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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de 2017 às 10hs00min foi realizada a 8ª 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 19 de setembro de 2017 foi aprovada pela unanimidade
dos presentes, constando ausência do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto. Para Leitura: Do
Executivo Municipal: Mensagem Nº 039/17 acompanhando Projeto de Lei Nº 039/2017 que
“Institui Gratificação aos membros do Conselho Pleno das Juntas Julgamento do Conselho Municipal
de Contribuintes – CMC e dos representantes da Procuradoria Geral do Município”. Do Legislativo
Municipal: 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. Projeto de Resolução Nº
019/2017 autoria Vereador Renivaldo Braz Correia Filho. Matéria: Concede Título de Cidadão
Portosegurense ao Ex Vereador Paulo Cesar Onishi. Para leitura Fora da Pauta: Do Executivo
Municipal: Mensagem Nº 040/2017 acompanhando o Projeto de Lei Nº 040/2017 – “Altera a Lei nº
925 de 17 de dezembro de 2010: Código Tributário e de Rendas do Município de Porto Seguro” em
ração de modificações feitas na Lei Complementar Federal Nº 116 de 31 de julho de 2003, pela Lei
Complementar Federal Nº 157 de 29 de dezembro de 2016e dá outras providências. No Pequeno
Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente,
A viagem que nós fizemos a Brasília, onde fomos resolver alguns problemas a respeito da Agrovila e
Imbiruçu, quero parabenizar o Vereador Abimael Ferraz Gomes quem arquitetou este movimento
muito importante para estas regiões; fomos bem recebidos pelo Presidente do INCRA Sr. Leonardo
Góis; quero parabenizar o Presidente desta Casa Vereador Evaí Fonseca Brito pela sensibilidade; em
nome do Sr. Neilton eu quero parabenizar os integrantes das Associações de Moradores dos Pequenos
Agricultores desta região. Nós saímos com resposta positiva. Quero agradecer o Deputado Ronaldo
Carleto que nos atendeu muito bem. Também tive uma conversa particular com o Deputado Bolsonaro.
Senhor Presidente, me sentir honrado quando recebi um convite pra participar de um ato simbólico e
importante na vida dos moradores da cidade de Eunápolis; quero parabenizar a todos que tiveram
envolvidos, e em particular ao Prefeito desta cidade Robério Oliveira. Quero Parabenizar o Presidente
desta Casa Vereador Evaí Fonseca Brito pela atitude tomada contra Ubaldino Junior; se todos tivessem
a coragem que ele está tendo, Ubaldino Junior estaria no seu devido lugar; não estaria usando a rádio
pra fazer calunias e difamações – porque é só isto que ele sabe fazer. Sem prova nenhuma, sai
acusando todo mundo, achando que estar acima da lei. Não sei como a política permite uma pessoa
inelegível, comprovado o erro que ele cometeu lá atrás, a ficar usando um meio de comunicação pra
atacar pessoas sérias! Enxergar problemas todos nós somos capazes; o problema é enxergar soluções!
