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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de outubro de 2017 às 09hs00min foi realizada a 11ª 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, aguardou-se 15 (quinze) minutos para ser feita a segunda e última chamada, 

conforme determina o Regimento Interno 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, Aparecido dos Santos Viana, 

Ariana Fehlberg, Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage, Hélio 

Pinheiro de Araujo, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia 

Filho, Robério Moura Gomes, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo Borges de Souza e Wilson Santos 

Machado; constando à ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto e Ronildo Vinhas 

Alves. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 05 de outubro de 2017 foi aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Antônio Geraldo Ferreira Couto e 

Ronildo Vinhas Alves  Para Leitura: Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 037/2017 autoria 

Vereador Rodrigo Borges de Souza. Matéria: Determina a presença de cobradores no sistema de 

transporte coletivo urbano e dá outras providências. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os 

Vereadores: Hélio Pinheiro de Araujo – Senhor Presidente, quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira 

pelo serviço na Avenida Getúlio Vargas, graças a Deus não está alagando mais. Agradeço ao Sr. 

Antonio chefe da Iluminação Pública, que através dos nossos requerimentos a Prefeita Claudia Oliveira 

atendeu e acredito que até o final do ano a Avenida dos Navegantes está toda asfaltada; a rede de esgoto 

e a iluminação pública já começaram a mexer; hoje já vão mexer nos postes do meio dos canteiros. 

Agradecer a presença do Secretário de Obras José Carlos nesta obra. Agradecer a Sra. Gislaine Diretora 

de marcação do Hospital pelo atendimento. Senhor Presidente, recebi um comunicado dos moradores do 

Parque Ecológico; falando da faltando de professores na Escola Valdivio Costa. Quero chamar atenção 

da Secretária de Educação Sra. Claudia para que possa olhar com carinho esta situação. Elio Brasil dos 

Santos – Senhor Presidente, pedi pra falar hoje porque na próxima Sessão eu não estarei aqui. Quero 

agradecer a Prefeita Claudia Oliveira pelo serviço realizado na Av. Getúlio Vargas, hoje a obra foi 

concluída; bem feita, evitando novos alagamentos. Mais uma vez parabenizo a Prefeita e o Vereador 

Robinson Vinhas pelas obras realizadas nas ruas do bairro Cambolo. Isso mostra que mesmo com as 

dificuldades econômicas relatadas na Sessão passada, algumas coisas estão acontecendo em nosso 

município; limpeza da Orla está sendo feita; todas as obras importantes para chegada do verão. Quero 

parabenizar a Secretárias de Saúde Edna Alves pelo empenho, esforço que conseguiu para o município 

um veículo para UPA, tudo isso não acontece por acaso; há quem diz que o Governo Federal mandou o 

dinheiro! Muito pelo contrário, se não tiver um Prefeito ou um Secretário cobrando, as coisas não 

acontecem. As UPAS de Porto Seguro desde quando foram instaladas, eram recursos próprios; o 

Governo Federal só construía o prédio; agora o Governo Federal disponibilizou um valor de sete 

milhões e duzentos mil reais para cinco cidades do Estado da Bahia, para ajudar na manutenção das 

UPAS. Senhor Presidente, gostaria de falar a respeito de um tema que foi tratado na nossa reunião 

quando discutimos a Lei Orgânica do nosso Município que já está ultrapassada que fere a Constituição 

Federal e o Código de Postura do Município. É uma critica minha contra a tal “Emendas Impositivas”. 

Ontem através do meio de comunicação uma pessoa que fala mal de tudo, falou dez minutos no rádio a 

respeito das Emendas que o Governo Temer está passando para os Deputados para que os mesmos não 

deixem cair! Se ta na lei, o Deputado Federal ta no direito em receber a emenda para mandar para seu 

município. Mas a imprensa de um modo geral cai matando encima, porque todas as vezes que o governo 

precisa do deputado, libera a emenda! Da forma que a imprensa comenta, parece que os Deputados são 

comprados pela emenda! Infelizmente utiliza deste momento para colocar em cheque a responsabilidade 

e a coerência de quem recebe as emendas – Deputados: Federal e Estadual e os Vereadores. Às vezes a 

“emenda” atrapalha mais, do que ajuda. Quando estamos em campanha o povo fala logo: votou no 
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projeto da prefeita o Vereador recebe algum! Infelizmente é isso que ouvimos. Nós legisladores temos 

que tomar vergonha na cara! A Constituição Federal Art. 29 que trata dos Vereadores é bem clara! 

Concordo plenamente com que o Vereador Rodrigo Borges! Já fiz critica contra os Professores sobre o 

dia que tem Assembléia não tem aula! O que isso tem haver uma coisa com a outra? Nós somos 

fiscalizadores! Não podemos ser executadores! Quando há uma inauguração de uma rua que foi indicada 

por um Vereador; aparece ex-vereador falando que ele indicou também; aí o legislador de um modo 

geral esquece o seu papel de fiscalizador. Estou fazendo esta critica aos Três Poderes que estão 

invertendo o papel! Esquecemos do nosso compromisso que é legislar e fiscalizar! Falo isso também, 

porque em breve vamos fazer a Lei Orgânica do Município, e vai ter que citar o verdadeiro papel do 

