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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01 DE JUNHO DE 2017 

 

Ao 01 (primeiro) dia do mês de junho de 2017 às 10hs00min foi realizada a foi realizada 15ª Sessão 

Ordinária do Poder Legislativo na sede própria da Câmara Municipal de Porto Seguro localizada à 

Praça Antonio Carlos Magalhães, nº. 30. Feita a primeira chamada dos Vereadores, e havendo 

número suficiente para dar início à Sessão, o Presidente Evaí Fonseca Brito 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, Ariana Fehlberg, Dilmo Batista Santiago, 

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

Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes, Rodrigo Borges de Souza, 

Ronildo Vinhas Alves e Wilson Santos Machado; constando à ausência dos Vereadores: Elio 

Brasil dos Santos e Robinson Leão Vinhas. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 25 de 

maio de 2017 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Elio 

Brasil dos Santos e Robinson Leão Vinhas. Para Leitura: Do Executivo Municipal: Oficio Nº 

070/17 – Solicita retirada do Projeto de Lei Nº 018/2017. Mensagem Nº 018/17 acompanhando 

Substitutivo Projeto de Lei Nº 018/2017 “Regulamenta o Processo Seletivo Simplificado das 

Secretarias Municipais de Transito e Serviços Públicos, Obras, Administração, Agricultura e Pesca”, 

Gabinete do Prefeito e Procuradoria Geral do Município” e dá outras providencias. Mensagem Nº 

023/17 acompanhando Projeto de Lei Nº 023/2017 “Atualiza a lei nº 1283/15, autorizando o 

Município de Porto Seguro, a subscrever o Protocolo de Intenções a ser firmado com o Estado da 

Bahia, através da Secretaria de Saúde do Estado e outros municípios baianos”. Mensagem Nº 024/17 

acompanhando Projeto de Lei Nº 024/2017 acompanhando Projeto de Lei Nº024/2017  “Altera a 

estrutura organizacional administrativa da Prefeitura Municipal de Porto Seguro e dá outras 

providências”. Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº016/2017 autoria Vereador Wilson 

Santos Machado – Matéria: Autoriza instituir no Município de Porto Seguro, o serviço público de 

controle reprodutivo de cães e gatos a ser realizado através de uma unidade móvel para a castração 

dos cães e gatos, além de outros serviços, e dá outras providencias.” No Pequeno Expediente 

fizeram uso da palavra os Vereadores: Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, quero 

agradecer a Jojô e Miro da rádio Baianão FM pelo belo trabalho que vem prestando a serviço da 

comunidade. Ontem eu estava ouvindo esta rádio e sentir que tinha ouvintes de outros lugares que até 

participaram do programa. Eu quero falar para uma destas ouvintes Luciene moradora da Cruz Velha 

do Distrito de Vale Verde que citou o meu nome por diversas vezes num programa desta rádio. 

Fiquei feliz em ouvir uma moradora reivindicando seus direitos. Só que eu achei que ela foi infeliz 

quando disse que um vereador no período de eleição esteve no Distrito prometendo que levar para 

esta comunidade um poço artesiano. Quero falar para esta senhora que ha três anos eu recebi em 

minha residência dois jovens com um baixo assinado solicitando um poso artesiano; falei que 

correria atrás! Só que é um processo demorado, porque teria que conversar com o Poder Executivo, 

procurar um Deputado, assim eu fiz o papel como representante do povo. Eu quero dizer para esta 

senhora que graças a Deus o poço desta comunidade foi perfurado; quero lembrar também que eu não 

tenho poder de executar obras, isso é papel do executivo. Para melhor esclarecimento, em reunião 

que nós vereadores tivemos com o Secretário Mauricio Pedrosa, o Vereador Rodrigo Borges cobrou 

d0o secretário a tubulação do poço desta localidade. Com todo respeito, a senhora Luciene ta muito 

mal informada ou não participa da comunidade; como também não vem a esta Casa pra ver qual o 

papel do Vereador, mas fica espalhando boatos negativos. Há um mês eu participei de uma reunião 
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nos bairros Porto Alegre I e II com mais de oitenta pessoas; conseguimos o retorno do temerário do 

ônibus para estas comunidades; conseguimos junto com a Prefeita levar um Posto de Saúde para 

ambas às comunidades, porém a unidade de saúde ficou três meses sem enfermeira. Secretário 