Tenho certeza que a partir de agora ele vai tomar uma nova postura; mas todos já sabem da conduta
dele. Senhor Presidente, a respeito do fechamento do Hospital da Avenida dos Navegantes eu sou
contra; sou enfermeiro e entendo a logística do nosso município; a saúde do nosso município é
subdividida – não temos que fugir disso; existem situações que são particulares. Tive uma conversa
com a Prefeita Claudia Oliveira; é uma pessoa que hoje tenho grande apreço, vejo uma mulher muito
sensível a esta situação; foi passado para mim uma analise técnico da saúde pela Secretária Edna
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Alves, mas como eu falei por várias vezes, mantenho minha palavra sou contra ao fechamento do
hospital. Se falar o motivo que vai fechar porque vai construir um próprio e passar isso para a
população ai eu posso mudar a minha idéia. Venho pedir desculpas; espero que as pessoas me
entendam. Senhor Presidente, sempre estou olhando o tempo, isso já virou um caos em nosso
município: ruas esburacadas; são vários problemas. Sempre quando converso com o Secretário, a pauta
é a chuva. Realmente é verdade! Não se pode fazer nada do jeito que está o tempo. O Vereador
Renivaldo Braz Correia Filho representante de Itaporanga é sabedor disso; uma estrada que tem
visitação constante por causa do turismo, todos sabem como a estrada se encontra. No final de semana
tive em Caraíva num encontro Evangélico eu vi que a estrada ainda tem condição de chegar, mas não
ta legal porque chove quase todos os dias. Por isso eu peço a sensibilidade dos moradores do Mira
Porto onde eu moro. Uma coisa é não estar acontecendo, outra coisa é dizer que o Vereador Kempes
Neville Simões Rosa – Bolinha não está lutando! Sempre estou em atividade, conversando com o
Secretário de Obras; conversando com a Prefeita Claudia. Agora gerir uma cidade que é uma geografia
toda particular, não é tão fácil. E se olharmos sempre pelo angula da critica, oposição, também é fácil
destruir. Quero parabenizar a Seleção Municipal pela vitória e passando pra mais uma fase. Quero
salientar que o Supremo deu parecer favorável as religiões sendo passada nas escolas. Com isso eu
trago outra vez a importância que é a passagem do Evangelho. Aparecido dos Santos Viana – Senhor
Presidente, referente ao que o Vereador Kempes Neville Simões Rosa falou a respeito a chuva, eu não
concordo em algum ponto! Eu faço parte do Governo – e a chuva é benção de Deus! Se eu falar que a
chuva está atrapalhando a trabalhar, eu to mentindo! Se o Secretário mandar o material, tenho certeza
que os funcionários vão tapar um pouco dos buracos das ruas deste Distrito. Muitas vezes não precisa
nem de máquina e sim material que está faltando; infelizmente por parte dos Secretários não está
havendo compromisso pelo menos eu não estou tendo este privilégio, porque o Pindorama se encontra
abandonada. Convido os demais Vereadores, a imprensa para fazer uma visita nesta localidade; tem
ruas que estão interditadas; não estou culpando a gestora, e sim o Secretário de Obras Sr. José Carlos
que já esteve lá quatro vezes; no final de semana ele ligou para a Vereadora dizendo que a máquina e o
material iam para Pindorama. Agora, que base é essa? Que não consegue uma máquina para passar nas
ruas de uma comunidade? Tem dois anos e quatro meses que não vai uma maquina pra Pindorama.
Fizemos uma reunião nesta Casa com todos os Vereadores, o Secretário de Obras deu a palavra que a
máquina ia pra Pindorama. Senhor Presidente, ontem nós fomos a Eunápolis, lá também está
chovendo! Mas, lá está tendo ruas asfaltadas. Sou independente, tenho minha cabeça erguida, tudo tem
seu limite! Gostaria que o Secretário de Obras viesse a esta Casa falar para os Vereadores; a imprensa
o que realmente está acontecendo. Porque é só o Vereador quem é culpado de tudo; fecha o Hospital, a
culpa é do Vereador; o Vereador liga pro Secretário não atende, quando atende não resolve. Senhor
Presidente, venho expor minha indignação com o Governo Estadual, pelo descaso que poderá
acontecer com a população de Porto Seguro. Quando implantaram o SAC, foi uma grande conquista
