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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE MARÇOO DE 2018 

 

Aos 08 (oito) dias do mês março de 2017 às 10hs00min foi realizada a 00ª 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 Britodeclara 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, Elio Brasil dos Santos, Evanildo 

Santos Lage, Hélio Pinheiro de Araújo, 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 

VereadorAntônio Geraldo Ferreira Couto. Expediente:A Ata da Sessão Ordinária do dia 01de 

março de 2018 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Antônio Geraldo Ferreira Couto. Do Executivo Municipal: Mensagem Nº 002/18 acompanhando 

o Projeto de Lei Nº 002/2018 que “Dispõe sobre a Criação de Novas Escolas Municipais, no âmbito 

da Secretaria Municipal da Educação de Porto Seguro – BA e dá outras providências”. Do 

Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 005/2018 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões 

Rosa. Matéria: Dispõe sobre permissão ao SAMU e ao Corpo de Bombeiros deslocarem pacientes 

para hospitais particulares no âmbito do município de Porto Seguro. Projeto de lei Nº 006/2018 de 

autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Matéria: Denomina 

oficialmente como rua Monterrey, ia publica no bairro Itapirapuã. Comunicado da Secretaria 

Municipal de Saúde: Informa que através de convenio firmado com a Empresa Veracel Celulose 

S/A foi doado um aparelho de raio-x para ser instalado na Unidade de Pronto Atendimento 24hs do 

Bairro Frei Calixto. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores:Evaí Fonseca 

Brito – Senhores Vereadores (a), desde quando assumir como Presidente desta Casa fui procurado 

por alguns sites para que eu pudesse ajuda-los; sempre fui cordial com aqueles que me procuraram. 

Sabemos que tem imprensa boa e a maligna – aquela que tenta nos atacar! Mas eu não sabia que ia 

causar tanta ira. O que me deixa espantado é que a imprensa acha que ainda nós estamos na época da 

impunidade; que o Prefeito ou o Vereador pode fazer uma licitação do jeito que quer; a máfia que 

quer! Na verdade não são estas coisas s que acontece. Todas as tomadas de licitação tanto Câmara 

como a da Prefeitura são públicas! Exemplo: licita-se um valor de cinquenta mil anual para material 

de limpeza; não quer dizer que vai gastar este valor! É igual a uma pavimentação: licita-se um valor 

de quinhentos mil reais; não quer dizer que pagou este valor! Vai pagar por medição!  O Ministério 

Público já é constituído como fiscalizador do serviço público – Câmara Municipal e Executivo. 

Tenho maior respeito pelo OBSERVATÓRIO que funciona muito bem para as cidades; mas eu acho 

que para Porto Seguro não está funcionando, onde tem um irresponsável que diz que enviou vários 

ofícios para esta Casa e que nunca participou de licitação nesta Casa. Isso é uma mentira deslavada 

de uma pessoa que deveria ter no mínimo uma postura. Este Sr. Rodrigo Tadeu vem passando dos 

limites! A Câmara agora vai mostrar sua postura. O Jurídico já esse encontra nesta Casa; já 

encaminhamos um ofício marcando uma reunião com Presidente do OBSERVATÓRIO a Srª. 

Emanuela Cristina, por outros motivos não pode estar presente na reunião onde o Jurídico estava 

esperando. A postura de um funcionário de uma Ong que diz não ter partido! Mas não é isso que 

mostra em grupos de whatsApp onde o Sr. Rodrigo Tadeu “insinua por diversas vezes dizendo que 

houve contratos nesta Casa sem licitações”. Eu desafio qualquer um de vocês se já viram meu nome 
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ou no Ministério Público! Não sou louco e nem desequilibrado. A Postura de um indivíduo desse não 

corresponde com o nome da Ong OBSERVATÓRIO. Além disso o Sr. Rodrigo Tadeu tentou aliciar 

uma funcionária desta Casa para que passasse informações para ele – nós temos documentos em 

mãos. Não satisfeito, o Sr. Rodrigo Tadeu retirou desta Casa – ou foi a mando de um funcionário, 

violou o ponto biométrico – não estou condenando a Presidente e sim este indivíduo especifico! 

