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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE MAIO DE 2018  

 

Aos 10 (dez) dias do mês maio de 2018 às 10hs00min foi realizada a 12ª Sessão Ordinária do Poder 

Legislativo na sede própria da Câmara Municipal de Porto Seguro localizada à Praça Antonio Carlos 

Magalhães, nº. 30. Feita a primeira chamada dos Vereadores, e havendo número suficiente para dar 

início à Sessão, o Presidente Evaí Fonseca Brito declara aberta a Sessão sob a proteção de Deus, com a 

prece do Pai Nosso – de acordo com a Resolução Nº. 46 de 23 de março de 2000, e com as presenças 

dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, Aparecido dos Santos 

Viana, Ariana Fehlberg, Dilmo Batista Santiago, 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 dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos e Evanildo Santos Lage. 

Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 03 de abril de 2018 foi aprovada pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos e Evanildo Santos Lage. Para 

Leitura: Do Executivo: Mensagem Nº 006/18 acompanhando Projeto de Lei Nº 006/2018 que 

“Concede reajuste aos servidores civis do município”. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra 

os Vereadores:  Hélio Pinheiro de Araújo – Senhor Presidente, Senhores Vereadores (a), quero 

parabenizar o amigo e atleta Bruno, de Porto Seguro, que ficou em 3º lugar no campeão brasileiro de 

Jiu-Jitsu que aconteceu em São Paulo, onde tinha vários atletas internacionais. No Sul Americano ele 

troce a medalha de prata; na próxima luta tenho certeza que ele trará a medalha de ouro. Senhor 

Presidente, quero parabenizar todas a mães pelo seu dia 2º domingo de maio. Senhor Presidente, vários 

colegas Vereadores já falaram a respeito dos cemitérios – sede, bairros e distritos; mas até o momento 

nada foi resolvido. Nesta semana me deparei com uma situação entristecedora, onde uma família estava 

procurando um cemitério – ou local para sepultar uma pessoa e não estava encontrando um local; ainda 

teve alguém desta família dizendo que ia fazer o sepultamento no fundo da casa dele porque ele recorreu 

em vários lugares e não conseguiu. Eu acho que isso é o mínimo para resolver esta situação, espero que 

os órgãos competentes possam resolver isso o mais rápido possível.  Aparecido dos Santos Viana – 

Senhor Presidente, realmente a questão do cemitério é crítico. Gostaria que esta Casa solicitasse do Poder 

Executivo prioridade neste serviço; sabemos da dificuldade de encontrar área no nosso município, mas 

todos sabem que é muito constrangedor para uma família quando perde uma pessoa e não ter onde 

sepultar; isso é lamentável. Senhor Presidente, todos sabem que o desemprego no Brasil cresce a cada 

dia; nós que vivemos praticamente do turismo, como também na zona rural temos os pequenos 

agricultores que faltam incentivo do Poder Municipal, Estadual, para que eles possam produzir mais e 

gerar empregos para o nosso povo; aí as dificuldades das estradas como também o incentivo. Vamos nós 

Vereadores sentar com os Deputados Estaduais para que eles tragam para Porto Seguro industrias para 

gerar empregos para os nossos jovens; cada dia que passa a cidade cresce, cresce a violência, imagine 

uma casa de família com todos desempregados, sem nada para se alimentar? Vem transtorno, 

desentendimento, violência. Por este motivo gostaria que estes representantes do povo a nível estadual 

estudassem em uma política de incentivo para gerar empregos e renda; tenho certeza que será muito 

digno para os jovens tendo o seu primeiro emprego e a maior dignidade de um homem se chama 

emprego. Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, minha fala hoje é em defasa a uma classe que 

fiz parte durante sete anos – Professores contratados. Fico triste em mostrar que do ano de 2015 a 2018 

estes profissionais tiveram uma desvalorização de aproximadamente R$ 1.2000,00 (um mil e duzentos 