Vereador. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, quero comunicar o falecimento de um grande 

amigo nosso do Arraial d„Ajuda – Mumu, filho do Sr. Manoel Gouveia e Nonoca, família tradicional 

deste Distrito; sobrinho do Secretário de Meio Ambiente Bendito Gouveia – Bené. E aproveitando quero 

justificar a ausência do Vereador Ronildo Vinhas Alves que é bem próxima à família enlutada. O 

Presidente Vereador Evaí Fonseca Brito fez breves comentários a respeito do pronunciamento dos 

Vereadores: Vereador Elio Brasil dos Santos, você sabe que os Três Poderes são harmônicos; cada um 

respeitando o seu seguimento. Quando você cita a Lei Orgânica. A Lei Orgânica atual tem 122 artigos; 

mas também são vários artigos que estão ultrapassados, até porque são vinte e sete anos que foi feito a 

Lei Orgânica. Quando a Mesa Diretora tomou esta iniciativa foi pelo bem comum! Quando você falou 

da Emenda Impositiva, isso não consta na Lei Orgânica atual! Vários Vereadores já cobraram; agora 

como podemos cobrar uma ação do Poder Executivo que nós não temos na Lei Orgânica? Não adianta o 

Vereador solicitar algo por indicação ou requerimento se ele não for à busca! É este o propósito desta 

Casa Legislativa. Enquanto eu como Presidente, estou procurando o melhor para todos; não foi uma 

intenção direta para uma determinada situação; há um equivoco de quem pensou desta forma. Ordem 

do Dia do Legislativo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Resolução Nº 016/2017 autoria 

Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes. Matéria: Concede Titulo de Cidadão 

Portosegurense ao Sr. Robson Araújo Pinto. Quórum: Dois terços de acordo como art. 143 do 

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

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Antonio Geraldo Ferreira Couto e 

Ronildo Vinhas Alves. Do Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Resolução Nº 

018/2017 autoria Mesa Diretora. Matéria: Cria a Comissão Especial para a reforma da Lei Orgânica do 

Município de Porto Seguro. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o Art. 142. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores Antonio Geraldo Ferreira Couto e Ronildo Vinhas Alves. Requerimentos: 

Nº 244/17autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal assinatura de decreto, 

criando vagas exclusivas para veículos de transporte escolar em frente às escolas no âmbito do 

município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Antonio 

Geraldo Ferreira Couto e Ronildo Vinhas Alves. Nº 245/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos 

Viana – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio e/ou PPP`s para revitalização da 

Passarela do Descobrimento. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores Antonio Geraldo Ferreira Couto e Ronildo Vinhas Alves. Nº 246/17 autoria Vereadora 

Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal criação do Projeto de “casa de acolhimento” às 

mulheres vítimas de violência no âmbito do município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores Antonio Geraldo Ferreira Couto e Ronildo Vinhas Alves. Nº 

247/17 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal a instalação do 

Programa Multidisciplinar da Educação Municipal - Atendimento físico e psicológico do servidor da 

área de educação. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores 

Antonio Geraldo Ferreira Couto e Ronildo Vinhas Alves. Nº 248/17autoria Vereador Hélio Pinheiro 

de Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o Ministério dos Esportes para 

criação de Complexo Esportivo para área de vulnerabilidade social. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores Antonio Geraldo Ferreira Couto e Ronildo Vinhas 
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Alves. Nº 249/17 autoria Vereador Wilson dos Santos Machado – Requer do Executivo Municipal o 

envio de Proposição versando sobre Regularização Fundiária da área do Bairro Novo, distrito de Vera 

Cruz. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Antonio Geraldo 

Ferreira Couto e Ronildo Vinhas Alves. Nº 250/17 autoria Vereador Robinson Leão Vinhas – Requer 

do Executivo Municipal notificação junto à concessionária de transporte coletivo para revisão da 

acessibilidade dos veículos. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores Antonio Geraldo Ferreira Couto e Ronildo Vinhas Alves. Nº 251/17 autoria Vereadores 

Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Requer do Executivo Municipal realização de 

audiência pública para discussão da realização de casamentos no distrito de Trancoso. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Antonio Geraldo Ferreira Couto e 

Ronildo Vinhas Alves. Indicações: Nº 250/17 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Pavimentação da 

rua Graúna, em Taperapuã. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores Antonio Geraldo Ferreira Couto e Ronildo Vinhas Alves. Nº 251/17 autoria Vereador 

Aparecido dos Santos Viana – Limpeza de áreas e patrolamento de ruas do bairro Porto Alegre. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Antonio Geraldo 

Ferreira Couto e Ronildo Vinhas Alves. Nº 252/17autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – 

Instalação do sistema de drenagem da Cidade Alta. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores Antonio Geraldo Ferreira Couto e Ronildo Vinhas Alves. Nº 

253/17autoria Vereador Wilson Santos Machado – Conclusão da construção da creche no Bairro Novo, 

distrito de Vera Cruz. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores 

Antonio Geraldo Ferreira Couto e Ronildo Vinhas Alves. Nº 254/17autoria Vereador Robinson Leão 

Vinhas – Sinalização de rampas de acessibilidade nas calçadas. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores Antonio Geraldo Ferreira Couto e Ronildo Vinhas 

Alves. Nº 255/17 autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Parceria com a OAB para criação do 

projeto OAB vaia escola. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores Antonio Geraldo Ferreira Couto e Ronildo Vinhas Alves. O Presidente Evaí Fonseca 

Brito agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 19 de outubro 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 

 