Nesta Casa não existia ponto biométrico; até funcionário fantasma existia! Por este motivo eu 

coloquei o ponto biométrico para dá toda transparência, convidei o Ministério Público e o próprio 

Observatório, aí este indivíduo achou de querer mandar na Câmara! E aqueles que ficam por trás 

tentando passar informações inexistente sem o mínimo embasamento, também serão punidos. Dentro 

do exposto tenho em mãos as atas que passarei para mão dos Vereadores (a) – o crime foi quase 

perfeito! Só que o Sr. Rodrigo Tadeu esqueceu que em todas licitações tem que tem “ata e 

participação de quem participa”, e o Observatório participou de várias! Eu quero que ele seja homem 

e prove na justiça! O Sr. Rodrigo Tadeu recebe dois mil e poucos reais de uma Ong que diz que não 

tem fins lucrativos! Isso não é postura de um membro do Observatório! O Observatório é uma 

entidade decente. Esta Casa nunca omitiu e nunca deixou de publicar uma licitação. Temos a lei da 

transparência que a partir do momento que um indivíduo solicita qualquer documentação tem prazo 

para entregar! Senhores Vereadores (a), temos aqui também o “Namídia” viciado em tentar extorqui 

pessoas. Esteve comigo solicitando para que eu fizesse uma proposta para pagar; expliquei para ele 

que tinha que participar da licitação – não gostou muito, mas participou da licitação; mas que ganhou 

foi o Sr. Mário que está presente e faz um excelente trabalho. Não satisfeito o “Namídia” começou a 

me atacar com inverdades, onde publicou a respeito do telão, que eu tinha feito uma licitação de 

duzentos milhões de reais, na outra já foi cento e pouco; juntei tudo e entrei com ação de crime 

contra o “Namídia”; isso é o primeiro passo. A proposta toda documentada. A partir daí o Namídia 

não satisfeito atacou mais uma vez com relação a agua desta Casa. Eu convidei dos Vereadores (a) 

para participarem das licitações – inclusive nós temos o Vereador Rodrigo Borges de Souza que é 

contador. Não sou louco e nem desequilibrado para me corromper por conta de um mil real; dois mil 

reais ou qualquer valor! E aqui são foi um valor de vinte e três mil reais – anual. Procurem saber da 

servidora Maria, porque ela mesmo disse: “que injustiça, porque na minha sala, todas passam por lá e 

bebem de três, quatro ou até cinco galões de agua por dia”. E na fúria dele tentando colocar a opinião 

pública contra a minha pessoa. Tomei minhas providências e ele vai responder criminalmente. Não 

vou está falando mais aqui pra não dá informação; ele vai procurar seu Advogado; mexer no bolso; lá 

na justiça vamos ver que está com a razão; cabe a justiça fazer a sua parte. Senhores Vereadores (a), 

eu venho me controlando sobre o Jojonoticias. Ele nos procurou para que cada Vereador (a) desse 

cem reais, e eu quanto Presidente duzentos reais! Falei pra ele que aguentasse, que não pode, vamos 

tocar lá pra frente. O Jojonoticias na fúria começou a atacar esta Casa. Ele diz que a gente não passa 

informações e outras coisas a mais! As vezes escreve o que quer e não sabe o que vai acontecer 

depois! Diz: “não é isso que o Presidente declara nas sessões, sendo citada de tal transparência – 

falando isso em ralação ao comunicado do Observatório. Nos bastidores faz o que pode para 

“sonegar” e até mesmo ocultá-las; usa e abusa de prorrogativa do cargo para protege-las; age 

como faraó moderno na interpretação das leis. Sr. Jojô, qual a moral que o senhor tem de me atacar! 

O senhor falsificou cinco talões de notas junto com o ex-prefeito inelegível! Isso é declaração feita 

pela Policia Federal! O senhor tem moral de atacar quem? Escreva no seu blog e me respeite; procure 

seu lugar! Esta documentação irei passar pra cada um de vocês, porque estas mascaras tem que cair. 

Não iremos mais aceitar isso aqui em denegrir o Vereador! Antes eram Vereadores bonzinhos; 

quando chegou a respeito do decimo terceiro dos Vereadores atacou todo mundo; politicamente tudo 
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isso tem alguém por trás. O senhor Jojô tentou me atacar! Uma pessoa que é indiciado pela policia 

Federal como integrante da quadrilha do ex-prefeito Ubaldino Junior um inelegível que também é 

corrupto! Inclusive em processos de licitações; ele realmente é especialista em fraudes. Eu acho que 

deve ter muito cuidado de apontar os olhos! Não vou ler mais, para não desmoralizar mais ainda! 

