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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 11 DE JULHO DE 2018
Aos 11 (onze) dias do mês julho de 2018 às 10hs00min foi realizada a lª Sessão Extraordinária 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, Elio Brasil dos Santos, Evanildo
Santos Lage, Hélio Pinheiro de Araújo, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes,
Robério Moura Gomes, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo Borges de Souza, Ronildo Vinhas Alves
e Wilson Santos Machado; constando à ausência do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho.
Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 28 de junho de 2018 foi aprovada pela unanimidade
dos presentes, constando ausência do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho. Para Leitura do
Executivo Municipal: Mensagem nº 017/18, acompanhando Projeto de Lei nº 017/2018 “Altera o
Parágrafo único do Artigo 2º da Lei nº 1221/16, que desafeta da classe de bens de uso comum e autoriza
doação de imóvel”. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Kempes Neville
Simões Rosa – Senhor Presidente, quero deixar clara a respeito de minha ausência em algumas
Sessões. Houve muitas falácias, mas o que verdade foi uma luta pela democracia, e é necessário. Do
mesmo jeito que vocês Agentes Comunitários estão se manifestando em busca de melhorias, é
necessário que a nossa Casa precisa de lutar por ela mesma. Tem certos movimentos nesta Casa que
eu como Vereador não concordo, isso a gente vem tramitando nesta Casa, mas é claro que há um limite
pra tudo na vida. Tem movimento que é atribuição do Presidente que tem o respeito de todos, mas em
um mundo hoje em que a democracia impera é necessário que há um consenso porque lá fora todos
são culpados. Quando a Câmara erra, aos olhos dos munícipes, cai pra cima de todos e não só do
Presidente. Por isso que é necessário um consenso do que fazer aleatoriamente ou sozinhos. Exemplo:
O Telão que é colocado nesta Casa, é um preposto dele, mas será que todos os Vereadores (a) estão de
acordo? Construir uma Câmara nova é preposto dele, mas será que é o pensamento de todos os
Vereadores (a)? São estes temas que o debate nesta Casa tem que acontecer. Esta semana ouvir vários
Agentes Comunitários dizendo que ia perder se a gente não votasse no projeto; falei pra ficar tranquilo
que na hora certa todos os Vereadores (as) estão juntos e jamais seriam contra os benefícios de vocês;
se a Sessão fosse meia noite, s Vereadores estariam pra votar, agora a gente não pode ceder pra aspectos
políticos dentro desta Casa. Quando vejo o fechamento de um Hospital, em que a grande maioria desta
Casa foi contra. Alegaram que o espaço era alugado por vinte e sete mil reais; mas era o único local
que fazia vários atendimentos de emergência e de urgência, e hoje a Câmara paga por um telão o valor
de quinze mil reais por mês. São estas coisas dentro da política que eu como Vereador não entendo,
não aceito; vir para esta Casa pra dizer o que eu penso, que A ou B acham bem ou não! Eu quer
parabenizar os Vereadores que estiveram na Sessão passada e não falaram mal dos colega Vereadores:
Antonio Geraldo Ferreira Couto, Abimael Ferraz, Evanildo Souza Lage e Robério Moura Gomes; eu
acho que os Vereadores tem que ter o direito de falar aquilo que quer, agora não ache ruim quando um
Vereador se manifesta Senhor Presidente! Tem certos movimentos nesta Casa que tem que ter respeito
com os demais colegas! O que fizemos aqui foi em consenso com a maioria; se tem dezessete
Vereadores (a) e tem dez querendo uma coisa, os sete tem que sobrepor os dez? Falaram em diminuir
o número de Vereadores, mais vocês sabem o porquê, desta proposta? Porque é mais fácil você ter todo
mundo nas mãos. Os dezessete Vereadores na Casa é importante, para que o Senhor Presidente se
posicione de uma forma mesmo sendo Presidente, e que eu pense o contrário; porque o que o seu povo
pensa, muitas vezes não é o que o meu povo pensa; isso é política é democracia, devemos viver em
respeito. Agora não posso aceitar que certos movimentos nesta Casa quebrando a principal hierarquia
que existe que é a democracia! O que nós devemos lutar é pelo acesso do Bairro Paraguai, que a gente
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não consegue nem passar de carro; ao lado da minha casa tem um buraco que o carro entra e para sair
dá trabalho; eu questiono ao Poder Executivo, e fica este descaso com a população. Os recursos têm
que ser votados para melhorar as sensibilidades do povo nas ruas! Não ficar aqui dentro fazendo
movimento individuais ou particular, porque nós não fomos eleitos para isso. Não fui eleito pra ter um
carro particular à minha disposição! Fui eleito para defender os jovens que estudam tenham seus
transportes para ir e voltar! Tem certas coisas nesta Casa – ache ruim ou não, mas vou me pronunciar.