Municipal tem que sair do seu gabinete para ver sua comunidade; e Secretária de Saúde Edna Alves 

faltou com a ética e respeito com aquele povo; através de Neguinha a comunidade conseguiu o 

retorno da Enfermeira. Estou entrando com um requerimento solicitando o retorno da SAMU para o 

Distrito de Pindorama.  Infelizmente a Secretária de Saúde Edna Alves colocou uma fachada; gosta 

muito de se aparecer. Eu acho que Secretários (as) não têm que se aparecer e sim trabalhar. Admiro 

muito a senhora, mas ultimamente a senhor está brincando com o nosso povo! Quero pedir desculpas 

a uma senhora que teve um problema no Distrito de Pindorama e requisitou uma ambulância; não foi 

atendida porque no final de semana não fica ambulância, entrei em contato com a Secretária de Saúde 

não atendeu; ligamos pra SAMU e não apareceu! Quero saber se aquela unidade está recebendo 

algum recurso do Ministério da Saúde! Porque é uma falta de respeito todos os finais de semana não 

tem ambulância nesta comunidade; a Secretária sabe e não toma providência. A Prefeita é a gestora, 

agora a sua equipe é quem tem o dever e obrigação de passar os problemas para a Prefeita. Ronildo 

Vinhas Alves – Senhor Presidente, gostaria de agradecer e parabenizar a ONG Voz dos Bichos. 

Senhor Presidente, em conversa com o Vereador Renivaldo Braz Correia Filho representante no 

Distrito de Itaporanga no Litoral Sul do nosso Município, varias pessoas estavam implorando para 

que possamos olhar para o Distrito de Caraíva que está abandonada! Mal iluminada; estrada ruim. 

Tomei como surpresa, porque no mês passado as maquinas estavam em Trancoso, não terminou os 

trabalhos que deveria ser feito no Distrito; tiraram de lá dizendo que as mesmas iam para os Distritos 

de Itaporanga e Caraíva, ai eu perguntei ao Vereador, que disse que não estavam em Itaporanga, 

como também perguntei alguns moradores de Caraíva que confirmaram que não estavam lá. Senhor 

Presidente, tem um requerimento assinado por todos os Vereadores que quando encontrarem com os 

responsáveis da iluminação pública; patrolamento, que possam cobrar deles os serviços com mais 

eficiência; peço isso por que são os nomes dos Vereadores e da Prefeita que estão nas ruas; onde 

dizem que nós não estamos trabalhando e que estamos deixando a comunidade abandonada. Falando 

do requerimento que está assinado por todos os Vereadores (a), nós sabemos que esteve nesta Casa a 

Secretária da UEB – Universidade do Estado da Bahia, D. Maria Jacilda, a conversa foi simples, 

direta e muito objetiva. Nós Vereadores (a) estamos convidando para que ela faça uma explanação 

melhor aqui na Câmara Municipal na próxima quinta feira se tiver a possibilidade. Há dez anos a 

UEB oferece um curso de Turismo gratuito em Eunápolis! É constatado que a evasão é muito grande 

no Curso de Turismo. Porto Seguro tem tudo haver com este Curso de Turismo e não em Eunápolis – 

Não estou desprezando a cidade vizinha com outros cursos! Mas o Curso de Turismo eu acho que 

tem que vir pra Porto Seguro; cem por cento do município de Porto Seguro vivem com a economia 

gerada do turismo! Este requerimento vai assinado por todos os Vereadores (a), o que está faltando é 

uma vontade política da Prefeita com o Governador para que se ponha o curso superior do Turismo 

em nosso município. Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, nesta semana faleceu a mãe 

de um grande amigo meu no bairro Mirante; todos sabem que é um momento muito complicado; não 

conseguimos raciocinar direito; como Vereador e amigo desta pessoa eu prontifiquei em ajudá-lo; a 

gente não pensa em política e sim no direito do cidadão. Corri atrás dos seus direitos que assim é 

oferecido ao cidadão; fui atrás de um caixão! Porém no município de Porto Seguro tem um problema 

muito sério que já foi debatido nesta Casa a respeito do cemitério; assim eu fiz, vim até o centro, não 

obtive exato mesmo como Vereador! Fui até o bairro Paraguai pra ver se haveria possibilidade de 