Mas o conteúdo todo está aqui. Não satisfeito o inelegível da rádio, o corrupto Ubaldino Junior 

tentou me atacar dizendo que eu comprei mastro por noventa mil reais; entrei na justiça! Em seguida 

o Presidente Evaí Fonseca leu o parecer do Juiz: Julgo PROCEDENTE em parte os pedidos 

formulados na inicial, para conceder o requerido a pagar ao autor a título de danos morais o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a 

partir da decisão. Perdeu! Nós fizemos uma solicitação de vários equipamentos: corrimão e três 

mastros, cada um custou um valor de quatro mil e setecentos reais! O fanfarrão usou a rádio dele para 

me atacar. Porque ele não fala na sua rádio que ele perdeu na justiça, recorreu e mais uma vez 

perdeu; isso mostra que a justiça tá funcionando! Este é contra a rádio que ele diz que não tem nada 

nome dele, mas a radio é da mãe dele e ela pode pagar. Este foi o primeiro processo, ainda faltam 

sete processos. Irei continuar com as licitações desta Casa de maneira limpa e transparente; fazemos 

divulgação com antecedência; não aceito qualquer injuria contra a minha pessoa sem provas. Elio 

Brasil dos santos – Senhor Presidente, em defesa do dia das mulheres também faz parte da minha 

luta; sei que muitas mulheres neste país ainda sofrem violência. Senhor Presidente, gostaria de falar a 

respeito da mídia e das redes sociais. Ao meu modo de ver a palavra dos Vereadores na última Sessão 

é que estão fazendo o verdadeiro papel; apontar erros; fizeram reivindicações; mostraram que a Cama 

de Vereadores é uma ferramenta que traz os problemas da sociedade para esta Casa. Precisamos 

honrar os nossos votos e honrar o que a Constituição Federal fala o papel do Vereador:  fiscalizar e 

criar projetos, é o que a somos cobra pela sociedade. Quero parabenizar o Vereador Aparecido dos 

Santos Viana pela intervenção na UPA do bairro Baianão; esta atitude foi de suma importância, 

porque foi esclarecido. Senhores Vereadores, gostaria de falar a respeito das obras iniciadas nas vias 

do Bairro Parque Ecológico ao Bairro Vila Valdete. Quem anda com frequência como eu ando por lá 

sabem que há oito anos fazem obras “tapa buracos” – de má qualidade; e hoje a Administração do 

Prefeito Beto que está interino, mas está fazendo o papel de Prefeito! A obra que ele está fazendo é 

de boa qualidade; e vi que a população já reconhece. Senhor Presidente, eu fui na secretaria de 

Transito e Serviços Públicos. Existe no Setor de Concessão uma grande injustiça com o povo, desde 

o ano de 2003 tem um Decreto que não pode dar mais concessão. Ai cria um novo decreto no ano de 

2013 para não dar mais concessão para ambulantes. Só que a cada esquina da cidade como nas praias 

a gente ver ambulantes. Então a Secretaria precisa oficializar ou dá concessão. Tem gente que 

trabalharam como ambulante, mas já morreram, outros mudaram de vida; outros conseguiram 

emprego de carteira assinada. Então eu acho que é preciso fazer um novo cadastro. Eu quero apontar 

e provar as ações que não estão sendo cumpridas! Este governo interino tem quatro meses, mas este 

problema com os ambulantes já tem cinco anos. A Secretaria não dá concessão para os ambulantes, 

só fiscaliza para prender os carros. Ronildo Vinhas Alves – Senhor Presidente, quero deixar 

homenagem para todas as mulheres; parabenizar a representante das mulheres nesta Casa em nome 

da Vereadora Ariane Fehlberg. Senhor Presidente, as vezes nós somos críticos, porque apontamos 

erros, pessoas e às vezes sugestões construtivas. Na semana passa eu estive no SENAC, porque desde 

o ano passado solicitamos que a carreta fosse até o Distrito de Trancoso. Graças a Deus acho que vai 

sair, o convenio está sendo feito conforme assinatura do Prefeito, quero agradecer pelo empenho do 

pessoal da Prefeitura; eu mais o Vereador Robério Moura Gomes fizemos um requerimento. O 