reais) em seu salário. Antes era 17% de AC; 16% de regência, isso foi cortado em 2015. Paso para o ano 

de 2016 recebiam R$ 3.053,98 (três mil cinquenta e três reais e noventa e oito centavos) bruto; no ano 

de 2017 R$ 3.287,30 (três mil duzentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) bruto e no ano de 2018 
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recebem R$ 4.455,30 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos). Mas, sabemos 

que culpa é dos gestores anteriores que foram incompetentes, irresponsáveis e omisso, porque eram 

sabedores que isso lá na frente ia acontecer. Hoje são aproximadamente trezentos contratados que são 

desvalorizados; sem esses contratados a nossa educação não irá funcionar. Pensam em fazer concurso 

público – ótimo! Mas, para que fazer concurso se não está tendo recurso para pagar a regência dos 

Professores? Pra quer ter concursados só da área de educação, se não vamos ter escolas com telhados, 

com lousa, com carteiras e com merendas? Eu acho que esta situação tem que ser revista; eu peço e 

imploro a Prefeita Claudia que seja revisto, que pelo menos pague a regência que antes era de 16%, isso 

é uma migalha a mais para estes profissionais em que eu já fiz parte. Senhor Presidente, só votarei em 

Emenda de Concurso caso venha um estudo de impacto no que isso pode causar aos cofres públicos 

futuramente.  Renivaldo Braz Correia Filho – Senhor Presidente, mais uma vez uso a tribuna para falar 

a respeito dos problemas de minha comunidade – meu povo, uma situação muito difícil principalmente 

para os moradores do outro lado do Rio Buranhém. Gostaria de pedir mais uma vez Senhor Presidente, 

uma reunião com todo Secretariado do município para que nós Vereadores (a) pudesse passar os 

problemas de nossa cidade, bairros e Distritos, principalmente nos locais que vivemos e somos 

representantes. Não dá mais Senhor Presidente para esperar, a necessidade e grande; o que nossa 

comunidade pede é o básico: iluminação, limpeza pública, melhoria nas estradas. Em Itaporanga – local 

onde eu moro e na aldeia onde também convivo, estou com vergonha. Na gestão passada eu não era 

Vereador, era cacique, fechava a estrada aí o Executivo atendia. Hoje sou Vereador, representante do 

meu município, faço várias reivindicações de melhorias para nosso povoado, não sou atendido! 

Itaporanga Senhor Presidente, está abandonado! A mercê do desprezo! O lixo tá tomando conta do 

povoado. Tem uma empresa que presta serviço, não sei o porquê não recolhe o lixo? Não tem um gari 

neste povoado! São tantas cobranças que eu não sei mais falar para a comunidade. Por isso que eu 

gostaria de uma reunião com todos os Secretários. Os bairros: Maria Viúva, Xandó, Rio Verde estão 

num descaso. Todos cobram dos Vereadores e nós não temos resposta para dar. Quando o Vereador 

pede, não é para ele e sim em prol do nosso povo. Em época de eleição, batemos em porta em porta 

pedindo voto e depois nós Vereadores que tomamos na cara por que não estão fazendo nada; mas o nosso 

papel é reivindicar, pedir melhorias; cabe o Executivo e Secretariados executar os trabalhos. Antônio 

Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente, quero parabenizar a Gestora e a Secretária Lívia 

Bittencourt pela inscrição de acolhimento da criança e do adolescente que vai ser inaugurada na Rua do 

Repouso – Orla Norte; um trabalho social que será muito bom para a cidade. Senhor Presidente, não sei 

porque ver uma cidade que cresceu tanto como Porto Seguro, não tem um cemitério para enterrar seus 

mortos. É uma dificuldade imensa principalmente para quem convive com os moradores dos bairros 

periféricos; com a camada mais pobre desta sociedade. Quando morre alguém eu coloco a mão na cabeça 