Tenham cuidado em falar do meu nome! Graças a Deus não escondo nada, minha vida é um livro
aberto; não tenho problema nenhum de ter debate com quem quer que seja! Até de irresponsáveis nós
fomos chamados! Mas será que a população pensa assim? Será que a população acha certo que esta
Casa faça um “Curso” que não serve para nada, mas o dinheiro sai! São estes temas que eu acho que
internamente temos que ter um debate. Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, os agentes
de Saúde e Endemias são guerreiro. Esta Casa nunca foi contra a nenhum funcionário. Aqui eu respeito
todos os colegas Vereadores (a). Atentamente ouvi atentamente o pronunciamento do Vereador
Kempes Neville Simões Rosa – Bolinha, mas eu fui eleito pelo povo e tenho que está aqui, dependendo
do que haja, se eu for contra a qualquer projeto, eu tenho que está presente, para votar contra ou
favorável! O projeto que falava em gêneros, não fui contra, mas abstive em votar! Mas teve pessoas
que publicou em sites dizendo que votei contra! E hoje o Ministério Público já entrou contra esta Casa.
Realmente somos dezessete Vereadores, mas hoje a nossa Casa em vista do que era é a melhor. Seja
qual for o Presidente desta Casa, mas eu concordo que se construa um prédio maior par esta Casa.
Quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira que sentou com os representantes de vocês para resolver
o que realmente vocês merecem. Elio Brasil dos santos – Senhor Presidente, o meu mandato sempre
foi defender a causa dos trabalhadores; em diversas vezes nenhum dos Vereadores se furtaram votar
em projeto de qualquer servidor. Já teve casos tanto no meu mandato de Presidente quanto o do
Presidente atual Vereador Evaí Fonseca Brito, que lia um projeto hoje e votava no mesmo dia, isso é
comum; os vereadores que se fizeram ausentes nas últimas Sessões não foi para prejudicar vocês!
Podem ter certeza que os Vereadores de Porto Seguro têm a responsabilidade de cuidar dos servidores.
Senhor Presidente, eu não sou de leitor de rede social; mais uma vez quero afirmar que o meu mandato;
meu posicionamento político é claro e transparente; eu votei e assinei o pedido para colocar o projeto
de reeleição para Presidente da Câmara Municipal de Porto Seguro; o meu constrangimento e tristeza
em ver que não está priorizando este projeto! Eu lutei tanto para estar aqui lutando pela democracia
porque também eu sou um trabalhador comum; já limpei esgoto em hotel, cheguei até aqui e não quero
ver o meu direito de democracia ser furtado. Vamos dar um basta na discussão fazendo valer a
democracia colocando o projeto em votação. Nas redes sociais comentam a respeito de salário do
Vereador e de abaixar número de Vereador. Na passada eram 15 Vereadores, e eu encampei e
colocamos dezessete Vereadores, o que a lei fala que no ano que vem são 19 Vereadores. Eu sei que
quanto mais o número de Vereadores, mais o povo será atendido, ontem mesmo os Vereadores Kempes
Neville Simões Rosa – Bolinha e Rodrigo Borges estavam na Aldeia Velha fiscalizando obras do
município. Quando falam de salário de Vereador, nós somos dignos pelo salário que recebemos, e
quando tiver mais uma vez reajuste do salário, irei votar, e se não tiver o reajuste eu farei uma emenda
para aumentar o salário dos Vereadores. Não faço discurso para a prateia, faço discurso para quem
entende da política; não venham com demagogia dizer que vai reduzir salário do Vereador, temos que
falar a verdade. Robério Moura Gomes – Senhor Presidente, este povo que está reivindicando seus
direitos, é o mesmo que faça chuva o sol, às vezes em acessos difíceis para fazer os serviços; podem
ter certeza que vou votar com toda dignidade; também sou funcionário; tenho certeza que os demais
Vereadores (a) também votarão no projeto. Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, na Sessão
passada eu não poderia estar presente porque a minha esposa foi operada; mas eu vir por causa do
projeto dos Agentes Comunitário de Saúde e Endemias, como também por causa do trabalho de vocês;
o que vocês passam é um absurdo; tem pessoas que falam mal de vocês porque não sabem o bem que
vocês fazem para com a comunidade de Porto Seguro. É um absurdo vocês ficam quatro anos sem
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receber aumento salarial. Ronildo Vinhas Alves – Senhor Presidente, referente ao projeto 016 que
reajusta a tabela de vencimento dos Agentes Saúde e Endemias, em momento nenhum os Vereadores
ausentes na Sessão passada foi cogitado que não votaria no referido projeto. Uma questão de divisão
de pensamentos e ideologias interna da Câmara eles não podem pagar o pato e não vão pagar, porque
todos os Vereadores são conscientes disso, sabem dos prazos e do regimento. Quero agradecer e
parabenizar o Vereador Abimael Ferraz por defender os Vereadores (a) que não estavam presentes na
Sessão da quinta-feira passada; quando alguns dos Vereadores presentes nesta Sessão disseram que
nós somos irresponsáveis e inconsequentes! Nós não somos! Sabemos das nossas consequências; o
regimento interno que rege para mim serve para o coletivo – Vereadores da Câmara Municipal. Falaram
em fazer corte em parte do salário, pode fazer tranquilamente, o regimento interno prevê isso. Só para
salientar que alguns Vereadores assim como eu, não vive da política, nós convivemos com a política!