fazer o velório; tinha que pagar uma taxa de R$ 1.000,00 (um mil e quinhentos reais); mesmo como 
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cidadão eu fui desrespeitado; procurei a Secretária de Trabalho e Assistência Social Sra. Lívia 

falando a respeito do caixão; só que me pediram o número de telefone de contado da família! Quero 

deixar bem claro para os demais Vereadores, que quando falece alguém, não é momento de se fazer 

política! O Vereador tem outras ferramentas; ou como líder de alguma comunidade; ou porta voz do 

povo para que faça política em outro momento. O que aconteceu me magoou; deixou-me 

constrangido com a pessoa; para mim não importava passar o contato, só que eu achei que não era o 

momento adequado para isso! Não gostei; não este tipo de comportamento que devemos ter para com 

um cidadão. Senhor Presidente, a respeito de uma matéria publicada em alguns sites da cidade a 

respeito do controle da gasolina. Como não era Vereador, não posso avaliar isso porque não tinha 

nada haver no caso. Mas que neste ano esta Casa gastou com combustível uma taxa irrisório! O 

grande problema da matéria é “méritos”; não devemos separar méritos para A, B ou C, na verdade o 

mérito é de todos! Se houve redução de despesas, tem que compartilhar com todos nós porque é 

assim que nós aceitamos. Fico preocupado quando vejo que a matéria entra com o segmento correto 

que é de falar dos custos que foram reduzidos, mas ele não dá nomes àqueles que realmente merecem 

ser colocados como autores desta redução. As comissões aqui trabalharam dignamente; cada 

Vereador sabe do seu compromisso. Senhor Presidente, eu quero parabenizar a ONG Voz dos bichos 

presente nesta Sessão; tenho certeza que o projeto do Vereador Wilson Machado será votado por 

unanimidade desta Casa.  Evanildo Santos Lage – Senhor Presidente, eu quero registrar a presença 

da minha mãe nesta Casa. Senhor Presidente, gostaria que fosse dado um recado a Secretária de 

Saúde Edna Alves que no Distrito de Vale Verde tem ambulância! Porém no final de semana a 

ambulância não trabalha. Quando acontece alguma coisa ou precisa levar um paciente ao hospital, 

falam que não tem motorista pro final de semana. Isso é um desrespeito para com a comunidade! 

Quando liga pra SAMU o pessoal não acredita achando que é trote. A Voz dos Bichos podem ter 

certeza que vou apoiar o projeto do Vereador Wilson Machado, como também eu apoiarei qualquer 

outro projeto que venha melhorar condição de vida da população de Porto Seguro.  Abimael Ferraz 

Gomes – Senhor Presidente, não conheço nenhuma destas pessoas que fazem parte da ONG Voz dos 

Bichos, mas tenho acompanhado o trabalho belíssimo que vem fazendo no município de Porto 

Seguro; como bem disse o Vereador Kempes Neville Simões Rosa, que até mesmo é um trabalho de 

saúde pública que interfere na população; pro outro lado cuidam de animais que são seres que 

precisam ter cuidado e carinho; o Vereador Wilson Machado autor do projeto, pode contar com meu 

voto. Senhor Presidente, ontem estive na Casa do Trabalhador junto com a Prefeita Claudia Oliveira, 

é uma instituição que completou dois anos de serviços prestados à comunidade do Complexo 

Baianão; hoje passam por ali uma faixa de cento e cinqüenta pessoas se profissionalizam no mercado 

de trabalho do município de Porto Seguro; quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira e a equipe 

da Secretaria de Trabalho e assistência Social pelo trabalho desenvolvido na Casa dos Trabalhadores. 