pra Porto Seguro! Hoje o Governo do Estado quer transformar em “Ponto Cidadão”, isso vai ser um
grande retrocesso, vamos voltar ao passado quando alguém precisava tirar Carteira de Identidade leva
mais de sessenta dias para receber. Ainda tem Órgão do Governo que compara Porto Seguro com a
cidade de Candeias que também está sendo penalizada; isso é um absurdo! Porto Seguro tem vários
investimentos estrangeiros; uma rede hoteleira de qualidade; Aeroporto Internacional. É uma
obrigação de todos nós políticos tomar providência a este respeito. Renivaldo Braz Correia Filho –
Senhor Presidente, não é fácil para as localidades: Caraíva, Itaporanga e Barra Velha, quando ouve
falar que o Hospital da Avenida dos Navegantes está fechando! Vocês não imaginam o tamanho do
sofrimento destas comunidades; sem médico, coitado dos pacientes quando vem na ambulância; são
cem quilômetros pra chegar até Porto Seguro. Não sou contra a Prefeita; mas que ela possa ver com
carinho esta situação. Senhor Presidente, o pronunciamento do Vereador Aparecido dos Santos Viana
a respeito do SAC, se isso acontecer é um absurdo, nós estamos no século 21; será que nós vamos
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retroceder? Vamos juntos Vereadores lutar para que isso não aconteça; vamos procurar estes
Deputados que só vem de quatro em quatro anos pedir voto. Robinson Leão Vinhas – Senhor
Presidente, o bairro onde moro foi fechada uma rua que dá acesso a Praça do Cambolo a ladeira do
bairro Baianão. O povo deste bairro sabe do meu esforço para com a comunidade em geral. Foi posto
um asfalto frio, vencido, chegou ao ponto de sair; depois colocaram pó de brita, não deu certo. Nós
fomos criticados pela viagem que fizemos para participar de um Congresso em Recife; mas, nós
obtivemos conhecimento para trazer melhoras para nossa comunidade; aprendemos algumas coisas
que até então ninguém sabia. Tenho lutado incansavelmente pelo bairro do Cambolo. Já encontrei com
a Prefeita e se comprometeu, assim que a chuva passar vai asfaltar a rua; na madrugada os adversários
da Prefeita fecharam a rua. Já conseguir várias lixeiras para o bairro; conseguir todas as placas com o
nome das ruas deste bairro; vou fazer uma ação grande naquele bairro e quero a presença da Prefeita a
qual já conversei. Não admito que faça algum sem comentar comigo, porque eu estou sendo um
Vereador de dialogo naquele bairro. O Presidente Evaí Fonseca Brito solicitou através do Governador
e do Deputado Ronaldo Carleto desde o ano de 2013 a construção da Rua da Linha; fui à CONDER, vi
que o processo esta travado; neste ano fiz um requerimento solicitando o asfaltamento desta rua. As
coisas estão sendo travadas pelos maus gestores que passaram por esta cidade; ontem fiquei sabendo
que a Prefeitura não pode tirar uma certidão negativa porque está em divida com o INSS, isso é
lamentável; não é culpa da Prefeita Claudia Oliveira. Por isso eu falo que estou com a Prefeita porque
ela não nos abandona. Senhor Presidente, Porto Seguro é terra mãe do Brasil, ta dando passo pra trás,
onde; voltando tudo que era antes, quando alguém precisava do INSS, Receita Federal tinha que à
Eunápolis, agora o Governo Estadual está querendo tirar o SAC daqui! Isso é um absurdo, cadê os
políticos que tiveram voto nesta terra: Uldurico Junior, Walmir Assunção, Janio Natal; bancada
Evangélica que também tiveram voto? Sumiram. Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente,
realmente é agora que nós precisamos dos políticos que vem a procura do nosso apoio junto com a
comunidade. Quero agradecer o Presidente Evaí Fonseca Brito por nos conceder a nossa ida a Brasília,
como também nos acompanhou onde fomos resolver alguns assuntos muito importantes para o nosso
município. Quero agradecer o Deputado Ronaldo Carleto pela receptividade, como também o
Presidente do INCRA Sr. Leonardo Góes, alem de ser profissional, uma pessoa educada e eficaz com a
demanda que lá fomos resolver. Quem tem a ganhar com isso é a comunidade de Imbiruçu de Dentro e
Agrovila. Quando um Vereador sai do seu município pra ir até Brasília, podem ter certeza que não vai
fazer turismo porque lá não tem nada que nos agrade, e sim para buscar melhorias pra nossa cidade.