Porque eu gosto de discutir e dialogar. Foi cogitado também uma possível chama dos suplentes dos
Vereadores, se isso rege no regimento, que faça isso. Não sou de levar pressão de ninguém, seja
Vereador, Secretário ou pela Prefeita, por determinado projeto. Mas, nessa legislatura já teve Vereador
que saiu da Sessão para não votar em um projeto que estava sendo discutido e em seguida a votação!
Também já teve Vereador que simulou sequestro para não votar em projeto que estava em discussão e
votação! Votar contra; a saída do Vereador; se abster, votar contra ou favorável a qualquer projeto, faz
parte da democracia e do jogo político. Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente, gosta
ira de relembrar o que falei na Sessão passada da importância do trabalho dos funcionários que
trabalham como Agente de Saúde e Endemias. Não uso hipocrisia, tenho certeza que os Vereadores (a)
são contra o projeto de vocês. Quando um dos Agentes me ligou dizendo que ia fazer manifestação, eu
respondi para ele que não precisava fazer isso, porque tenho certeza que o projeto de vocês vai ser
votado, até porque nunca ouvir um Vereador falar mal de vocês; porque vocês têm demostrado isso
por estática, uma cidade que é visitada por milhares de pessoas de todo o mundo, mas vocês estão ai
combatendo as manifestações da natureza, isso devemos agradecer ao trabalho de vocês. Os Vereadores
não têm nada contra vocês, o problema é interno da Casa, que tem que ser trado internamente. Quero
parabenizar o trabalho de vocês e merecem o reajuste que vocês estão lutando. Senhores Vereadores,
tem certo momento na vida que a gente tem que falar muito, como também tem certo momento que é
melhor se calar. Em relação por não ter comentado nada na Sessão passada, pelo respeito aos próprios
colegas. Uma das coisas mais importante na vida da gente, é que nós devemos respeitar o próximo, e
o meais próximo de mim nesta Casa são vocês Vereadores (a) – colegas de trabalho. Wilson Santos
Machado – Senhor Presidente, jamais esta casa deixou de votar projetos que venha beneficiar os
funcionários. Como disse o Vereador Aparecido dos Santos Viana, se o município com acréscimo da
população, precisar fazer uma nova Casa, porque não fazer? Não podemos pensar no negativo e sim
positivamente para os destinos de Porto Seguro. Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente,
agradeço e parabenizo todos os Agentes de Saúde e Endemias que estão presentes nesta Sessão. Hoje
resolvemos fazer duas Sessões por conta de vocês, como também outros projetos importantes que tem
que ser votado neste dia. Quero parabenizar o trabalho de vocês para com o município; parabéns pela
luta, e com certeza hoje vamos resolver a questão salarial de vocês. Vivemos em uma cidade que tem
problema diverso, falta empego, indústria, e ontem foi inaugurada uma loja “Casa das gôndolas”.
