obras Sr. Jonathas e a Prefeita Claudia Oliveira por ter 

iniciado a ponte do Engenho Velho – Comunidade Santa Rita; sei que são várias obras no Município 

de Porto Seguro; eu mais o Vereador Dilmo Santiago estamos esperando que as mesmas obras cheguem 

no Distrito do Arraial d’Ajuda! Desejo a todos um feliz carnaval; muita paz; muita paz e alegria. 

Wilson Santos Machado – Senhora Presidente, nós estamos no ano decisivo – político, estamos 

precisando de uma posição da gestão pelos trabalhos ainda possam ser realizados; sabemos que muitos 

foram realizados; mas eu gostaria de pedir que fosse atendido os problemas de cada Vereador que 

almejam ser realizados em suas comunidades. Falando em área rural, nós vamos entrar na época da 

colheita e estamos vendo a deficiências das estradas onde escoem os produtos. Gostaria que o 

Secretário de Obras e a Prefeita atendesse as demandas da região – a parti do mês de março. Sabemos 

que o centro e os bairros circunvizinhos precisam de atenção; mas as áreas rurais precisam de uma 

tenção melhor por parte da administração. Sabemos que as estradas estavam boas no final do ano; mas 

foram chuvas que aconteceu neste verão que ninguém esperava, algumas estradas estão com 

deficiência. Tem um requerimento enviado para o Secretário de Saúde, solicitado a revitalização e 

reforma da Unidade de Saúde do Distrito de Vera Cruz; gostarias que os nossos requerimento fossem 

atendidos no mês de março. Rodrigo Borges de Souza – Senhora Presidente, é bom ver o município 

andando a passos largos – obra para todo lado; com infraestrutura de porte de Governo Federal e 

Estadual, mas tudo realizado com recursos próprios; salário dos funcionários em dia; fornecedores em 

dia; e ainda preocupado com a economia e vem ai uma mega estrutura do carnaval. Desejo que todos 

neste carnaval brinquem com responsabilidade. Dilmo Batista Santiago – Senhora Presidente, tenho 
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dois temas a ser abordado nesta Casa: Primeiro: requerimento de minha autoria Nº 022 que vai ser 

votado, hoje; este requerimento foi o diretor da Escola São Pedro do Distrito do Arraial d’Ajuda quem 

pediu para fazer. Esta Escola está desenvolvendo um maravilhoso trabalho; vários pais querem que 

seus filhos estudem nesta escola; o grande problema é que a escola é muito pequena; o Diretor quer 

que seja feito um comodato ou pegar de volta a antiga creche Vó Jurema que fez um belíssimo trabalho, 

no Arraial d’Ajuda; esta creche fica no Parque Central e não tem utilidade nenhuma. Quem mora hoje 

na creche, são os familiares da Vó Jurema; respeitamos o trabalho dela; mas hoje não existe mais este 

trabalho dela; é uma área pública, sendo privada para esta família. Espero que o Poder Executivo possa 

intermediar nesta negociação para que possa ampliar a Escola São Pedro do Arraial d’Ajuda. Segundo: 

a respeito de um Pastor. Uma pessoa que se diz Pastor, Padre ou Político, devem ter palavra; não andar 

com mentira. O Pastor Ricardo Soares de Oliveira, fez um vídeo na porta da Câmara dizendo que nós 

Vereadores e funcionários utilizamos estacionamento em frente a esta Casa. Ele mentiu! Não existe 

nenhum estacionamento que não seja público! Qualquer cidadão ou cidadã pode usar este 

estacionamento que não paga nada. Quando alguém quiser se autopromover usam o nosso nome como 

ele se autopromoveu no vídeo onde disse: “nem juntos nem misturados, nós somos aliançados”. Ele 

está se lançando a um partido político; isso é vergonhoso! Onde há área de estacionamento particular 

é no Ministério Público. Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhora Presidente, gostaria de endossar 

as palavras do Vereador Dilmo Batista Santiago a respeito do estacionamento. Nós sabemos o quanto 

nós lutamos pela nossa comunidade; o município de Porto Seguro está sendo transformado, agora os 

dezessete lutadores do município é criticado por estacionamento! Mas este Pastor é mentiroso, é uma 

infelicidade para ele. Nosso país tem três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário! Nós não 

devemos ser frouxo para esquecer isso! A culpa do estacionamento é nossa. Vá alguém estacionar na 

Porto do Gabinete do Executivo ou do Judiciário! Em frente a OAB o carro do Vereador foi guinchado! 