Quero agradecer ao Deputado Mário Montenegro Junior que teve três mil e setecentos e cinqüenta
votos nesta cidade; mas mostrou pra que veio! Enquanto tem deputado aí Vereador Robinson Vinhas
que o senhor votou e que está arrependido. Eu fui ao Gabinete do Deputado que eu votei, fui bem
recebido; ele ainda colocou uma “emenda” no valor de quinhentos mil reais para a saúde. Às vezes faz
vergonha entrar em uma comunidade e dizer que é político, por conta de alguns que roubam
descaradamente, e a gente é criticado como se fosse da mesma laia;eu tenho meu nome a zelar!
Também entreguei um oficio dos pescadores para o Deputado solicitando uma fabrica de gelo; em
momento algum ele fez corpo mole; inclusive ele já comprou a máquina. Muitos de vocês criticam
Deputados, mas quando chegam perto deles, bajulam! Vou sentar com a Prefeita Claudia Oliveira e a
Secretária de Saúde Edna Alves, pra ver de que maneira vamos usar esta verba. Cada um tem que
analisar o Vereador sim! Muitos casos que acontecem nesta cidade não são de competência do
Vereador, porque ele não tem uma fábrica de bloco; não tem fábrica de cimento pra poder tapar buraco
das ruas dos bairros. Tenho muito apreço pelo bairro Baianão, porém se encontra abandonado! O
bairro Paraguai com ruas interditadas; Porto Alegre I e II a ambulância não pode nem entrar; isso não é
de quatro anos; são mais de vinte anos neste estado; será que a imprensa, rádio só sabem criticar?
Tragam soluções. Ontem eu cobrei da Prefeita Claudia, onde disse que a dificuldade é em todo país.
Mesmo assim falei para ela olhar com carinho estes bairro. Ronildo Vinhas Alves – Senhor
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Presidente, quero justificar meu ausência na Sessão do dia 19, fui tratar de assuntos familiares. Mais
uma vez venho cobrar pela manutenção da BA 001 – Arraial d’Ajuda/Vale Verde ao Distrito de
Trancoso com vários buracos; fizeram “tapa buraco”, mas o que foi feito já está deteriorado. Já
estamos no mês nove próximos ao verão onde o fluxo de carro será triplicado, isso é vergonhoso para
o nosso município. Eu peço o empenho da Prefeita e do Secretário para que possamos rever esta
situação. Senhor Presidente, a respeito das festas de casamento que vem acontecendo em Trancoso que
vem movimentando a economia do Distrito. Nestes últimos dias tivemos recomendação de não haver
mais festa de casamento neste Distrito, especificamente no “quadrado” – centro histórico. Para de geral
uma receita, porque todo comercio se beneficia com as festas de casamentos; cada festa realizada gira
em torno de quinhentos mil reais. Já tem várias pessoas se empenhando para que se resgate; empenho
da Câmara de Vereadores se propôs ajudar; da Prefeita e dos Secretários de Maio Ambiente Benedito
Gouveia; do Vice Prefeito Beto; Dr. Hélio Lima; estamos tentando unir forças. Já tivemos duas
reuniões com Dr. Wallace. Senhor Presidente, a respeito dos Deputados eleitos com votos deste
município. São chamados de “copa do mundo”, porque só aparecem de quatro em quatro anos. Pelo
que o município representa para o país, é pouco o que estes Deputados nos proporcionam. Somos
dezessete Vereadores, não é “da minha natureza” ir pra Salvador; mas, eu vejo que daqui poderia sair
um Deputado Estadual que representasse nossa cidade. Digo isso porque conheço colegas aqui que tem
a capacidade de sair candidato a Deputado; tenho certeza que a maioria dos Vereadores apoiaria.
Vamos pensar em gente que temos a proximidade, até de poder ligar qualquer hora da noite e ele nos
atender. Desde já eu coloco o meu nome a disposição para apoiar o Deputado Municipal que venha
sair desta Câmara Municipal de Porto Seguro. Robério Moura Gomes – Senhor Presidente, nas
comunidades de Coqueiro Alto e Sapirara os Postos de Saúde graças ao meu pedido e do Vereador
Ronildo Vinhas Alves, foram vários pedidos, graças a Deus já estão funcionando. Quero agradecer a
Prefeita Claudia pela sensibilidade e também a Secretária de Saúde Edna Alves pelo esforço. A
respeito dos casamentos de Trancoso, já chegou época de ter mais ou menos sessenta casamentos
durante o ano; esta forma é uma fonte de renda a mais para o comercio do Distrito de Trancoso.