Distrito de Trancoso vascai ser agraciado com a presença da carreta do SENAC que provavelmente 
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próximo mês a mesma se encontra neste Distrito, com todos os cursos que este órgão oferece. O 

Distrito de Trancoso pode estar recebendo a “Sala do Empreendedor” um convenio com o SEBRAE, 

tudo isso para que os pequenos empreendedores não tenham que sair do Distrito de Trancos para 

resolver estes pequenos detalhes aqui em Porto Seguro. Hoje temos uma reunião com a Secretária de 

Educação – reempossada, com os Diretores (as) das Escolas do nosso município, desejo sucesso 

nesta reunião e esperamos também que os Diretores (as) tenham oportunidades de esclarecer quais 

necessidades das escolas do nosso município. Na Orla Sul estamos desassistidos nesta questão: 

reforma de escolas, transporte escolar que não atende a necessidade, sucateados; espero que a nova 

Secretária de Educação saia do Gabinete ou delegue alguém para ver a questão do transporte escolar 

do município de Porto Seguro. Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, quero parabeniza-

lo pela sua honradez, coragem; é importante que não que só no Parlatório aquilo que fala o que 

quiser. Hoje há uma tese de se modernizar a política; temos que tomar o maior cuidado, porque 

existem o mal caráter, mas também existem aquelas pessoas que trabalham em prol do povo, fomos 

eleitos para isso. Acho que, quem tem de julgar são aquelas pessoas que nos deram um voto de 

confiança. O que mais eu peço é respeito, até como Vereador, em nome de toda população da cidade. 

A mídia tem que ter mais critério, porque fica parecendo que só são opositores, isso nos preocupa, 

porque a gente perde muito tempo; uma guerra por abuso de poder; isso sempre tem alguém por trás. 

Tenho um ano como Vereador venho falando a respeito dos problemas da minha comunidade; assim 

são os demais Vereadores (a), por exemplo a melhoria da ladeira do Sapoti que faz ligação com a BR 

367, por várias vezes conversei com a Prefeita, hoje com o Prefeito Beto; são vários problemas que 

estou falando só no bairro que eu convivo; ainda ficou ouvido piadas dizendo que Vereador não faz 

nada. Eu fiscalizo, participo de todas licitações; ninguém quer transformar ou outro em bom! Aqui 

quando todos querem destruir; porque destruir castelo sempre é fácil agora eu quero ver é construir! 

Nunca apareceu uma pessoa em meu gabinete para discutir sobre a cidade!  Eu queria ser estes 

opositores de plantão que ficam por aí. Senhor Presidente, já deixo minha ressalva a respeito da Ong 

– Observatório. É um Observatório é uma oposição? Não entendo a que nível está chegando esta 

política. Senhor Presidente, fico muito feliz mas eu entendo que todos os dias é o dia da mulher. 

Agora devemos tomar cuidado com este vitimíssimo que vive o Brasil hoje. Parece que a gente 

estava em confronto contra as classes! Porque as classes são menos favorecidas. Eu fico preocupado 

com os valores da nossa comunidade. Eu fico preocupado é com meus filhos e outros que estão ai a 

fora; o que passa no decorrer do dia a dia é a mensagem de que você é perseguido; que está sendo 

taxado lá fora; e a realidade não é isso, porque aquele que trabalha e busca o pão de cada dia com 

certeza será bem assistido. Quero parabenizar o Vereador Elio Brasil dois Santos por ter abordado a 

respeito dos ambulantes; realmente tem que parar em prejudicar as pessoas que realmente quer 

trabalhar. Eu conheço ambulante que trabalha no dia a dia dentro da ilegalidade. Senhor Presidente, 

no ano passado fiz várias indicações e requerimentos, e em várias não obtive resposta. Agora, todas 

as minhas reivindicações feitas aqui, eu vou levar nas estancias acima como fiz com a do lixo. 

Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente, em nome da Vereadora Ariane Fehlberg quero 

parabenizar todas as mulheres; em especial minha avó, mãe, esposa, filha e a minha sogra. A luta da 

mulher é uma causa justa. Em meados do ano 1911 aconteceu um incêndio em uma fábrica nos 

Estados Unidos, porem em outros países já existia uma movimentação daquilo que incomodava as 

mulheres. Aquele incêndio mostrou uma realidade triste com a situação daquelas mulheres; morreram 

cento e vinte e três mulheres; vinte e três homens; a partir de então abriu-se uma discussão perante a 

sociedade para rever certos conceitos com relação a formula de trabalho, questão de direitos e 

valores. No ano de 1917 as mulheres saíram nas ruas para não deixar seus maridos irem para a guerra 
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mundial; com isso obteve um grande resultado. Hoje em dia a pauta destes movimentos são coisas 

sem noção, sem direção, sem efetividade e com muita agressividade. Haja vista que vocês, no meu 

ponto de vista foi uma falta de respeito o acesso e uma agressão desnecessária, porque aqui é uma 

Casa Legislativa – democrática, que nunca se negou o direito de qualquer instituição e movimento, 

de se expressar. Fico a pensar, onde vai parar isso! Porque a pauta no Brasil hoje busca o 

individualismo; destruição da família; a imoralidade; busca todo aquilo que não constrói. O ano de 

2017 foi o ano em que a ideologia de gênero viveu a maior antagônia; o que ficou no final do ano foi 

que a luta das mulheres, resultou que uma pessoa que não era mulher e ne era homem foi a pessoa 

mais importante do país. Eu não entendi até onde estes movimentos querem chegar! Parabenizo todas 

as mulheres de Porto Seguro; convoco-as para buscar os seus direitos principalmente com os homens: 

respeito, companheirismo, lealdade reconhecimento daquilo que é o papel e afigura da mulher na 

sociedade brasileira, com objetivos claros e que construa uma sociedade melhor; não objetivos que 

venha trocar o nada por coisa nenhuma, porque no final das contas teremos uma sociedade doente e 

muito menos progressiva que nós temos hoje. Senhor Presidente, gostaria de falar a respeito à 

Embasa. Nós temos nesta Casa duas leis a respeito a esta empresa: redução da taxa de esgoto, 

baixando de 80% para 20%; e a não cobrança de religação. Taxa de esgoto: todos sabem que isso não 

acontece na prática! Quero chamar atenção desta Casa, da sociedade organizada, das instituições que 

compõe as críticas: construtivas e destrutivas, para juntos pensarmos uma saída para isso. Não 

adianta ficar brigando aqui com eco ou vaidade e a sociedade está pagando um preço que deveria não 

está pagando mais. Não cobrança de religação das Empresas Coelba e Embasa: continuam cobrando 

até um valor de setenta reais pela religação! Senhor Presidente, precisamos ir em comissão ou de que 

forma possamos fazer esta intervenção para que as leis sejam cumpridas; caso contrário estamos 

nesta Casa enxugando gelo; sendo motivo de falatório da sociedade de que os Vereadores não fazem 

nada. Caso contrário eu vou entrar no Ministério Público com queixa crime contra as empresas 

Embasa e Coelba. Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, quero parabenizar o Deputado 

Davidson Magalhães; Deputado Bobo; Deputada Alice Portugal e a Secretária Lívia da Secretaria de 

Desenvolvimento do Trabalho Estadual. O Deputado Davidson Magalhães conseguiu um “posto de 

gasolina” para os taxistas de Porto Seguro, como também o gás natural, para que possam abastecer os 

hotéis e os carros de Porto Seguro. Isso é importante para acabar com este cartel de combustível de 

Porto Seguro; em lugar nenhum do mundo existe preço de gasolina de cinco reais. Eu vindo de 

Salvador pra Porto Seguro, abasteci o carro em vários postos no valor de três reais e oitenta e seis 

centavos; em Porto Seguro só aumenta e ninguém pode fazer nada. Senhor Presidente, quero 

agradecer ao Secretário e ao Prefeito Beto e todos aqueles que trabalharam na Rua Alberto Borges; o 

nosso bairro Cambolo está melhorando cada vez mais. Senhores Vereadores, tem o tal de “Junior fio 

da meada”, falou em um blog que uma corrida de taxi do Aeroporto até a Marina Buranhém custava 

trinta e dois reais! Quero fazer um desafio a este rapaz: se o taxi do Aeroporto até a Marina 