– não é pelo caixão, é um local onde enterrar! O Poder Legislativo deve convocar a Prefeita, o Secretário 

de Obras para ver em que pé estar a construção do cemitério; não podemos deixar da forma que está! A 

gente vai cansando quando percebemos a morosidade do Secretário; devemos saber quem é o 

responsável para fazer este projeto; porque terreno pra isso tem! Vamos ver se o Secretário tem 

competência para assumir o cargo ou não! Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, hoje é um dia 

de muita alegria para mim pela conquista de duas vitórias. O meu Deputado Ronaldo Carleto me 

informou agora que já saiu a licitação da pavimentação da Rua da Linha – com drenagem, até quinta 

feira sai a publicação. Senhor Presidente, todos falam que minha família é colocada em setores públicos 

porque não tem competência de fazer concurso público; mas uma sobrinha minha Jerusa Vinhas, dos 

cinco mil concorrentes para o cargo da Embasa, ela ficou em sexto! Hoje já saiu no Diário Oficial 

convocando ela para engaja-lo na Embasa. Falei com ela que eu teria amigos Deputados ou pessoas 

influentes que poderia facilitar em colocar ela lá; ela disse que não queria ter influência de político algum 
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e sim passar com a própria capacidade. Senhor Presidente, em relação ao Projeto de Lei Nº 060/2018 

quero falar para os funcionários públicos desta cidade, que jamais serei contra este projeto; estou junto 

para o que der e vier; eu não sou Vereador, eu estou Vereador, porque a minha função é funcionário 

Público – Fiscal do Meio Ambiente. Senhor Presidente, eu estava ouvindo uma senhora falando na rádio 

dizendo que estava faltando merenda na escola; hoje em visita a Escola Antonio Osório no bairro 

Cambolo cujo escola citada pela senhora na rádio, fiz vários vídeos com os alunos, merendeiras e 

professoras; constatei que esta escola tem merenda de qualidade; não sei como as pessoas tem coragem 

de falar coisas sem cabimento! No vídeo tem uma cozinheira falando que não falta nada nesta escola. 

Senhor Presidente, os moradores do bairro Cambolo sempre estava denunciando e falando para mim que 

a Escola Municipal do bairro estava faltando aula; levei a Secretária de Educação a noite para visitar a 

esta Escola, ela constatou a veracidade dos fatos – nenhum professor assinava a lista de presença! 

Recentemente tirei foto de um assalto que estava tendo nesta escola; a polícia foi ao local e revistou 

todos os alunos. A Secretária já está tomando providência para que não falte mais aulas. Isso a imprensa 

deveria informar, colocando matéria das coisas que estão acontecendo em nosso município. Não vou 

deixar de fiscalizar as escolas de outras localidades; não é admissível o que está acontecendo em nosso 

bairro; não é admissível que a imprensa publique coisas que não está acontecendo! Senhores Vereadores, 

eu mais os Vereadores Wilson Machado e Dilmo Santiago estivemos no Hotel La Torre para verificar 

se estava acontecendo algo de errado conforme denúncia, só estamos aguardando o parecer para que 

possa informar aos demais o que está acontecendo nesta localidade não só por parte do Hotel como 

também alguns absurdos praticados pelos moradores da mesma. Sou realista; não estou aqui para 

perseguir A ou B, quero fazer meu trabalho como legislador e fiscalizador do município. Robério 

Moura Gomes – Senhor Presidente, gostaria de falar para os funcionários do município e concordar 

com as palavras do Vereador Robinson Vinha: “Nós estamos Vereadores”! Estamos passando um tempo 

aqui; e como funcionário público nós estamos até o final de nossa vida. Nesta Casa tem seis que também 

são funcionários do município, podem ter certeza que nós vamos dar apoio total neste projeto de aumento 

para vocês. Senhor Presidente, a respeito do cemitério de Trancoso isso é um assunto antigo. No primeiro 

mandato meu pedi uma área para que fosse construído um cemitério. Eu e o Vereador Ronildo Vinhas 