Senhor Presidente, também visitei o Antigo Colégio Pedro Álvares Cabral, o que tem me 

incomodado é que o único prédio público que faz referencia ao nosso descobridor Pedro Álvares 

Cabral; mudaram o nome sem comunicar a sociedade portosegurense, e a gente precisa ter certo 

cuidado com a questão histórica cultural de Porto Seguro; e o Colégio Pedro Álvares Cabral é uma 

referencia desta cidade há mais de trinta anos. Em conversa com o Diretor do mesmo Sr. Caetano de 

que eu junto com os demais Vereadores vou enviar um oficio ao Secretário De Educação Estadual 

para que o Colégio continue ser chamado Pedro Álvares Cabral; se for Complexo que seja: 

Complexo Pedro Álvares Cabral. Também estive com o pessoal do SEBRAE no Hotel Solar do 

Imperador onde uma Empresa genuinamente Portosegurense: Empresa Esfiha & Cia. Esta empresa 

começou muito humilde nesta cidade; ontem ela recebeu o credenciamento para fazer franquias em 
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todo Brasil. É um motivo para nós e pra Porto Seguro; quero parabenizar a nossa amiga Bia e família 

pelo empenho e desenvolvimento deste trabalho de uma empresa de muito sucesso em Porto Seguro. 

Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, fico muito preocupado por não ver nenhuma 

autoridade tomando parte de uma situação que só vejo aumentar em nosso município, principalmente 

no centro da cidade – moradores de rua. Muitos usam como justificativa o artigo 5º da Constituição 

vec. 15 que é o direito de ir e vir do cidadão. Ninguém quer tirar o cidadão daqui para mandar para o 

seu lugar! Precisamos de uma política social de readaptação destas pessoas na cidade, na comunidade 

e na sociedade. Porque contradiz até a declaração universal dos direitos humanos, onde diz: Artigo 1: 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de 

consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Toda pessoa tem direito 

ao nível de vida suficiente pra lhe segurar a saúde, família, bem estar, princípios, quanto 

alimentação alojamentos, assistência médica...! Se for para obedecer a Constituição a maioria dos 

políticos do nosso país estaria presa! Estas pessoas na sua maioria se concentram em frente ao 

Gabinete da Prefeita. Será que a Secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social não visita a 

Prefeita e ver estas pessoas na Praça? Aquelas pessoas vivem como animais! Falo isso porque a 

maioria se concentra na rua onde eu moro e ainda converso com eles; pergunto se existe algum 

projeto, programa, alguém aborda para resolver a situação? Disseram que não. Algumas religiões, 

instituições, grupos levam sopa, almoço; mas isso não resolve. Senhor Presidente, já que a Secretária 

vem a esta Casa eu gostaria de perguntar pra ela o que o município está fazendo perante estas 

pessoas. Eu vejo este pessoal comendo víscera de peixe! Fazendo necessidades na rua. Isso é questão 

de saúde pública. Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, quero parabenizar o Vereador Wilson 

Machado pelo projeto apresentado nesta Casa. Mais uma vez quero falar a respeito da festa dos garis, 

profissionais tão importantes para nossa cidade. Senhor Presidente, gostaria saber da respostas de 

alguns requerimentos votado nesta Casa em especial a respeito o bairro Porto Alegre II conforme a 

comunidade requisita um poço artesiano. Quando eu era Superintendente do Complexo Baianão eu 

solicitei um poço a Prefeita Claudia Oliveira para este bairro; porem a bomba que estava no poço não 

atende a demanda da comunidade; o povo está sem água; que a Secretaria de Serviços Públicos olhe 

com mais atenção referente a este problema; não adianta ter um poço e não tem uma bomba paz de 

jorrar água para abastecer a comunidade. Referente a bairro Paraguai, gostaria de pedir as Secretarias 

de Serviços Públicos e de Obras que liberasse a rua principal deste bairro que está interditada. Quanto 

eu fazer parte desta Casa vou cobrar e fazer requerimentos voltados às comunidades. Tenho certeza 

que a Prefeita vai olhar com carinho e solicitar dos Secretários para ver de perto a necessidade 

clamada pela população. Wilson Santos Machado – Senhor Presidente, quero agradecer os 

Vereadores que apóiam o meu projeto a qual foi lido hoje. Senhor Presidente, eu gostaria que 

participasse da reunião das comissões que vão analisar o projeto de minha autoria, duas pessoas da 

ONG Voz dos Bichos, são eles quem vive e vivencia este problema. Senhor Presidente, na Sessão 

passada eu falei da importância da agricultura para o nosso município. A agricultura do município de 