Quantas cidades gostariam de ter festa de casamento que tem no Distrito de Trancoso; mais ou menos
uns quinhentos mil reais são gastos por festa; o dinheiro fica circulando no município de Porto Seguro.
Sabemos que foi um empreendimento esta realização; nós temos que rever esta situação para que o os
casamentos possam acontecer. A respeito do Hospital da Avenida dos Navegantes, eu mais o Vereador
Ronildo Vinhas Alves já pedimos a reforma e ampliação do Hospital da Mulher. Senhor Presidente, a
Administração do Distrito de Trancoso está péssima! Uma Administração ausente; a população não
conhece o Administrador. Tem uma funcionária locada na Administração de Trancoso que fica
cobrando trezentos reais pra ajeitar documentação de “mototaxi”! Concordo com os colegas
Vereadores que falaram a respeito dos Deputados. Temos que escolher melhor aquele que possa nos
representar. A cidade de Porto Seguro com mais de cento e sessenta mil habitantes, vai ter que sair
daqui para tirar documentos em outro município; isso ta errado; vamos lutar para que isso não possa
acontecer. O SAC tem que continuar. Senhor Presidente, a respeito dos buracos da BA 001, será que
estão esperando acontecer um acidente para poder concertar? Ta faltando é fiscalização quando
resolvem tapar buraco. Eu acho que este tal de tapa buraco é lavagem de dinheiro. Antônio Geraldo
Ferreira Couto – Senhor Presidente, eu também sou contra ao fechamento do Hospital. Mas, acredito
também que a Prefeita e a Secretária são contra ao fechamento. Até hoje eu só ouvir elogios ao
Hospital! Uma coisa é você querer, a outra coisa é poder, até porque nós sabemos a dificuldade que o
país está passando hoje. Nem um gestor na sua sã consciência vai acabar por quer algum que beneficia
o nome dela! Este Hospital pelo seu bom atendimento só fez levantar o nome da gestora! Vocês acham
que a Secretária e a Prefeita. Existem vários fatores que muitos houve e finge que não houve! Muitos
falam, mas não procuram saber. Alguém aqui comentou porque motivo fechou o Hospital? Foi por que
quis? Foi o capricho da Secretária e da Prefeita? Ou foi uma necessidade? Ou não está acontecendo
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crise em Porto Seguro? Existe uma lei de responsabilidade fiscal que tem que ser obedecida. Neste
país não conheço um Prefeito que se formou para ser Administrador de uma cidade. Porque Janio
Natal desistiu de ser candidato a reeleição? Porque Gilberto Pereira Abade desistiu de ser candidato a
reeleição? Porque eles sabem a dificuldade deste município! Nosso município é muito extenso. Foram
vários Postos de Saúde construídos no município de Porto Seguro, se pegar todos eles e trouxesse para
uma localidade só, transformaria em uma cidade. Mais uma vez falo que sou contra ao fechamento,
mas também não posso ser irresponsável pra não entender que ninguém é burro de fechar sem não tem
motivo! E o motivo a Secretária já esteve aqui e esclareceu só que ninguém comenta isso. Este
município durante estes quatro anos houve muita melhora, até a Prefeita foi elogiada. Aí vêm os
momentos das vagas magras; todos cai encima pra bater; aí quando começar uma inauguração, ai todos
baterão palmas e diz “esta é a melhor Prefeita do Extremo Sul da Bahia”. Dilmo Batista Santiago –
Senhor Presidente, quero parabenizá-lo pela maneira de conduzir os trabalhos nesta Casa. Pois deu um
grande exemplo pela coragem de denunciar o ex-gestor Ubaldino Junior. Senhor Presidente, foi
publicada uma matéria no Jornal do Solo a respeito de uma pesquisa de um Instituto do Rio de Janeiro,
onde diz que noventa e cinco por cento das Prefeituras do Nordeste estão quebradas. Não existe
maneira de se administrar o município porque muitas vezes a receita não acompanha a despesa; é por
este motivo os rombos deixados em nosso município pelos gestores passado. Senhor Presidente, o
colega Aparecido dos Santos Viana está muito preocupado com Distrito de Pindorama, mas quero
informa para o mesmo que o Distrito de Pindorama já está no Planejamento do município, em breve as
máquinas estarão no local para fazer o serviço necessário. Quando o Vereador faz algumas criticas, é
porque as coisas infelizmente não estão andando muito bem. Senhor Presidente, a respeito da
Policlínica da Avenida dos Navegantes, nós não podemos falar em fechamento, e sim reordenamento
da saúde do nosso município. São vários Postos de Saúde no município que estão funcionando; tem o