Alves estamos unidos reivindicando melhorias para o Distrito; hoje o cemitério já está 90% terminado, 

faltando fazer as gavetas e a empresa passar a chave para o município usar o mesmo, isso está 

acontecendo devido a atuação da Prefeita Claudia Oliveira. Wilson Santos Machado – Senhor 

Presidente, a respeito do cemitério, o de Vera Cruz já está completamente cheio, já foi pedido de 

ampliação, o senhor que doou a área já autorizou fazer a medição; fiz oficio comunicando aos Secretários 

competentes, até hoje nenhuma providência. Senhor Presidente, a respeito das estradas conforme assunto 

abordados pelos Vereadores na semana passada, este período é chuvoso e não dá para trabalhar; todos 

sabiam das condições e através de requerimento e indicações vários Vereadores solicitaram dos órgãos 

competentes pela melhoria das estradas, principalmente as ladeiras que fossem cascalhadas; hoje os 

produtores já estão em colheita do café; há emprego para aquelas pessoas que estão precisando conforme 

o Vereador Aparecido dos Santos Viana falou, porém os pequenos agricultores estão aguardando 

melhorias nas estradas, do jeito que está não dar para escoar seus produtos; impossibilitando o transporte 

de caminhão de sete ou outo cargas para os secadores e armazéns. Mais uma vez peço aos governantes 

que tomem as devidas providências, desta maneira tá impossível o acesso, só há uma ladeira pronta 

porque foi a Veracel quem fez, as demais estão em total abandono. Senhor Presidente, quero parabenizar 

a Prefeita através da Secretaria de Saúde pelas cirurgias de cataratas. Ronildo Vinhas Alves – Senhor 

Presidente, quero parabenizar o pronunciamento do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho; nós do 

Litoral Sul estamos abandonados. Trago aqui um pedido de desculpas e que esta chegue até o Litoral 

Sul especificamente o Distrito de Trancoso, Itaporanga e Caraíva; porque a situação está horrível! No 
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ano passado tivemos visita do Secretário de Obras, rodamos do Distrito de Trancoso todo: Maria Viúva, 

Xandó, Mirante Rio Verde; fizemos relatório por escrito e fotográficos; o que foi feito no ano passado 

vai ter que fazer tudo. Tem casas do Maria Viúva que é próximo ao maior colégio de Trancoso – 

aproximadamente 1.200 (um mil e duzentas crianças), para estas crianças chegarem a escola, os pais e 

os professores, é a maior dificuldade; ontem fui levar minha filha na escola, ouvi muito xingamento, fui 

cobrado. A Prefeita retornou do afastamento, tem que tomar uma posição; não dá para ficar mais com a 

Administração de Trancoso, com a Superintendência do jeito que está! Me perdoe a franqueza da 

palavra, mas não dá para suportar mais do jeito que está. O que dá dando para parecer, de um “mero 

menino de recado”. Vem aqui entrega o recado de Trancoso, retorna e sai! Parece que tem medo de falar 

com a Prefeita: “Prefeita a Senhor está errada nisso, nisso e nisso”. Estamos aqui para dialogar. Meu 

Líder do Governo, eu pedi e a Prefeita disse que quer falar comigo. Trancoso está sedento! Para ter uma 

ideia, a Administração Local fez um remanejamento do pessoal da feira livre de Trancoso, parecia que 

tinha construído o maior mercado municipal do século! A comemoração foi essa! Tem um ditado que 

diz: “a vaca vai pro brejo”. Em Trancoso a “vaca tá atolada até o pescoço”. A Prefeita tem que arregaçar 

as mangas e colocar o negócio para funcionar. Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, 

gostaria de começar meu pronunciamento com a frase de Martinho Lutero: “A paz, se possível, mas 

a verdade, a qualquer custo”. Nos dias de hoje falar a verdade, não é fácil – seja no meio político, na 

igreja no meio da rua. Falar a verdade vai sempre trazer uma série de problemas; e dentro desta Casa é 