Porto Seguro é pouco falada; mas vem desenvolvendo com altas tecnologias. Gostaria que a área 

agrícola do nosso município fosse visitada pelos Vereadores, uma área produtiva, lucrativa, 

desenvolvida; com isso mantemos o homem do campo; também evitamos que este trabalhador venha 

procurar emprego nas áreas que oferece a cidade. Na terça feira nós fizemos a implantação da 

agricultura orgânica no município. O Secretário Aliomar Bittencourt colocou a certificação do selo 

orgânico do município de Porto Seguro. São mais de cinqüenta entidades do município envolvidas 

neste processo; colocando os produtos nos mercados. Conforme colocou o Secretário nesta reunião, 

que no ano próximo vamos ter aproximadamente um investimento no Projeto PAA de dois milhões 
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de reais para quem vir se entregar neste processo. Possivelmente cem por cento da merenda escolar 

será fornecida com este produto orgânico nas escolas do município. a Prefeita Claudia Oliveira dando 

seu total apoio até mesmo nas questões de eventos e também patrocinar esta equipe técnica em outra 

cidade tais como Itabuna e Ilhéus que já tem o produto orgânico. A respeito das dificuldades 

abordadas pelo Vereador Kempes Neville Simões Rosa, quero dizer que no Distrito de Vera Cruz 

ainda tem espaço muito grande que está na disponibilidade de todos; já conversei com a Secretária 

Lívia Bittencourt que poderia  utilizar aquele espaço para atender as demais demandas. Ariana 

Fehlberg – Senhor Presidente, foram feitos e aprovados alguns requerimentos nesta Casa, até o 

momento nenhum dos que eu fiz foi atendido. O Distrito onde mora tem algumas ruas no escuro 

causando uma preocupação muito grande para nós moradores; como também no bairro Quinta do 

Descobrimento se encontra no mesmo estado. O responsável pelo serviço era Jorge, e se mudaram 

ainda não sei quer é. Quando um vereador faz um requerimento, ele quer resposta! Fui abordada por 

um morador do bairro Ubaldinão dizendo que tem uma rua deste bairro que estar causando um 

transtorno para com os moradores; eu peço ao responsável por esta pasta que olhe com carinho o que 

realmente está causando transtorno. Desde já quero falar para a ONG Voz dos Bichos que contem 

com meu voto no projeto que ora foi lido de autoria do Vereador Wilson Machado.  Evaí Fonseca 

Brito – Senhor Presidente, eu não iria me manifestar, mas como foi cogitado por alguns Vereadores a 

respeito do combustível dos anos anteriores e o deste ano – 2017. Eu estava aguardando um 

panorâmico real da Câmara para depois me manifestar. Gostaria de deixar bem claro a respeito de 

uma publicação do Observatório onde o lema dele é: “esse é o nosso trabalho”.  Mas isso aqui não é o 

trabalho do Observatório! E sim um trabalho da gestão desta Casa! Observatório não manda na 

Câmara de Vereadores. Até o Ministério Público respeita a Câmara de Vereadores. Nós temos que 

respeitar os Poderes. Enquanto eu Presidente desta Casa não irei aceitar a forma que o Observatório 

colocou! Qualquer erro que aconteça nesta Casa, o único que vai ficar inelegível é o Presidente. Não 

queria me manifestar até porque eu respeito os presidentes passados; mas achei uma ousadia do 

Observatório publicar dizendo que é seu lema. No período de janeiro a março do ano de 2013 foi 

gastos de combustível nesta Casa um valor: R$ 9.536,44 (nove mil quinhentos e trinta e seis reais e 

quarenta e quatro centavos); ano 2014: R$ 7.795,52 (sete mil setecentos e noventa e cinco reais e 

cinqüenta e dois centavos; ano 2015: 17.486,34 (dezessete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e 

trinta e quatro centavos); ano 2016: 7.203,70 (sete mil duzentos e três reais e setenta centavos) e no 

ano de 2017: R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais). quando eu tomei conhecimento da farra 

de combustível na Câmara de Vereadores eu chamei cada Vereador e disse que iria cortar o 

combustível nesta Casa até quando não colocar um projeto que tenha um valor específico para cada 

Vereador. É a Mesa Diretora que está fazendo a diferença neste sentido. Dentre disso, todos os 

Funcionários desta Casa estão uniformizados! Foi feito uma obra nesta Casa onde coloquei uma 

placa em nome da Mesa Diretora especificando o valor da reforma desta Casa. nós terminamos de 

fazer um curso agora. Se um Vereador sai de Porto Seguro para participar de um Congresso, o custo 

do Vereador é R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) – passagem, diária e a inscrição do curso. 

