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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE MAIO DE 2017                                                                                                                                                           

 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2017 às 10hs00min foi realizada a foi realizada 14º 

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, 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, 

Ronildo Vinhas Alves e Wilson Santos Machado; constando à ausência do Vereador Antônio 

Geraldo Ferreira Couto. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 18 de maio de 2017 foi 

aprovada pela unanimidade dos presentes; constando ausência do Vereador Antônio Geraldo 

Ferreira Couto. Para Leitura: Do Executivo Municipal: Mensagem Nº 002 A /17 acompanhando 

Projeto de Lei Nº 002/2017 que “Disciplina as relações entre o município e as Organizações Sociais e 

dá outras providências”. Mensagem Substitutiva Nº 019/17 acompanhando Substitutivo Projeto de Lei 

Nº19/2017 que “Regulamenta o Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Saúde. Do 

Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 013/22017 autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa 

Matéria: “Institui no município de Porto Seguro, o Dia Municipal da Marcha para Jesus a ser realizado 

anualmente no segundo sábado do mês de dezembro e dá outras providências”. Projeto de Lei Nº 

014/2017 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Matéria: Considera Patrimônio Cultural Municipal 

as Barracas de Praia do município de Porto Seguro. Projeto de Lei Nº 015/2017 autoria Vereador Evaí 

Fonseca Brito – Matéria: Estabelece o Programa de Coleta Seletiva de lixo e resíduos sólidos nos 

órgãos públicos no âmbito do município de Porto Seguro e dá outras providências. Projeto de 

Resolução Nº 005/2017 autoria Vereador Wilson Santos Machado, Abimael Ferraz Gomes e Evaí 

Fonseca Brito – Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Dr. Rodrigo Duarte Bonetti. 

No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Robério Moura Gomes – Senhor 

Presidente, quero parabenizar o coordenador da escolinha de futebol do Distrito de Trancoso Sr. Junior 

pelo serviço que vem prestando para com os jovens deste Distrito, onde teve o reconhecimento da TV 

Santa Cruz que divulgou o trabalho deste jovem que busca os adolescentes que estão nas ruas com a 

cabeça meia desnorteada.  Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, gostaria de começar o meu 

pronunciamento lendo o texto da Constituição Federal – Direito de “ir e vim e suas limitações”: A 

liberdade de locomoção está garantida no art. 5º que se dispõe a livre locomoção no território 

Nacional no tempo de paz, podendo qualquer pessoa no temos da lei nela entrar, permanecer ou dele 

sair com seus bens”. Na semana passada quando fiz o meu pronunciamento falei das pessoas que 

querem fazer manifestos sem respeitar o direito do outro! Hoje tem greve nos Bancos, não estou vendo 

nenhum vigilante fechando as ruas de Porto Seguro para questionar seus salários; eles estão agindo 

dentro da legalidade. Há três anos um grupo de manifestante fechou o acesso “balsa ao Arraial” em 

frente ao Water Park não deixando ninguém passar; ali eu vi uma família em um carro e os 

manifestantes embalançando o veículo e diziam que iam incendiar o mesmo; ai eu pergunto: qual erro 

esta família cometeu? Simplesmente queriam passar porque tinha médico marcado em Eunápolis, e os 

manifestantes achando que tem mais de direito do que qualquer outro cidadão. Na semana passando fiz 

pronunciamento a este respeito e fui severamente agredido pelo ex-gestor Ubaldino Junior em sua 

rádio palanque! Aí diversas pessoas sem entender o nosso pronunciamento ouvem mais o crápula, 

safado e ladrão como Ubaldino Junior do que um homem sério como eu! Eu tenho doze anos de 

mandato; to assumindo este no lugar da Vereadora Lívia Bittencourt e poderei ser candidato quantas 

vezes eu quiser porque a lei me permite. Vocês sabem por que Ubaldino Junior não pode ser mais 

candidato? Porque ele roubou o meu município! Ele saqueou o município! Esta é a grande diferença do 
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bandido Ubaldino Junior, ladrão e mentiroso para o homem sério Dilmo Santiago. Ele está inelegível 

por mais de quarenta anos sem poder ser candidato. Vou continuar agindo com minha seriedade, 

mesmo contra algumas pessoas que não entendam o meu raciocínio, porque eu estou defendendo o 

direito do cidadão de ir e vir. Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, gostaria de convidar os 

demais vereadores para a festa dos garis que será realizada no dia 03 de junho na Boca da Barra; são 