tão normal como fora é um problema ainda maior por que vivemos em um meio político. Se falar naquilo 

que você espera, aí é uma guerra. Devemos rever alguns conceitos perante a política, porque eu observo 

lá fora num senário que eu acompanho, a política, a mídia a própria população tem a política como 

desnecessária. Se fizer uma pesquisa vamos ver que ninguém acredita na fala de um político – isso 

também a nível nacional. Há um descaso total, um desmerecimento. Segundo a pesquisa da revista Veja, 

as três classes que o povo menos acredita: Político, Pastores e Policia. São classes que foram organizadas 

para defender o povo. Está bom para quem? O Senário está bom para quem? Quando a gente vai falar 

em qualquer tipo de mudança, primeiro a gente se preocupa com o voto! Se for falar a respeito de 

Transporte Alternativo, há uma preocupação com as classes que serão atingidas! Se falar que lá atrás 

gestores irresponsáveis fizeram concursos aleatórios, apadrinhando pessoas – porque a grande maioria 

ai foram apadrinhados. Teve até um certo desenvolvimento a nível dos Professores que é uma classe que 

eu também defendo; mas eles mesmos são conhecedores que aquilo que foram propostos a eles, muitos 

sensivelmente pelo assassinato dos professores; quando aconteceu este movimento, abriu-se todas as 

portas; é só perguntar para um professor que participa realmente; ia chegar um limite que o município 

ia ficar estrangulado, não tinha como viver isso aí! É o que acontece nos dias atuais, a gente ver o Rio 

de Janeiro e outros municípios falidos. Vai acontecer com Porto Seguro se a gente realmente não tomar 

uma medida plausível, analisando todos os desenvolvimentos e avanços de classe por classe. Jamais 

estarei aqui lutando contra qualquer classe que seja, e nem retirar benefício para nenhuma classe. Eu 

Vereador dou a minha palavra para qualquer classe que tenha o direito constituído. Agora, antes de 

qualquer classe, existe o Município, e para isso temos que sempre entrar no consenso. Quando nós 

lutamos para aquilo que era vantajoso para nós – 13º Salário, foi unanime desta Casa – inclusive eu, se 

lá na frente eu entender que o recurso que é passado para a Câmara seja necessário que seja diminuído 

fazendo com que o município não consiga andar, eu sou o primeiro q pedir que seja retirado o décimo 

terceiro. Porque Porto Seguro foi uma cidade que eu escolhi para criar os meus filhos; então eu tenho 

um carinho enorme pelo município que eu vivo; isso tá acima dos valores que eu enxergo como valores 

necessários de um cargo. É necessário que a gente faça uma grande reflexão do que a gente pensa de 

Porto Seguro; eu vejo o esporte falido, deste município; uma Secretaria a qual tenho um grande respeito 

pelo Secretário, mas que não atende as mínimas demandas de um município! Isso realmente eu me 
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envergonho! Afora, ser Vereador também não é fácil não! Eu moro em uma comunidade, quando eu 

chego, sempre assisto as pessoas. No dia que chove, eu fico preocupado, isso nunca aconteceu em minha 

vida; tudo isso porque as ruas estão esburacadas; precisamos entrar com uma solução imediata. Tive 

conversa com a Prefeita – uma pessoa que realmente eu acredito, deu sua palavra que iniciará com as 

obras que estão ansiosas e esperançosas para que elas aconteçam. Senhor Presidente, temos na pauta 

uma emenda muito importante que se refere ao recesso dos Vereadores. Para um olhar crítico de pessoas 

que muitas vezes não entenda disso, pode achar que é um retrocesso a nível político – tem pessoas que 

acham desta forma. Diminuir o recesso de noventa dias – isso aí que é o direito adquirido! É achar que 

esse direito adquirido é mais importante do que a moral! Frase de Auguste Comte: “A moral consiste 

em fazer prevalecer os instintos simpáticos sobre os impulsos egoístas”. Não é o que eu quero, e sim o 