Taxistas tem direito estacionamento no Aeroporto, vereador não! Vamos fazer com que abra dezessete 

vagas no estacionamento para a gente. Agora fica nós vereadores na boca de Pastor que não é Pastor; 

Pastor toma conta de ovelhas e não de estacionamento. Não temos que pagar e nem deixar alguém 

estacionar em nossas vagas; porque nós temos direitos porque nós somos poder; mas do jeito que estar 

aí nós só vamos ser poder quando a gente reconhecer que nós somos poder. Robinson Leão Vinhas – 

Senhora Presidente, como o nosso colega falou a respeito do taxista, o meu direito é defende-lo. O 

taxista está trabalhando diariamente. A Câmara também tem que ter seu estacionamento. Há vista que 

várias lojas colocam cones na porta, impedindo que pessoas estacionem seus veículos. Realmente 

querem acabar com a classe do taxista em Porto Seguro. No Aeroporto ressentimento tem 

estacionamento no Aeroporto para pegar um passageiro; em outra área há vários carros do “aplicativo” 

que não são aplicativos fazendo ponto; assim é na rodoviária e em outros locais. Quando a corrida é 

barata do Aeroporto até o centro eles pegam; quando a corrida é para Trancoso o taxi cobra duzentos 

e cinquenta, o carro do aplicativo desliga o aplicativo e fala para o cliente que leva por duzentos reais; 

os próprios turistas denunciaram. Recentemente a administração do Aeroporto cedeu mais duas vagas 

para os taxistas; tiraram as placas e os aplicativos estão estacionados nestas localidades vendendo 

passeio e os seus serviços; ninguém faz nada! Cadê o Setor de Transito e Serviços Públicos? Nós não 

estamos proibindo que eles trabalhem! Mas que eles trabalhem com dignidade; já entreguei vários 

vídeos na Procuradoria do Município; ninguém faz nada! Agora, tem fiscalização, para tudo: taxi, 

taxímetro; e para aplicativo nada. Kempes Neville Simões Rosa – Senhora Presidente, quero 

parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pela gestão; pela belíssima obra de pavimentação do bairro 

Sapoti ao Mercado do Povo com recursos próprios do município, isso nos deixa feliz; trazendo 

dignidade para os moradores; alta estima; as pessoas se sentem melhores; foi para isso que entrei na 

vida pública – para transformar o senário de situação das pessoas; todos sabem das minhas orações; 

minha luta em ver o município crescer e se transformar em um local para viver e ser feliz. Acredito 

que até a oposição parabeniza porque é uma obra de marco divisor nas comunidade locais. Por isso 

tem meu apoio e quero parabenizar Prefeita Claudia Oliveira; meu amigo Mauricio Pedrosa e o 
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Secretário de Obras Jonatas que vem fazendo diferença em nosso município. Concurso Público: vários 

vereadores contra ou favoráveis já se posicionaram a respeito do Concurso Público de Porto Seguro. 

Mas com a incapacidade desta empresa, eu sou totalmente contra a aprovação do concurso. Primeiro 

nós estamos em ano político. Quando pleiteei fazer o concurso público na gestão passada – Jânio dou 

Abade, nós fomos impossibilitado de fazer o concurso por ser um ano político. Se aconteceu no 

passado, deve ser pensado agora. De quem interessa este concurso forçado, da forma que está sendo 

feito? Foi feito um estudo financeiro nesta linha de concurso público? O município tem a estrutura de 

manter estas pessoas daqui a cinco ou dez anos? É um tema que vai implicar nas contas públicas; a 

maioria que passa não são moradores da cidade; quem vive da falácia de que o concurso elimina 

desemprego é uma grande mentira; ele aumenta o número de desempregados porque vivemos em uma 

cidade turistas, onde os polos educacionais são feitos em ouras cidades. Também peço uma reunião 

com a Promotora Alair, porque ela colocou uma nota solicitando e determinando uma data. Gostaria 

de saber se isso é poder do Ministério Público criar determinações. Lazaro Souza Lopes – Senhora 

Presidente, quero parabenizar o Vereador Kempes Neville Simões Rosa pelas palavras; fiz meus 

questionamentos referente ao Concurso Público; fiquei com muita dúvida; recebi inúmeras pessoas 

capazes no meu Gabinete, que se sentiram prejudicadas com o concurso público. Em outras gestões 

em época de eleição o Ministério Publico embargou o concurso público; não sei porque neste   

aconteceu. Por mim cansaria o concurso e deixava pra fazer lá para 2021 ou 2023. Nós votamos em 

um projeto tão polêmico, referente ao alternativo! Quando vai ser aprovado e colocado em vigor? Não 

resolvem o alternativo; não deixam o Uber funcionar. Quero parabenizar o Executivo pela obra 

realizada no barro Sapoti até o Mercado do Povo. O eleitor às vezes fala que o vereador não estar na 

localidade; eles tem que saber que o município de Porto Seguro não é pequeno! Muitos eleitores não 

vem a Sessão para saber o que nós estamos votando. Me sinto feliz por fazer parte desta Câmara; para 

mim é uma das melhores Câmaras que Porto Seguro tem; tinha projeto importantes que estavam 

engavetados, porque não tinham coragem de discutir; mas nós discutimos e votamos. Ordem do Dia: 

do Executivo Municipal: Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 032/2018 – Matéria: Institui o Novo 