profissionais que tenho respeito; desde o inicio da gestão da Prefeita Claudia Oliveira ela vem 

valorizando esta classe com muitos prêmios. Renivaldo Braz Correia Filho – Senhor Presidente, 

gostaria que o senhor levasse o meu desabafo ao Poder Executivo para que o mesmo chame atenção 

dos Secretários para dá mais assistências aos nossos bairros e povoados. Senhor Presidente, já são 

cinco meses de Administração o povoado de Itaporanga se encontra abandonado, desprezado, cheio de 

lixo; tem uma caçamba contratada pela Prefeitura, porém o motorista vai nesta localidade quando ele 

quer! Isso não pode acontecer Senhor Presidente. Os Secretários acham que eles podem fazer os que 

eles querem! Se for trabalhar em parceria Senhor Presidente, estou aqui pra isso! Agora se for pra 

sacanear, eu vou começar a fazer e ouvir o povo que me elegeu! Espero que isto chegue até a Prefeita 

para tomar uma posição contra certos Secretários, não que ele venha atender o Vereador, mais que der 

atenção ao povo necessitado. Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente, está acontecendo no 

Centro de Cultura de Porto Seguro uma palestra sobre a Cultura Africana, todos estão convidados para 

participar. Também chegou um convite da Secretaria de Agricultura para o dia 30 de maio no CEAM, 

onde acontecerá a primeira reunião de consumidores de produtos orgânicos de Porto Seguro. Senhor 

Presidente, eu quero parabenizar o município em especial a Prefeita Claudia Oliveira e a Secretária de 

Saúde Edna Alves pela parceria que feita juntamente com o Centro de Oftalmologia, para dar suporte 

aos moradores de Porto Seguro que sofrem de cataratas, glaucomas e outras doenças relacionadas a 

visão. Senhor Presidente, nós vivemos em uma cidade turística e convivemos com o combustível mais 

caro do Brasil. Como Câmara de Vereadores; representantes da sociedade Portosegurense e como 

responsáveis pelo bem-estar do cidadão de Porto Seguro que consome, que paga seus impostos e que 

compra este combustível caro para se deslocar para outra localidade, que possamos fazer um pacto 

junto ao Ministério Público para haver uma audiência pública, pra que possamos entender o porquê 

deste combustível tão caro assim! Isso já vem acontecendo há mais de vinte anos e ninguém toma 

providência. Eu abasteci meu veiculo em Maceió a R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) o litro em 

Teixeira de Freitas a R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos o litro), em Porto Seguro o litro chega até 

R$ 5,00 (cinco reais)! Tem alguma coisa errado nisso que a gente precisa entender; nós não somos 

turistas não! Somos trabalhadores, saímos de casa sedo, pagamos nossos impostos como qualquer 

outro cidadão de qualquer outra cidade do país.  Não podemos ser tratados como barganha turística, 

como muitos fazem nesta cidade e colocam os moradores de Porto Seguro neste pacote. De um modo 

geral Senhor Presidente, sabemos que o nosso país está passando em dificuldade, mas tenho certeza 

que vamos sair dessa. É um país rico; a nossa Agricultura é um espetáculo a parte; as indústrias são as 

das modernas do mundo. Sabemos que tem jeito, é preciso que esteja na mão de pessoas que respeite o 

cidadão; que tenha o sentimento do povo e que seja patriota; que defenda o Brasil como se fosse a sua 

casa ou sua própria família. É triste ver a situação que o país passa e nós como cidade que deu início a 

tudo isso não podemos ficar calado! Precisamos emitir desta pequena cidade sinais para que 

transforme a realidade social e econômica, política e moral do nosso país. Senhor Presidente, nesta 

semana o nosso Nordeste entrou em rede nacional por conta de pessoas preconceituosas; por falta de 

educação, falta de princípio, falta de vergonha ou por falta de desconhecer a realidade de um país tão 

importante como esse, vai pra rede social falar besteira. O mas triste foi o que uma Vereadora da 

cidade de Farroupilha publicou: “O Nordestino sabe muito bem é se unir pra roubar”! Que nós 

Nordestino não sabemos falar muito! Vereadora Elianoura, a senhora é desenformada; respeite o povo 