Buranhém custar mais de vinte reais, eu entrego o meu ponto pra ele e renuncio meu cargo como 

Vereador. É lamentável o que ele está fazendo com os taxistas de Porto Seguro! Os taxistas sofrem, 

porque alguns gestores que passaram nesta cidade encheram as praças de taxi; Porto Seguro é a única 

cidade do mundo que o taxista faz rodizio para sobreviver. Ainda ficam falando que os Vereadores 

votaram contra o UBER! Nós Vereadores votamos contra os aplicativos! Queremos a 

regulamentação. O taxista paga todos seus encargos. O que nós estamos vendo com estes aplicativos 

são: sequestros e assaltos. Nós queremos a regulamentação como foi aprovada na Câmara dos 

Deputados, depois enviada para o Senado que colocou três emendas. Fui contra a colocação de placa 

vermelha para ele. O que os Senadores fizeram de errado foi o não cumprimento da Constituição 
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Federal que eles mesmo votaram, onde diz: “É obrigação dos município cumprir com os transportes 

públicos da cidade, com concessões”! Tenho um áudio de Junior dizendo que ele não está 

preocupado com Vereador e nem com taxista; ele está preocupado em pagar com as contas dele! 

Então ele está querendo denegrir a imagem dos taxistas. Eu ouvi uma explanação de um deputado da 

Paraíba onde diz: Já pensou se tiver um aplicativo no Brasil para os Advogados?  Os daqui vão 

quebrar! Se tiver aplicativo para os médicos para fazer operação sem pagar impostos, como fica a 

situação dos outros. Já tem aplicativo para caminhões! Este Junior deveria lavar a boca e respeitar 

esta Casa, porque ele só conta mentira nos na rádio e no blog. Eles pediram uma liminar e o Juiz 

negou, porque o nosso projeto tem qualidade. Senhor Presidente, o que não dar é o Secretário de 

Transito fazer o que está fazendo frente a Secretaria! Nós falamos com ele no Gabinete do Prefeito 

Beto que era para cumprir a nossa lei, a polícia foi e ele não mandou ninguém! Quando eu mais o 

Presidente da Cooperativa falamos para ele que tinha que cumprir a lei, ele colocou música dos anos 

80 para nós! Que Secretário é esse? Senhor Presidente, nós devemos tomar uma posição contra este 

cidadão. Hélio Pinheiro de Araújo – Senhor Presidente,eu quero parabenizar todas as mulheres do 

nosso Brasil, em especial a minha esposa. Senhor Presidente, enquanto trem algumas cidades 

rejeitando emenda parlamenta na área da saúde, nossa cidade quer! Na sexta feira fui convidado pela 

Deputada Federal Tia Eron e o Deputado Estadual Ari Mateia para que eu fosse até Salvador buscar 

uma Emenda na área da Saúde para Porto Seguro. Não sou soberbo, tenho certeza que a Secretária de 

Saúde de Porto Seguro e o Prefeito Beto não são soberbos como aconteceu em outras cidades, onde 

outros vereadores do meu partido foram também buscar algumas emendas, e quando chegaram em 

sua determinada cidade o prefeito disse que não queria porque a emenda era pouca! Mas eu queria 

que fosse destinado pra Porto Seguro, porque o pouco com Deus é muito; graças aos eleitores e as 

pessoas que acreditaram e acreditam no meu trabalho eu consegui um valor de duzentos mil reais 

para área de Saúde; pois vai chegar uma ambulância para Porto Seguro e vários equipamentos 

hospitalar. Depois vou procurar a Secretária Edna e o Prefeito Beto pra juntos ver em qual distrito ou 

localidade vai ser destinado; se depender de mim gostaria que fosse colocado em uma localidade 

mais carente. Quero parabenizar a minha amiga Graça, Presidente das Associações Comerciais do 

Sul e Extremo Sul da Bahia. Foram vários candidatos a Vereador que prometeram mais não 

cumpriram. Eu não cumprir nada, mas falei se a vitória viesse, eu seria o primeiro Vereador a poder 

abraças esta causa. Nós estamos subindo degrau a degrau! Eu fiz este requerimento e espero ser 

atendido pelos empresários das balsas, o passe livre para os representantes comerciais. Vender, não é 

apenas vender, é um processo que envolve técnica, relacionamento, confiança e persistência, por esta 

razão me sinto muito seguro e feliz em afirmar que representação comercial é uma profissão exercida 

por pessoas especiais, que desenvolve capacidade intelectuais, teóricas e práticas. Aparecido dos 