Código de Obras e Urbanização do Município de Porto Seguro. Quórum: Maioria Absoluta de acordo 

com o art. 142 do Maioria Regimento Interno. Emenda Aglutinativa Nº 001/2020 de autoria dos 

Vereadores: Lázaro Souza Lopes, Ronildo Vinhas Alves, Ariana Fehlberg, Renivaldo Braz Correia 

Filho, Abimael Ferraz Gomez. Matéria: Apresenta modificações no inciso II do § 2º do art. 7º. 

Alteração redação art. 8º, acrescenta inciso i do § 2º do art. 16, Altera redação da alínea b) do § 2º do 

art. 16, altera alienas do inciso III do art. 19,altera alínea a) do § 4º do art. 19, altera o inciso II do art. 

24, altera inciso II do § 1º do art. 25, suprimi o § único do art. 26, altera redação art. 29 e § 1º, altera 

redação do inciso VI do art. 30, altera redação do art. 33 e art. 35, altera redação do inciso VII do art. 

38, altera inciso IV do art. 39, altera inciso I e V do art. 47, altera § 3º do art. 50, altera art. 53, altera 

c.9 , g.1,g.5,h 1.2. do Anexo II, acrescenta definições no anexo IX. Depois de várias discussões por 

parte dos Vereadores o projeto de “Lei e a Emenda Aglutinativa” conforme acima citados foram 

retiradas de pauta pela Presidente Ariana Fehlberg. Do Legislativo Municipal: Para 1º Votação: 

Projeto de Lei Nº 004/2020 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Matéria: Denomina 

oficialmente como Rua Quinta dos Ipês, via pública conhecida como rua 06, bairro Quinta do 

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

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

unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência dos Vereadores:  Elio Brasil dos 

Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Projeto de Lei Nº 007/2020 de autoria de 

autoria do Ronildo Vinhas Alves – Matéria: Institui no Calendário Oficial de Porto Seguro a festa de 

São Sebastião e a festa de São Brás. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do 

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

foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência dos Vereadores:  

Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Projeto de Lei Nº 008/2020 
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de autoria do Vereador Ronildo Vinhas Alves – Matéria: Reconhece de Utilidade Pública Municipal 

a Associação Desperta Trancoso. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento 

Interno. Depois de várias discussão por parte dos Vereadores o projeto acima citado foi aprovado 

pela unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência dos Vereadores:  Elio Brasil 

dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Projeto de Lei Nº 009/2020 de autoria 

do Vereador Evanildo Santos Lage – Matéria: Dispõe sobre a instituição da Feira Livre Semanal no 

bairro Alto do Villas, distrito do Arraial d’Ajuda. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 

142 do Regimento Interno. Depois de várias discussão por parte dos Vereadores o projeto acima 

citado foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência dos 

Vereadores:  Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. 

Requerimentos: Nº 016/20 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com a CONDER para pavimentação asfáltica das ruas do bairro Casas Novas, 

complexo Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores Presentes, constando 

ausência dos Vereadores:  Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. 

Nº 017/20 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração 

de convênio com a CONDER para construção da ponte de concreto da rua Marajó – Boqueirão, Casas 

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

Vereadores:  Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 018/20 de 

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

convênio com a Secretaria Estadual de Esporte para construção de Ginásio Poliesportivo. Aprovado 

pela unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência dos Vereadores:  Elio Brasil 

dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 019/20 de autoria do Vereador 

Robinson Leão Vinhas – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a CONDER 

para pavimentação da rua da Matinha, rua Epitácio e av. Ayrton Senna, bairro Fontana II. Aprovado 

pela unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência dos Vereadores:  Elio Brasil 

dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 020/20 de autoria do Vereador Abimael 

Ferraz Gomez – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a CONDER para 

pavimentação da Av. João Carlos, proximidades do Parque Ecológico I e ligação da mesma com a BR 

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

Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 021/20 de autoria do 

Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a 

CONDER para revitalização da praça do Skate (praça Antônio Tito). Aprovado pela unanimidade 

dos Vereadores Presentes, constando ausência dos Vereadores:  Elio Brasil dos Santos, Evaí 

Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 022/20 de autoria do Vereador Dilmo Batista Santiago 

– Requer do Executivo Municipal a disponibilização do prédio da antiga creche Vó Jurema para 

extensão da Escola São Pedro, distrito do Arraial d’Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos 

Vereadores Presentes, constando ausência dos Vereadores:  Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca 

Brito e Robério Moura Gomes. Nº 023/20 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com o Governo do Estado para instalação de containers 

de coleta de lixo no distrito de Arraial d’Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores 

Presentes, constando ausência dos Vereadores:  Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e 

Robério Moura Gomes. Nº 024/20 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o SAC para mutirão de emissão de RG na zona rural do 

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

Vereadores:  Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 025/20 de 

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

convênio com a Secretaria Estadual de Saúde para e revitalização da unidade de saúde do distrito e 
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Vera Cruz. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência dos 

Vereadores:  Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 025/20 de 

autoria do Vereador Ronildo Vinhas Alves – Reque do Poder Executivo Municipal celebração de 

convênio com a Secretaria Estadual de Saúde equipamento de Ultrassonografia para no Posto de Saúde 

do distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores Presentes, constando 

ausência dos Vereadores:  Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. 

Nº 026/20 de autoria do Vereador Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal celebração 

de convênio com a Sec. Estadual de Saúde para instalação de equipamento de ultrassonografia no posto 

de saúde do distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores Presentes, 

constando ausência dos Vereadores:  Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura 

Gomes. Nº 027/20 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do Executivo 

Municipal celebração de PPP com as Empresas concessionária da Travessia da balsa para 

disponibilizar o banheiro químico na travessia para uso emergencial. Aprovado pela unanimidade 

dos Vereadores Presentes, constando ausência dos Vereadores:  Elio Brasil dos Santos, Evaí 

Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Indicações: Nº 015/20 de autoria da Vereadora Ariana 

Fehlberg – Construção de praça, com iluminação, área de esporte, parque infantil no povoado de 

Pindorama. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência dos 

Vereadores:  Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 016/20 de 

autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Instalação de placa de identificação no prédio da 

administração do Complexo Frei Calixto. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores Presentes, 

constando ausência dos Vereadores:  Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura 

Gomes. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência dos 

Vereadores:  Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 017/20 de 

autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Construção de praça pública com parque infantil 

no bairro Vila Jardim. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência 

dos Vereadores:  Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 018/20 

de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – Construção da calçada e uma cobertura na entrada do 

Colégio Antônio Osório bairro Cambolo. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores Presentes, 

constando ausência dos Vereadores:  Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura 

Gomes. Nº 019/20 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez – Pavimentação asfáltica das ruas 

Lisboa e Wilson Soares e adjacentes no bairro Areal/Mercado do Povo. Aprovada pela unanimidade 

dos Vereadores Presentes, constando ausência dos Vereadores:  Elio Brasil dos Santos, Evaí 

Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 020/20 de autoria do Vereador Antônio Geraldo Ferreira 

Couto – Construção de cobertura na área externa do Mercado Pedro Abade. Aprovada pela 

unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência dos Vereadores:  Elio Brasil dos 

Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 021/20 de autoria do Vereador Evanildo 

Santos Lage – Instalação de duas faixas de pedestres na rua Manuel Crescêncio Santiago entre o Banco 

do Brasil e o ponto de ônibus e travessa São Benedito entre a Casa dos Temperos e a L.A. Material 

Elétrico. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência dos 

Vereadores:  Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 022/20 de 

autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Revitalização dos bairros localizados na orla norte. 

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

Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 023/20 de autoria do 

Vereador Ronildo Vinhas Alves – Construção de quatro salas de aulas, com total estrutura no bairro 

Mirante Rio Verde, distrito de Trancoso. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores Presentes, 

constando ausência dos Vereadores:  Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura 
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Gomes. Nº 024/20 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Construção de redutor de 

velocidade e instalação de faixa de pedestre na rua Tamarindo, Mercado do Povo, bairro Frei Calisto. 

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

Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 025/20 de autoria do 

Vereador Wilson dos Santos Machado – Manutenção e patrolamento das estradas de acesso a área rural 

da fazenda Batalha e distrito de São José do Panorama. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores 

Presentes, constando ausência dos Vereadores:  Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e 

Robério Moura Gomes. Nº 026/20 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – 

Disponibilizar uma caixa de 10.000 litros para o Bairro Mangabeira /Paraguai -Próximo do Alto do 

Mundaí. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência dos 

Vereadores:  Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. A Presidente 

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

o dia 05 de março 2020. 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.  

 