Nordestino. Senhor Presidente, já está se tratando de Câmara para Câmara, gostaria que nós 

pudéssemos mandar uma nota de repúdio à Câmara de Farroupilha dizendo que esta Senhora se 

respeite e respeite o povo Nordestino! Outra desenformada disse que gostaria que a bomba que 
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explodiu em Manchester fosse colocada na Bahia, porque gostaria de ver nós baianos pulando e se 

queimando no fogo, porque somos pretinhos, moreninhos e somos pessoas desprezíveis! Eu tenho 

pena de uma pessoa como esta, descarregada de sentimentos para com a pessoa humana. A Bahia é o 

Estado que gerou esta Nação; precisamos tomar providencia e fazer estas pessoas entender que o ser 

humano é importante em qualquer lugar do Planeta. Wilson Santos Machado – Senhor Presidente, 

hoje estamos comemorando o dia do Trabalhador Rural. Gostaria de parabenizar estas pessoas tão 

importantes para o mundo. Em especial aqueles que trabalham na agricultura deste município, que 

tanto desenvolvem com técnicas modernas e abrangentes. É de grande importância que nós 

representantes deste município pudéssemos valorizar mais as nossas comunidades rurais que tanto 

desempenham na agricultura familiar; como também se desempenham em trazer os produtos de 

melhor qualidade para o mercado do município. Gostaria que todos os Vereadores atendessem o 

convite do Secretário da Secretaria de Agricultura para podermos prestigiar os agricultores do 

município de Porto Seguro.  Hoje entrei com um requerimento para que a Prefeita possa construir uma 

Escola Agrícola no Distrito de Vera Cruz. Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, todas as 

vezes que sento naquela cadeira lembro dá responsabilidade que tenho como vereador e com os 

eleitores que acreditaram com seu voto na minha pessoa; garanto para eles uma certeza absoluta que o 

meu reconhecimento vem em nome do Senhor Jesus porque é Ele que me sustenta todos os dias nesta 

terra, e é em nome d’Ele que eu luto todos os dias pela comunidade de Porto Seguro. Senhor 

Presidente no dia 27 de maio teremos o lançamento do livro “O Poder da Triste Aliança” do Pastor 

Ricardo que será realizado no Centro de Convenções Betel, todos estão convidados a participarem 

deste lançamento. Quero parabenizar o meu Assessor que está fazendo anos hoje. Senhor Presidente, o  

momento hoje não está fácil falar de política! Quando assistimos telejornais só ouvimos os descasos 

com o nosso país! Cada município que tem dois ou três mil habitantes há um escândalo enorme de 

roubo! Isso nos deixa triste. Quando entrei na política eu tinha vergonha de falar que eu era candidato a 

vereador! Mas, tenho convicção que eu e os demais colegas vereadores estamos tentando fazer o 

máximo pela cidade; por mais que muitas das vezes as comunidades não estejam enxergando essa 

nossa lutada do dia a dia, porque a política tem um sentido burocrático que não é fácil executar tudo 

aquilo que a gente pede. Mas, quem acompanha esta Casa podem ta observando que todos os 

vereadores estão lutando para levar algum para suas localidades a qual representam; a gente sabe que 

as coisas não chegam com facilidade, mas também não podem dizer que a gente não está lutando. 

Todos os dias eu estou sendo marcado pelo facebook, são pessoas falando das necessidades de suas 

devidas localidades; quase todos os dias eu falo com a Prefeita Claudia Oliveira; eu confio na gestão 

dela; como homem de Deus eu acredito que Porto Seguro hoje está num melhor momento em mãos 

desta gestão! A população tem que cobrar mesmo. O meu gabinete está sempre aberto para atender 

qualquer reivindicação da população deste município.  Ordem do Dia do Executivo Municipal: Para 

2º Votação: Projeto de Lei Nº 006/2017 – Matéria: Dispõe sobre o Fundo Garantidor de Serviços 

Públicos e Desenvolvimento Sustentável de Porto Seguro e dá outras providências. Quórum: Maioria 

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

Vereadores, foi aprovado pela maioria dos Vereadores constando ausência do vereador Antonio 

Geraldo Ferreira Couto. Projeto de Lei Nº 007/2017 – Matéria: Dispõe sobre o Programa Municipal 

de Parcerias Pública Privada e Concessionária para o Desenvolvimento Sustentável de Porto Seguro. 