Santos Viana – Senhor Presidente, no meu cumprimento como fiscalizador do município, ao visitar 

a unidade da UPA do Complexo Frei Calixto e do Distrito do Arraial d’Ajuda, tenho obrigação de 

trazer ao conhecimento da população que o equipamento citado na sessão passada tem quase dois 

anos sem funcionamento. Fico feliz em saber que a Secretaria de Saúde enviou a esta Casa o relatório 

justificando o porquê ainda não estava em funcionamento; desde já quero agradecer a Secretária 

Edna Alves por ter respondido o meu requerimento; mas saúde é prioridade. Graças a Deus tive 

conhecimento da Secretária de Saúde e do Prefeito Beto, já estão tomando providências para colocar 

em funcionamento estes equipamentos. Senhor Presidente, quero parabeniza-lo, e fico bem à vontade 

em falar que quando Vossa Excelência assumiu a presidência, fez um projeto de reformar a Casa 

Legislativa para atender melhor os nossos munícipes; lembro que Vossa Excelência convidou a 

Promotora Alair e o Observatório, todos acompanharam passo a passo da reforma. Todos o 
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parabenizaram pelo entendimento e participação de acompanha-lo. Quem tem boca fala o que quer, 

principalmente aquelas pessoas invejosas, que não consegue ver ninguém crescer! Mas, temos um 

ditado popular onde diz: “A coisa mais difícil é alguém jogar pedra em arvores que não dá fruto”. 

Agora ficam falando de um telão; gente nós estamos no século XXI, quer dizer que Porto Segurotem 

que viver do passado? Senhor Presidente, imagine quando estas pessoas verem o lançamento da 

pedra fundamental – a nova Casa Legislativa! Infelizmente o falatório faz parte da democracia, Vossa 

Excelência tem cabeça erguida com projetos maravilhosos para Porto Seguro; sei do trabalho que o 

senhor tem feito por Porto Seguro. Senhor Presidente, eu quero agradecer o Secretário de Obras Sr. 

José Carlos, que depois das minhas críticas construtivas, as máquinas chegaram nos distritos de 

Pindorama e Agrovila. Quero parabenizar todas as mulheres. Renivaldo Braz Correia Filho – 

Senhor Presidente, 

 

Dilmo Batista Santiago– Senhor Presidente, 

 

Logo após o pronunciamento dos Vereadores o Presidente Evaí Fonseca solicitou que fosse corrigido 

um trecho do seu pronunciamento. Onde se lê duzentos “milhões de reais” leia-se “duzentos mil 

reais”.   

 

Ordem do Dia do Executivo Municipal: Projeto de Lei Nº 001/2018 – Matéria: Altera o piso 

salarial dos professores da rede pública municipal de ensino. Quórum: Maioria Absoluta de acordo 

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

aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antônio Geraldo 

Ferreira Couto e Ariane Fehlberg.  Projeto de Lei Nº 002/2018 – Matéria: Institui e dispõe sobre 

o programa Especial de Parcelamento Porto Seguro – PEPS, destinado a promover a Regularização 

de Créditos do Município a Regularização de Crédito do Município, de natureza tributário e não 

tributário, e dá outras previdências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do 

Regimento Interno.Depois de várias discussões por pare dos Vereadores, foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto 

e Ariane Fehlberg.  Requerimentos: Nº 023/18 de autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer 

do Executivo Municipal celebração e convenio com o Corpo de Bombeiros para Treinamento e curso 

de primeiros socorros para professores e auxiliares de classe da rede de ensino municipal. Aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antônio Geraldo Ferreira 

Couto e Ariane Fehlberg.  Nº 024/18de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer 

do Executivo Municipal a contratação de Plano de Saúde para os Servidores, na modalidade de 

Chamada Pública. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Antônio Geraldo Ferreira Couto e Ariane Fehlberg. Nº 025/18 de autoria do Vereador Robinson 