Hospital Luis Eduardo Magalhães, UPA no Arraial d’Ajuda e no Bairro Baianão. A Prefeita não está
fechando porque quer! O município vai construir um Hospital, é necessário ter economias para poder
fazer o Hospital do Município de Porto Seguro. Não adianta só alugar a Clinica do Dr. Roberto! É
necessário. É necessário termos o prédio próprio, para poder defender. Senhor Presidente a respeito do
INSS citado pelo Vereador Robinson Leão Vinhas. Só de INSS o município de Porto Seguro paga um
milhão de reais por mês! Trezentos mil só da atual gestão; setecentos mil, são dos irresponsáveis como
Sr. Janio Natal, Gilberto Pereira Abade, Ubaldino Junior, que não pagaram; infelizmente a gestão atual
tem que fazer a parcela, para que o município possa ter a carta branca. A Prefeita Claudia Oliveira teve
que parcelar dividas anterior deixada pelos irresponsáveis; que saquearam o nosso município. Isso
ninguém quer saber, todo mundo fica quieto! Senhor Presidente, a respeito de Janio Natal não
concorrer a eleição é simples! Um cara que faz concurso público: coloca diversos funcionários em
nosso município, salário alto; é claro que ele seria candidato, porque sabia que não teria condições de
manter a folha de pagamento. O Presidente Evaí Fonseca Brito fez breves comentários a respeito do
pronunciamento: Falei que todo passo que for dado em relação às denuncias contra o ex-gestor
corrupto Ubaldino Junior; onde tem nos atacado constantemente. Tenho feito um trabalho com retidão,
jamais irei aceitar que um indivíduo que não tem moral nenhuma tente atacar minha pessoa. Foram
vários processos que entrei conta ele. Ontem o Juiz Dr. André aceitou a denuncia, como também o
Ministério Público acatou a mesma. Ele tem dez dias para se apresentar; e direito de se defender – este
é o primeiro processo criminalmente que ele vai responder. Ele se prende de uma rádio para atacar
uma cidade, porque ele acha que ninguém nesta cidade presta – só ele presta. Quem tenta atacar com
seu veneno vai provar do próprio veneno. Ele vai provar na Justiça. Nosso trabalho aqui é o mais
limpo possível! O OBSERVATÒRIO participa de todas as licitações. Assessorias tinham quatro ou
cinco, hoje só tem uma! Os mastros que ele diz que foram gastos cento e vinte e cinco mil reais
custaram quatro mil e quinhentos reais aço inox! É uma pessoa indiferente, não tenho contato e não
quero ter; imagine politicamente! Ele já está inelegível com a justiça; ela acha que a população está de
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olho fechado? Ele ta enganado, a resposta vai dá nos tribunais. Alem dele, que vão responder também
é a mãe dele e o Gabiru. Ela vai responder como majoritária. Vamos aguardar, porque de passo a passo
darei a respostas para todos. Enquanto Presidente desta Casa se eu errar, quem vai pagar sou eu, não
são os Vereadores (a). Venho fazendo meu trabalho limpo e transparente, acompanhado pelo
Ministério Público; Vereadores (a), TCM e o Observatório. Gostaria que todos participassem da
audiência pública que será realizada no dia 04 outubro às 14hs30, elaboração da nova Lei Orgânica do
Município. Ordem do Dia do Legislativo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Resolução Nº
014/2017 autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Matéria: Concede Título de Cidadão
Portosegurense ao Sr. Luigi Rotunno. Quórum: Dois Terços de acordo com o art. 143 do Regimento
Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, o projeto acima citado foi aprovado
pela maioria absoluta. Requerimentos: Nº 226/17 autoria Vereadores Evaí Fonseca Brito e Kempes
Neville Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria
Estadual de Educação para instalação de cursos CPA - exame oficial na Bahia para recuperar anos de
estudo perdidos (supletivo). Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº 227/17 autoria
Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal o envio de informações
relativas a Dividia Ativa do município. Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº 228/17
autoria Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Mun. envio de Proposição versando sobre
comodato de praça localizada na Av. Gago Coutinho (Estrada do Aeroporto) para o 6º Grupamento de
Bombeiros Militar. Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº 229/17 autoria Vereador
Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com Ministério do
Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior para fomento do setor artesanal no município.
Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº230/17 autoria Vereador Evanildo Santos Lage
– Requer do Executivo Municipal à adoção dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) para os
garis e coletores de lixo. Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº 231/17 autoria
Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer da Secretaria Municipal de Saúde melhorias nos serviços
prestados no Posto de Saúde do povoado de São Geraldo. Aprovado pela maioria absoluta dos
Vereadores (a). Nº 232/17 autoria Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves –
Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com repetidoras de TV, para sinal aberto no
distrito de Trancoso. Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº 233/17 autoria Vereador
Wilson dos Santos Machado – Requer do Executivo Municipal a disponibilização do serviço de
odontologia pra o Posto de Saúde da Vila Vitoria. Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a).
Nº 234/17 autoria Vereador Abimael Ferraz Gomez – Requerer do Executivo Municipal o Projeto de
Ordenamento do trânsito no Complexo Frei Calixto, para cumprimento da lei de mobilidade urbana.
Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº 235/17 autoria Vereador Renivaldo Braz
Correia Filho – Requer do Executivo Municipal. Celebração de convênio para pavimentação da rua
Duque de Caxias, distrito do Arraial d’Ajuda. Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a).
Indicações: Nº 230/17 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Patrolamento da ladeira da Rua bem-tevi na ACAUF. Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº 231/17 autoria Vereador
Aparecido dos Santos Viana – Construção de Biblioteca e brinquedoteca no povoado de Pindorama.
Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº 232/17 autoria Vereador Robinson Leão
Vinhas – Recapeamento do asfalto da Rua Isnard Pena e Souza, bairro Cambolo. Aprovado pela
maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº233/17 autoria Vereador Ariana Fehlberg – Retirada de
embarcações naufragadas da foz do Rio Buranhém. Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores
(a). Nº234/17autoria Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Mouras Gomes – Instalação de
Academia da Saúde no distrito de Trancoso. Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº
235/17 autoria Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Construção de praça no
povoado de São José do Queimado. Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº236/17
autoria Vereador, Renivaldo Braz Correia Filho – Construção de uma sala de aula, com sanitários e
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cozinha para atendimento de 35 alunos indígenas na aldeia Novos Guerreiros. Aprovado pela maioria
absoluta dos Vereadores (a). Nº237/17 autoria Edil, Hélio Pinheiro de Araújo – Revitalização da Praça
Helena Rebocho, bairro Vila Jardim. Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº238/17
autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Pavimentação da rua D/ Rua E / rua B Mira Porto e
Ruas das 12 B, bairro Mirante. Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº 239/17autoria
Vereador Evanildo Santos Lage – Instalação de palco coberto para apresentação exposição de artistas
locais na Praça São Brás, distrito do Arraial d’Ajuda. Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores
(a). Nº 240/17autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Patrolamento e cascalhamento das estradas de
acesso ao bairro Vila Jardim. Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº 241/17autoria
Vereador Abimael Ferraz Gomes – Construção de espaço para educação circense no Complexo Frei
Calixto. Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). O Presidente Evaí Fonseca Brito
agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 05 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 Vereadores (a).