que é certo. Tenho convicção que nenhum colega tirou mais do que quinze dias de recesso. A Câmara 

pode parar, mas a nossa vida política lá fora é uma luta diariamente. Sei que estes noventa dias é uma 

grande ilusão, mas a gente carrega isso nas costas durante anos. Nós estamos corrigindo um erro que foi 

feito no passado, porém é necessário que se faça esta mudança para que venha moralizar o ponto crucial 

que é a política. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, a Secretaria de Assistência Social convida 

todos os Vereadores (a) para inauguração da Casa Acolher. Quero parabenizar o Governo do Restado 

em parceria com o Município pela feira de saúde que aconteceu em Porto Seguro, os frutos foram 

colhidos, graças a Deus este fruto me beneficiou – operação de cataratas; centenas de pessoas fizeram. 

Senhor Presidente, atentamente ouvi os pronunciamentos dos demais Vereadores. A respeito do 

cemitério é uma questão de tempo, tenho certeza absoluta que a Secretaria responsável tomará todas as 

providências o mais rápido possível. Temos que lembrar também de um problema que o ex-Vereador 

Gilvan santos Florêncio questionava nesta Casa a respeito das doações de áreas do município para 

igrejas, associações. Hoje se precisar de uma área pública para construção de algum público, não 

encontra uma área. Temos que ficar atentos quando chegar projetos de doações de áreas públicas para 

quem quer que seja, porque amanhã vai faltar. A igreja tem dinheiro para comprar uma área para fazer 

o seu templo, assim acontece com outras associações. Temos que rever estas áreas para que o município 

possa resolver o problema do cemitério o mais rápido possível. Senhor Presidente, em relação as obras, 

nós conversamos com a Prefeita e o secretário Mauricio Pedrosa, existe um pacote de obras para ser 

executado neste município, já estão em programação para licitação, são mais de doze milhões de obras 

que o município vai receber. O Poder Executivo tem um planejamento para fazer a coisa de uma maneira 

correta; é claro que a gente gostaria que isso fosse para ontem!  Mas, temos que entender que, sem o 

planejamento e o recurso não há possibilidade de se fazer. Quando o Vereador Robinson Vinhas falou a 

respeito da pavimentação da Rua da Linha – emenda do Deputado Ronaldo Carleto, ai as pessoas que é 

contra este deputado, vaiaram! E daí! O importante foi que ele conquistou uma emenda para Porto 

Seguro de milhões de reais! E por qual motivo o Sr. Uldurico Junior que é Deputado Federal não 

conquistou nada para Porto Seguro? Agora, fica ai a torcida dele vaiando o deputado Ronaldo Carleto. 

Quando o Deputado Pastor Erivelton conseguiu Emenda para construção de vários postos de saúde, eu 

parabenizei ele; merece meu apoio e respeito também. Agora aquele que deputados que foram eleitos 

com votos de Porto Seguro e nunca trouxeram nada para o município, estes sim têm que ser vaiados. O 

Deputado Mario Negro Junior também trouxe emenda para Porto Seguro, ele deve ser lembrado. 

Estamos sempre juntos e unidos para realizar os sonhos dos moradores.  Eu sei que os Vereadores: 

Ronildo Vinhas Alves e Renivaldo Braz Correia Filho estão certos, porque quem primeiro recebe as 

porradas são os Vereadores. Mas, podem ter certeza e confiar que a Prefeita Claudia Oliveira vai realizar 

aquilo que o povo está necessitando. Palavra do Presidente Evaí Fonseca Brito – São tantos 

requerimentos e indicações – as solicitações são pertinentes. Aqui é a vitrine, a pancada vem toda para 

a Casa Legislativa. Os secretários têm que se mexer mais, sair da cadeira e ir para a rua. Todos nós 
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Vereadores queremos o bem de Porto Seguro. A crítica dos Vereadores não é de ódio e sim uma crítica 

construtiva; tenho certeza que o Executivo vai saber entender e procurar reverter esta situação em 

execução. Ontem nós tivemos uma reunião produtiva com o Presidente do Sindicato dos Funcionários. 