Leão Vinhas – Requer do Executivo Municipal notificação junto aos Correios para entrega de 

correspondência na Vila Parracho. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto e Ariane Fehlberg.  Nº 026/18de autoria 

do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal envio de informações referente 

às frotas de ambulâncias do SAMU /192. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto e Ariane Fehlberg.  Nº 027/18 de autoria 

do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer notificação das empresas concessionárias do serviço 

de travessa de balsas a preferencial para representantes comerciais do extremo Sul da Bahia. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antônio Geraldo 



92 
 

 

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 

Ferreira Couto e Ariane Fehlberg.  Nº 028/18 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez – 

Requer do Executivo Municipal através da Secretario de Saúde o Programa de atendimento 

odontológico específico para pessoas com deficiência no âmbito do município. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto 

e Ariane Fehlberg.  Nº 029/18 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Requer da Secretaria 

de Desenvolvimento e Planejamento Urbano a Instituição do Plano Diretor Municipal de Proteção e 

Defesa Civil. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Antônio Geraldo Ferreira Couto e Ariane Fehlberg.  Nº 030/18 de autoria do Vereador Wilson 

dos Santos Machado – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com a EMBRAPA 

para adoção do Programa Brasil Sem Miséria. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto e Ariane Fehlberg.  Nº 

031/18 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Instalação de câmeras em todos as 

recepções dos Postos de Saúde.Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do 

Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto e Ariane Fehlberg.  Nº 032/18 de autoria do Vereador 

Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com a 

COELBA para instalação de braços e lâmpadas nos postes da Estrada do Macaco em Sapirara. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antônio Geraldo 

Ferreira Couto e Ariane Fehlberg.  Nº 033/18 de autoria dos VereadoresRonildo Vinhas Alves e 

Robério Moura Gomes – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o SEBRAE 

para implantação da sala do Empreendedor em Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto e Ariane Fehlberg.  

Nº 034/18 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal a 

implantação do Programa de incentivo e viabilização de atividades de lazer, cultura e esportes no 

leito de vias públicas, denominadas Vias de Lazer.Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto e Ariane Fehlberg.  

Indicações: Nº 023/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Pavimentação da Rua   

Adalberto Dias da Silva. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do 

Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto e Ariane Fehlberg.  Nº 024/18de autoria do Vereador 

Aparecido dos Santos Viana – Pavimentação asfáltica da Av. Eunápolis e Av. 15, construção de 

creche e pavimentação do Porto Alegre II, pavimentação asfáltica da rua do Contorno, rua da Linha e 

iluminação do local, revitalização da praça do bairro Cambolo. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto e Ariane Fehlberg.  

Nº 025/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Construção de box para acomodação 

dos feirantes do Mercado da feira livre do Complexo Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto e Ariane Fehlberg.  

Nº 026/18 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Estudo para alteração de transito da Av. 19 

de Novembro, bairro Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto e Ariane Fehlberg. Nº 027/18 de autoria 

do Vereador Robinson Leão Vinhas – Revitalização da quadra de esporte do bairro Campinho, 

reposição de telas e iluminação e qualificação do vestiário. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto e Ariane Fehlberg.  

Nº 028/18de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Parolamentos da estrada que 

interliga Zé Sature – Assentamento Estrelam Itaporanga a Toco Azul. Aprovado pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto e Ariane 

Fehlberg.  Nº 029/18 autoriasVereador Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – 
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Disponibilidade de transporte gratuito para os universitários residentes em Trancoso que cursam a 

UNESULBAHIA.Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Antônio Geraldo Ferreira Couto e Ariane Fehlberg.  Nº 030/18da autoria do Vereador Evanildo 

Santos Lage – Conclusão da obra e inauguração do Centro de Zoonoses de Porto Seguro. Aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antônio Geraldo Ferreira 

Couto e Ariane Fehlberg.  Nº 031/18daautoria Vereador Wilson dos Santos Machado – Instalação 

de usina de beneficiamento de produtos agrícolas no distrito de Vera Cruz.Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto 

e Ariane Fehlberg.  Nº032/18 da autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Pavimentação 

da ladeira do Mira Porto unindo com a ladeira do Sapoti até o Mercado do Povo. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto 

e Ariane Fehlberg.  O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a 

próxima Sessão para o dia 15de março 2018. 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.  

 

 

 

 

 

 

 