Quórum: Dois terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por 

parte dos Vereadores, foi aprovado pela maioria dos Vereadores constando ausência do vereador 

Antonio Geraldo Ferreira Couto. Projeto de Lei Nº 008/2017 – Matéria: Dispõe sobre a Política 

Municipal de Saneamento Básico de Porto Seguro e dá outras providencias. Quórum: Maioria 

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

Vereadores, foi aprovado pela maioria dos Vereadores constando ausência do vereador Antonio 

Geraldo Ferreira Couto. Projeto de Lei Nº 009/2017 – Matéria: Dispõe sobre a Regulação de 

Serviços Públicos Delegados de Porto Seguro sobre criação da Agencia de Regulação de Serviços 
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Púbicos Delegados de Porto Seguro sua estrutura, competência, funcionamento e dá outras 

providencias. Quórum: Maioria absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno.  Depois de 

várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela maioria dos Vereadores constando 

ausência do vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Palavra do Presidente: gostaria de pedir 

atenção dos demais vereadores (a), por que houve um erro da Secretaria, porque o projeto da Seletiva 

não era para estar constando em pauta! Sendo que a pauta foi refeita; os projetos foram retirados na 

semana passada para poder vir a esta Casa um “substituto” e nós não podemos votar em um projeto 

que esteja irregular. Então os projetos de nº 018 e 019 não constam nesta pauta, acredito que na 

próxima semana constarão em pauta.  Do Legislativo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei 

Nº 008/2017 autoria Vereador Robinson Leão Vinhas – Matéria: Reconhece como de Utilidade 

Pública Municipal a Cooperativa dos Taxistas 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, foi aprovado pela maioria dos Vereadores constando ausência do vereador Antonio 

Geraldo Ferreira Couto. Projeto de Lei Nº 009/2017 autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa – 

Matéria: Dispõe sobre a disponibilização de local de descanso para os profissionais de enfermagem 

nos equipamentos de saúde no município de Porto Seguro. Quórum: Maioria absoluta de acordo com o 

art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado 

pela maioria dos Vereadores constando ausência do vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Projeto 

de Lei Nº 010/2017 autoria Mesa Diretora – Matéria: Concede reparação salarial aos servidores 

públicos municipais lotados na Câmara Municipal de Porto Seguro. Quórum: Maioria absoluta de 

acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi 

aprovado pela maioria dos Vereadores constando ausência do vereador Antonio Geraldo Ferreira 

Couto. Projeto de Resolução Nº 004/2017 autoria Vereadores Robinson Leão Vinhas e Lázaro Souza 

Lopes – Matéria: Concede Titulo de Cidadã Portosegurense ao D. Maria das Graças Nascif. Quórum: 

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

Vereadores, foi aprovado pela maioria dos Vereadores constando ausência do vereador Antonio 

Geraldo Ferreira Couto. Do Executivo Municipal: Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 017/2017 – 

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, foi aprovado pela maioria dos Vereadores constando ausência do vereador Antonio 

Geraldo Ferreira Couto. 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, foi aprovado pela maioria dos Vereadores constando ausência do vereador 

Antonio Geraldo Ferreira Couto. Do Legislativo Municipal – Para 1º 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, 

foi aprovado pela maioria dos Vereadores constando ausência do vereador Antonio Geraldo Ferreira 

Couto. 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, foi aprovado pela maioria dos Vereadores constando 

ausência do vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Requerimentos: Nº 120/17 autoria Vereador 

Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal o envio de Proposição versando sobre doação de 

área para construção da sede do Sindicato dos Agentes de Saúde e Endemias do município de Porto 

Seguro. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela maioria dos 

Vereadores constando ausência do vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 121/17 autoria 
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Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal o envio de Projeto versando 

sobre a Bolsa Esportista. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela 

maioria dos Vereadores constando ausência do vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 122/17 

autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal a revitalização e uso dos 

prédios públicos localizados na Rua Cova da Moça. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores, foi aprovado pela maioria dos Vereadores constando ausência do vereador Antonio 

Geraldo Ferreira Couto. Nº 123/17 autoria Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convenio para pavimentação Rua Jorge Mourão, distrito de 

Trancoso. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela maioria dos 

Vereadores constando ausência do vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 124/17 autoria 

Vereador Elio Brasil dos Santos – Requer do Executivo Municipal intervenção junto a Caixa 

Econômica Federal para instalação de Agencia no Complexo Frei Calixto. Depois de várias discussões 

por parte dos Vereadores, foi aprovado pela maioria dos Vereadores constando ausência do vereador 

Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 125/17 autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convenio para construção e ponte para melhorar acesso da rua 

Marajó, Boqueirão Casas Novas. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado 

pela maioria dos Vereadores constando ausência do vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 