Eu quero propor aos Vereadores que ponha em pauta para 1ª votação o Projeto nº 006 que concede 

reajuste salarial aos servidores civis do município de Porto Seguro – retroativo a janeiro. Ordem do Dia 

do Legislativo – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 009/2018 de autoria do Vereador Dilmo Batista 

Santiago. Matéria: Denomina oficialmente como Rua Lourival Couto, via pública conhecida como rua 

07 no bairro Quintas do descobrimento, sede do município. Quórum: Maioria Absoluta de acordo como 

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

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

Santos Lage e Robério Moura Gomes. Projeto de Lei Nº 012/2018 de autoria do Vereador Kempes 

Neville Simões Rosa. Matéria: Denomina oficialmente como Praça Sr. Lino localizada no bairro 

Mirante. Quórum: Maioria Absoluta de acordo como art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias 

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

ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage e Robério Moura Gomes. Do 

Executivo Municipal em 1ª Votação: Projeto de Lei Nº 006/2018 que “Concede reajuste aos 

servidores civis do município”. Quórum: Maioria Absoluta de acordo como art. 142 do Regimento 

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

presentes, constando ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage e Robério 

Moura Gomes. Projeto de Lei Nº 045/17 – Altera o Art. 7º da Lei nº 305/98 que criou o Fundo Municipal 

do Desenvolvimento do Turismo – FUNDETUR. Quórum: Maioria Absoluta de acordo como art. 142 

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

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

Lage e Robério Moura Gomes. Do Legislativo – Para 1º Votação: Projeto de Emenda Modificativa 

a Lei Orgânica Nº 001/2018 de autoria dos Vereadores Kempes Neville Simões Rosa, Ariana Fehlberg, 

Ronildo Vinhas Alves, Abimael Ferraz Gomez, Hélio Pinheiro de Araújo, Elio Brasil dos Santos, 

Rodrigo Borges de Souza, Renivaldo Braz Correia Filho. Matéria: Altera redação do art. 28 da Lei 

Orgânica. Quórum: Dois terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias 

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

ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage e Robério Moura Gomes. Projeto 

de Emenda Modificativa o Regimento Interno Nº 001/2018 de autoria dos Vereadores Kempes 

Neville Simões Rosa, Ariana Fehlberg, Ronildo Vinhas Alves, Abimael Ferraz Gomez, Hélio Pinheiro 

de Araújo, Elio Brasil dos Santos, Rodrigo Borges de Souza, Renivaldo Braz Correia Filho. Matéria: 

Altera a redação do artigo 63 do Regimento Interno. Quórum: Dois terços (2/3) de acordo com o art. 143 

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

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

Lage e Robério Moura Gomes. Projeto de Lei Nº 015/2018 de autoria do Vereador Robinson Leão 

Vinhas. Matéria: Denomina como Escola Waldete Borges de Menezes, escola municipal localizada Rua 

Dez esquina com Av. do Contorno loteamento Quintas do Descobrimento. Quórum: Quórum: Maioria 

Absoluta de acordo como art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos 

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

Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage e Robério Moura Gomes. Requerimentos: Nº 111/18 de autoria 

do Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal a celebração de convênio com a 

EMBASA para obras de drenagem e recuperação da pavimentação do bairro Village I. Aprovado pela 

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

Lage e Robério Moura Gomes. Nº 112/18 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer 
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do Executivo Municipal realização de curso de qualificação de agentes de trânsito e guardas municipais. 

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

Evanildo Santos Lage e Robério Moura Gomes. Nº 113/18 de autoria do Vereador Robinson Leão 

Vinhas – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Transito 

para sinalização dos redutores de velocidade nas proximidades das escolas. Aprovado pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage e 

Robério Moura Gomes. Nº 114/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério da Cultura para realização de Festival de 

Música Popular Gospel de Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage e Robério Moura Gomes. Nº 115/18 de 

autoria do Vereador Renivaldo Brás Correia Filho – Requer do Executivo Municipal através do setor 

competente a remoção de poste no Beco da Macanaúba, bairro Mirante Rio Verde, distrito de Trancoso. 