O curso que fizemos nesta Casa foi feito um contrato para setenta pessoas: 17 (dezessete) Vereadores 

(a) 03 Assessores por Vereador e funcionários efetivo; o valor por cada um foi de R$ 140,00 (cento e 

quarenta reais)! agora, é obrigação e dever do Vereador participar para cada vez mais está 

aprendendo e se aperfeiçoando. Até terça feira nós estamos recebendo um projeto de doação de uma 

área de 10.000m² para construir uma nova Câmara Municipal, porque esta foi projetada para onze 

Vereadores. a Câmara tem dinheiro para gastar naquilo que se deve gastar! Não usar o dinheiro 

público de uma maneira diferenciada onde estamos passando um momento delicado no Brasil a fora. 
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Hoje a Câmara tem o site onde constam todos os trabalhos da Câmara de Vereadores; convidei o 

Observatório, Ministério Público e o TCM que é um órgão fiscalizador acompanhar todo trabalho 

que fazemos dentro desta Casa. Tinha licitação no valor de 7.500,00 hoje a internet hoje é 1.400,00. 

Foi implantado ponto biométrico. Quero agradecer a compreensão de cada Vereador; cada vereador 

tem uma senha que é o SIG para que os mesmos possam acompanhar os trabalhos desta Casa. 

Ordem do Dia do Executivo Municipal: - Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 014/2017 – 

Matéria: Revoga as disposições da Lei Municipal nº 1008/12 de 05 de julho de 2012. Quórum: Dois 

terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores (a), foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores Elio Brasil dos Santos e Robinson Leão Vinhas. Projeto de Lei Nº 022/2017 – 

Matéria: Altera a atualiza complementarmente a Lei Municipal 1071/13 que Institui o Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica PMQ-AB, instituído pelo 

Ministério da Saúde e dá outras providencias. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 

do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a), foi aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos e 

Robinson Leão Vinhas. Do Legislativo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 

011/2017autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Matéria: Autoriza a leitura facultativa de 

versículos da Bíblia nas escolas no âmbito do município de Porto Seguro. Quórum: Maioria 

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

dos Vereadores (a), foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores Elio Brasil dos Santos e Robinson Leão Vinhas.  Projeto de Lei Nº 012/2017 autoria 

Vereador Abimael Ferraz Gomez – Matéria: Denomina oficialmente como Rua Vila de Belmonte, 

via pública de ligação entre o Trevo do Cabral e a Av. do Descobrimento. Quórum: Maioria 

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

dos Vereadores (a), foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores Elio Brasil dos Santos e Robinson Leão Vinhas. Requerimentos: Nº 134/17 autoria 

Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Mun. a regularização da documentação de 

barracas na Passarela do Descobrimento e circunvizinhas para os munícipes que efetivamente 

trabalham na área. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores Elio Brasil dos Santos e Robinson Leão Vinhas. Nº 135/17 autoria Vereador 

Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Mun. celebração de convenio com o Ministério 

da Saúde para aquisição e permanência de ambulâncias no povoado de Pindorama, distrito de Vale 

Verde e regiões rurais. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores Elio Brasil dos Santos e Robinson Leão Vinhas. Nº 136/17autoria Câmara Municipal 

de Porto Seguro – Requer do Executivo Município a intercessão junto a Secretaria Estadual de 

Educação para extensão do curso de Turismo da UNEB para Porto Seguro. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos e 

Robinson Leão Vinhas. Nº 137/17 autoria Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do 

Executivo Municipal a criação da Secretaria Municipal do Índio. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos e Robinson Leão Vinhas. 

Nº 138/17 autoria Vereador Elio Brasil dos Santos – Requer do Executivo Municipal intercessão 

junto aos órgãos competentes para recuperação da pista na BR 367, na Ponta Grande.  Aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos e 

Robinson Leão Vinhas. Nº 139/17 autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convenio para conclusão da quadra poliesportiva da Escola Municipal 
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Valdivio Costa. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores 

Elio Brasil dos Santos e Robinson Leão Vinhas. Nº 140/17 autoria Vereador Evanildo Santos Lage 

– Requer da Sec. Mun. de Saúde a renovação do convenio com o Hospital de Olhos Day Horck e 

com a oftalmologista Dra. Alzira Maria Nicolini Delgado.  Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos e Robinson Leão Vinhas. 