126/17 autoria Vereador Robinson Leão Vinhas – Requer do Executivo Municipal intervenção junto 

ao DENIT para retirada de radar e construção de redutores de velocidade na BR 367, povoado de 

Pindorama e distrito de Vera Cruz. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado 

pela maioria dos Vereadores constando ausência do vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 

127/17 autoria Vereador Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo Municipal o envio de equipe 

itinerante para revitalização dos bairros periféricos do distrito do Arraial d’Ajuda. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela maioria dos Vereadores constando ausência do 

vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 128/17 autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – 

Requer do Executivo Municipal celebração e convenio para revitalização e ampliação do Colégio 

Prefeito Manoel Carneiro. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela 

maioria dos Vereadores constando ausência do vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 129/17 

autoria Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convenio junto a Coelba para iluminação das entradas dos povoados de Coqueiro Alto e 

Sapirara. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela maioria dos 

Vereadores constando ausência do vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 130/17 autoria 

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

pavimentação asfáltica da ladeira da rua 12 B, sentido BR 367. Depois de várias discussões por parte 

dos Vereadores, foi aprovado pela maioria dos Vereadores constando ausência do vereador Antonio 

Geraldo Ferreira Couto. Nº 131/17 autoria Vereador Ariana Fehlberg – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convenio com a Coelba para revitalização da iluminação pública do povoado 

de Pindorama. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela maioria dos 

Vereadores constando ausência do vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº132/17 autoria 

Vereador Wilson Santos Machado – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o 

Ministério da Educação para instalação de Instituto Técnico Agrícola no distrito de Vera Cruz. Depois 

de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela maioria dos Vereadores constando 

ausência do vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 133/17 autoria Vereador Abimael Ferraz 

Gomes – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com a Polícia Militar para 

estabelecimento da ronda escolar no âmbito do município de Porto Seguro. Indicações: Nº 115/17 

autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Pavimentação da Rua do Campinho, Rua Dária Maria, Rua Ana 

Alves, Rua Balneário, Rua do Telegrafo no Balneário – orla norte. Aprovado pela maioria dos 

Vereadores constando ausência do vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 116/17 autoria 

Vereador Aparecido dos Santos Viana – Construção de uma Praça no bairro Porto Alegre, instalação 
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de parque infantil e academia ao ar livre. Aprovado pela maioria dos Vereadores constando ausência 

do vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 117/17 autoria Vereador Elio Brasil dos Santos – 

Construção de abrigo no ponto de ônibus da rua Iedo Elias, nas proximidades do Colégio Valdivio 

Costa e Supermercado Triângulo, III do Parque Ecológico. Aprovado pela maioria dos Vereadores 

constando ausência do vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 118/17 autoria Vereador Lázaro 

Souza Lopes – Recuperação do calçamento da Rua dos Mamoeiros na orla norte. Aprovado pela 

maioria dos Vereadores constando ausência do vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 119/17 

autoria Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Construção de praça com parque infantil em 

Itaporanga. Aprovado pela maioria dos Vereadores constando ausência do vereador Antonio Geraldo 

Ferreira Couto. Nº 120/17 autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Construção de quadra 

poliesportiva nas Casas Novas, Complexo frei Calixto. Aprovado pela maioria dos Vereadores 

constando ausência do vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº121/17 autoria Vereador Evanildo 

Santos Lage – Perfuração de poço artesiano na Aldeia Velha. Aprovado pela maioria dos Vereadores 

constando ausência do vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 122/17 autoria Vereador 

Robinson Leão Vinhas – Interligar o esgotamento de água fluvial na praça São Sebastião, em frente ao 

Condomínio Maricota. Aprovado pela maioria dos Vereadores constando ausência do vereador 

Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº 123/17 autoria Vereador Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas 

Alves – Implantação do SAC Municipal no distrito de Trancoso. Aprovado pela maioria dos 

Vereadores constando ausência do vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Nº124/17 autoria 

Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Construção de creche no bairro Mirante Caravelas. 

Aprovado pela maioria dos Vereadores constando ausência do vereador Antonio Geraldo Ferreira 

Couto. Nº 125/17 autoria Vereadora Ariana Fehlberg – Construção de muro no Posto de Saúde de São 

Geraldo e recuperação das ruas da localidade rural. Aprovado pela maioria dos Vereadores constando 

ausência do vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a 

presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 01 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. 

 