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

Evanildo Santos Lage e Robério Moura Gomes. Nº 116/18 de autoria do Vereador Elio Brasil dos Santos 

– Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com a Secretaria Estadual de Turismo e 

Cultura para realização do São João Elétrico 2018. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage e Robério Moura Gomes. Nº 

117/18 de autoria dos Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convenio com o Governo do Estado para construção de Colégio que atenda os 

bairros Mirante Rio Verde e bairro Maria Viúva, distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage e Robério 

Moura Gomes. Nº 118/18 de autoria do Vereador Wilson Santos Machado – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com empresas para construção de abrigo em dois pontos de ônibus 

sentido Porto Seguro e três abrigos nos pontos no sentido Eunápolis, BR 367, distrito de Vera Cruz, os 

conveniados terão direito de explorar publicitariamente os abrigos construídos. Aprovado pela 

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

Lage e Robério Moura Gomes. Nº 119/18 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convenio para construção de mureta de contenção na entrada do 

distrito do Arraial d`Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage e Robério Moura Gomes. Nº 120/18, autoria 

Edil, Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o 

Governo do Estado para construção de colégio de 2º grau no Complexo Frei Calixto. Aprovado pela 

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

Lage e Robério Moura Gomes. Nº 121/18 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo 

Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal celebração com o Governo do Estado para utilização 

do Prédio da antiga Delegacia Civil. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage e Robério Moura Gomes. Nº 122/18 de autoria 

do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal celebração de parceria com o 

Governo Federal para o fomento de programas de recuperação da população de rua no município; 

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

Evanildo Santos Lage e Robério Moura Gomes. Indicações: Nº 095/18 de autoria do Vereador Evaí 

Fonseca Brito – Pavimentação das ruas:  Jasmins, Cotovis, Embaúba e Hibisco, no bairro Village I. 

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

Evanildo Santos Lage e Robério Moura Gomes. Nº 096/18 de autoria do Vereador Robinson Leão 

Vinhas – Pavimentação das ruas:  Robson Vinhas e Sargento Torres, no bairro Parque Ecológico. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos, 
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Evanildo Santos Lage e Robério Moura Gomes.  Nº 097/18 de autoria do Vereador Abimael Ferraz 

Gomez – Instalação de nova iluminação com braços de 3 m. e lâmpadas de vapor metálico de 400 watts, 

na rua 19 de novembro, bairro Frei Calixto e rua Ararai bairro Paraiso dos Pataxó. Aprovado pela 

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

Lage e Robério Moura Gomes. Nº 098/18 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – 

Limpeza e revitalização de vias e logradouros do distrito de Vera Cruz com revitalização da iluminação 

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

Santos, Evanildo Santos Lage e Robério Moura Gomes. Nº 099/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro 

de Araújo – Recapeamento do asfalto da Av. 27 de Maio, no bairro Frei Calixto. Aprovado pela 

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

Lage e Robério Moura Gomes. Nº 100/18 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – 

Contratação de médico para atendimento semanal no bairro Jambeiro, em Nova Caraíva. Aprovado pela 

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

Lage e Robério Moura Gomes. Nº 101/18 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Pavimentação 

asfáltica da rua Raul seixa, bairro Vila Verde. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage e Robério Moura Gomes. Nº 

102/18 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Construção de Praça Pública no Fontana 

em frente ao Posto de Saúde. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage e Robério Moura Gomes. Nº 103/18 de autoria 

dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Recuperação dos calçamentos de vias 

públicas no bairro Paraíso dos Pataxó, orla norte do município. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage e Robério 

Moura Gomes. O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a próxima 

Sessão para o dia 17 de maio 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.  

 