Nº 141/17 autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração 

de convenio para instalação de redutor de velocidade na Rua São Sebastião. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos e 

Robinson Leão Vinhas. Nº 142/17 autoria Vereador Ronildo Vinhas Alves e demais infra assinados 

– Requer o uso da Tribuna Livre da Diretora da UNEB para explanação relacionada ao curso de 

Turismo em Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores Elio Brasil dos Santos e Robinson Leão Vinhas. Nº 143/17 autoria Vereador Kempes 

Neville Simões Rosa – Requer do Executivo Mun. celebração e convenio para pavimentação da 

ladeira do bairro Sapoti, interligando ao Mercado do Povo e ladeira doa Pormal no Mira Porto. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Elio Brasil dos 

Santos e Robinson Leão Vinhas. Nº 144/17 autoria Vereador Abimael Ferraz Gomez - Requer do 

Executivo o envio de Proposição versando sobre a Regularização Fundiária do Conjunto de Casas 

Populares, Parque Ecológico III etapa. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos e Robinson Leão Vinhas. Nº 145/17 autoria 

Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal o encaminhamento de Projeto 

de Lei versando sobre isenção de IPTU para proprietários de imóveis tombados pelo IPHAN. 

Indicações: Nº 127/17 autoria Vereador, Evaí Fonseca Brito – Construção de quadra poliesportivas 

em bairros da Orla Norte do município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos e Robinson Leão Vinhas. Nº 128/17 autoria 

Vereador Aparecido dos Santos Viana – Construção de uma quadra poliesportiva, estruturada com 

vestiários, sanitários, alambrados, arquibancadas e iluminação para os Bairros Porto Alegre I e II. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Elio Brasil dos 

Santos e Robinson Leão Vinhas. Nº 129/17 autoria Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – 

Construção de uma praça e parque infantil na comunidade de Coqueiro Alto. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos e 

Robinson Leão Vinhas. Nº 130/17 autoria Vereador Elio Brasil dos Santos – Recuperação da 

pavimentação asfáltica da Rua Isnard Pena, bairro Cambolo. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos e Robinson Leão Vinhas.  

Nº 131/17 autoria Vereador Evanildo Santos Lage – Cascalhamento e /ou pavimentação da ladeira na 

chegada do distrito de Caraíva. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores Elio Brasil dos Santos e Robinson Leão Vinhas.  Nº 132/17 autoria Vereador 

Kempes Neville Simões Rosa – Instalação de quadra de futevôlei ao lado do campo do Sapoti. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Elio Brasil dos 

Santos e Robinson Leão Vinhas. Nº 133/17 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza - 

Pavimentação das Ruas Gilberto Alexandrino da Silva, Dr. Aldair Neder, Heraldo Lima, Sargento 

Torres no Bairro Parque Ecológico II etapa. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos e Robinson Leão Vinhas. Nº 134/17 autoria 

Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Construção de uma creche no bairro Casas Nova, Complexo 

Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores 

Elio Brasil dos Santos e Robinson Leão Vinhas. Nº 135/17 autoria Vereador Ronildo Vinhas Alves 
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e Robério Moura Gomes - Que seja feito o Calçamento da Rua da gameleira, e da travessa da 

gameleira para a Rua do telegrafo, situado no Distrito de Trancoso neste Município. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos e 

Robinson Leão Vinhas. Nº 136/17 autoria Vereador Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves 

- Que seja asfaltada a Rua da Quadra até a Rua dos Macacos no Bairro Condomínio 2000, situado em 

Trancoso neste Município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores Elio Brasil dos Santos e Robinson Leão Vinhas. Nº 137/17 autoria Vereador Lázaro 

Souza Lopes – Pavimentação asfáltica da Rua Guimarães, Rua Pereira, Rua Veloso, Rua Nascimento, 

Rua Caiado Fraga, Rua Giovane, Rua Jacarandá, Rua Cristóvão Colombo, Rua Marinho, Rua 

Siqueira. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Elio 

Brasil dos Santos e Robinson Leão Vinhas. O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença 

de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 08 de junho 2017. 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. 

 

 