Quero parabenizar os empresários que tiveram visão e coragem pelo momento de crise que o país passa,
mesmo assim eles abriram uma empresa com aquela estrutura. Eu e o Vereador Antonio Geraldo
Ferreira Couto juntos com a Prefeita e a Larissa Oliveira estivemos presente na inauguração. Senhor
Presidente, cada um pode se achar inteligente, que sabe das coisas, que é o melhor e que sabe de tudo;
mas não é direito de ninguém achar que outras pessoas são bobas, idiotas, não tem conhecimento, não
sabe das coisas! O direito de cada um termina onde começa o meu direito e o meu direito termina onde
começa o seu. Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, hoje a Sessão está calorosa, pois fico feliz
por cada colega Vereador por pra fora o que incomoda; muitos falaram em democracia que é uma
famosa Carta Magna de 1988, que estuda segue à risca do que estou falando. Democracia em nosso
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país é tudo, e esta Casa não pode deixar de acompanhar a Constituição Federal. Alguns se reprime e
outros falam. Em alguma Sessões que não estive presente, porque questão de democracia, foi falado
que os Vereadores eram contra os Servidores! Discordo; porém não houve nesta Casa um projeto
importante durante este período como Vereador, fizemos copo mole para votar! Já teve Vereador que
saiu do Plenário, é um direito dele! Ninguém é obrigado ficar em certo lugar onde não se sente bem
naquele momento. Há muita hipocrisia um apontar o outro. Particularmente eu tenho defeitos, mas
também tenho muitas qualidades para dizer na cara! Não tenho rabo preso com ninguém! Tenho feito
meu trabalho de cabeça erguida; não tenho feito discurso para receber aplausos; sigo com minha
consciência tranquila em saber que estou votando em uma coisa correta. Parabenizo vocês Agentes de
Saúde e Endemias, pro se organizarem e ser colegas, um protegendo o outro correndo atrás, dos seus
direitos. Os Vereadores ausentes na Sessão passada, não foi para prejudicar os servidores e nem tão
pouco o município! Fomos eleitos pra fazer a cidade andar, ver uma cidade de nossos sonhos; tenho
minha família aqui e gostaria de ver esta cidade sempre à frente de qualquer dificuldade. Teve colegas
que deveria ter falado quando os que faltaram tivessem presentes; não falar pela ausência! Teve
Vereadores que falaram a respeito dos salários dos mesmos; então eu gostaria que este Vereador
apresentasse o projeto para reduzir o salário do Vereador porque eu voto! Agora, tenha coragem de
apresentar o projeto, não ficar falando para receber aplauso; apresente o projeto e vamos ver quem é
homem ou quem não é. Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, nesses últimos quinze dias
escutamos que os vereadores que não participaram das últimas duas sessões eram contra os Agentes
de Saúde e Endemias. Digo à vocês que não somos contra a classe. E falo por mim: nunca serei.
Infelizmente fico abismado e entristecido com alguns colegas Vereadores que apresentam discursos
raivosos e oportunistas nos jogando contra os profissionais e contra a sociedade de Porto Seguro. Até
de irresponsáveis fomos chamados. Agora falo para esta pessoa que eu prefiro levar o nome de
irresponsável por buscar o certo do que ser taxado de puxa saco e fazer fofoca para se beneficiar. Nossa
luta é pela democracia e pelo direito de nós Vereadores podermos colocar qualquer projeto, e que ele
venha ser vencido no voto. Somos democratas! Alguns colegas - não sei por que motivo - se sentiram
ofendidos com ausência de alguns Vereadores (a), desrespeitando a decisão dos ausentes. Alguns até
propuseram - não sei qual o motivo - em diminuir o número de vereadores e até baixar os salários dos
edis. Digo à vocês: coloquem esses projetos, é isso que queremos, a volta da democracia nessa casa.
Não importa o resultado, somos democráticos, como também eu e o Vereador Kempes Neville Simões
Rosa – Bolinha e quem mais quiser assinar, iremos colocar um projeto para que o Vereador eleito não
pode assumir nenhuma Secretaria Municipal. Isso é uma vergonha com os eleitores. Além de ser
motivo para essa casa ter sempre um voto de cabresto para o Executivo. Como já falei muitas vezes,
não estou na política e nem estou aqui pra fazer amigos! Estou para trabalhar! Alguns amigos foram
conquistados, outros não faço questão e nunca farei. A população pede que os Vereadores sejam
fiscalizadores; que cobrem, que corra atrás para solucionar as carências do município e não vereadores
partidários. E à vocês Agentes de Saúde, irei votar a favor do aumento, além de achar que este aumento
é uma miséria! Estou aqui com a procuração do Vereador Evanildo Santos Lage que não vai usar o
Parlatório por ter cedido o seu tempo ao Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Bolinha, ele disse
que vocês podem contar com o voto dele também. Finalizou o Vereador Rodrigo Borges com uma
frase bíblica: “Isaías 33. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído! Ai de você, traidor, que
não foi traído! Quando você acabar de destruir, será destruído; quando você acabar de trair, será
traído. Hélio Pinheiro de Araújo – Senhor Presidente, se for preciso ter duas, três ou quatro Sessões
pra votar no projeto dos Agentes de Saúde e Endemias, nós estaríamos presentes porque eles merecem.
Quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira, porque eu acredito na gestão dela, muitos criticavam, mas
ela pedia paciência porque as obras iam sair. Agradeço a ela por ter iniciado um trabalho que já existia
há vinte anos em Porto Seguro, todos procuravam os Vereadores, gestores passados, nunca
solucionaram. Quando fui eleito, ao tomar posse foi um dos pedidos que solicitei da Prefeita Claudia
Oliveira para descongestionar as bocas de lobos; as manilhas – aqui no centro fazia vergonha. Os
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funcionários da área de saúde que estão reivindicando melhorias no salário, podem ter certeza que
votarei favorável ao projeto. Ariana Fehlberg – Senhor Presidente, na Sessão passada eu e mais alguns
Vereadores não estávamos presentes; nós estamos lutando pela democracia. Vocês Agentes de Saúde
e Endemias estão certos em lutar pelos seus direitos. Hoje não poderia deixar de comparecer para votar
no projeto de vocês. Todos sabem da importância e luta de vocês pela população. Eu fico triste até
porque somos colegas, mas o que aconteceu na Sessão passada é lamentável. Fomos taxados de
irresponsáveis; falaram em abaixar salário; diminuir números de Vereadores. Não estou aqui por causa
de salário, entrei na política para defender o meu povo; graças a Deus na questão de salário eu estou
bem resolvida. Quero agradecer ao Secretário de Obras, por ter aviado que na segunda feira atenderá a
minha solicitação de melhorias no bairro do Distrito de Pindorama, espero que vá, porque já estou
cansada de pedi diz que vai e não vai. Nós faltamos nas Sessões, não foi por irresponsabilidade, nós
também precisamos lutar pelos nossos direitos, temos lutado pela democracia da Casa, infelizmente
alguns não aceitam. Meus pais me criaram muito bem; ser honesta, responsável e respeitar o direito de
cada um. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, quero parabenizar os Agentes Comunitário de
Saúde e Endemias presentes na Sessão. Vocês estavam presentes nas duas últimas Sessões. Gostaria
que vocês citassem o nome de um Vereador que estava presente nestas Sessões, que falou que os
Vereadores ausentes queriam prejudicar vocês? Alguém falou isso? Isso é bom pra vocês verem o jogo
sujo que existe nesta Casa! O que mais me chama atenção Senhor Presidente, é que tem Vereador que
chegou agora nesta Casa com seu lindo discurso, diz que está fazendo greve por causa do Hospital que
foi fechado há uma atrás! Já tem um ano que o hospital foi fechado o Vereador não fez greve! Vai fazer
greve agora por causa dos buracos nas ruas? Pelo amor de Deus, vamos ter respeito com as pessoas,
isso é uma brincadeira; é uma palhaçada! Simplesmente eu sou Suplente Vereador porque estou
assumindo o Lugar de Lívia Bittencourt; mas eu estive 913 (novecentos e treze votos) pessoas que teve
quinhentos e pouco e é Vereador, isso é a lei que deu direito a ele não a mim! Isso é normal; eu aceito
naturalmente porque a legislação eleitoral permite. Agora, a legislação eleitoral também permite que o
um gestor – Prefeito convidar um Vereador eleito para uma Secretaria e que o Suplente assuma, isso é
a lei que muitos não querem respeitar. Só querem que as leis sejam pra eles e para o próximo não seja!
Isso é uma falta de respeito! Se vocês agentes de saúde e endemias não fossem para as ruas, hoje não
teria votação do projeto de vocês! Eu fico indignado com esta falta de respeito. Eu nasci no Arraial
d’Ajuda, várias vezes sair de lá para o Campo de Taipe pegar mangaba junto com minha mãe; vendi
bolo de puba aqui em Porto Seguro – tenho dignidade de falar isso pra vocês, também vendi caju. Se
por algum motivo a Prefeita for chantageado por algum Vereador e me tirar, não tem problema nenhum.
Não vou deixar que minha família tenha vergonha de mim por ter falado a verdade. Então vocês se
respeitem, vocês estão falando com Dilmo Santiago; não sou moleque; eu sou homem; tenho coragem
na cada pra resolver como quiserem comigo. O Presidente Evaí Fonseca Brito fez breves comentários
a respeito do pronunciamento: nós temos uma Lei Orgânica ultrapassada há trinta anos. Em comum
acordo com todos os Vereadores. Subir no Púlpito pra fazer discurso bonito muitos tem. Agora, atacar
a Mesa Diretora; o meu nome e como Presidente também, não irei aceitar. Democracia só é pendendo
para um lado? Democracia é uma liberdade para que todos tenham entendimento. Não se faz política
com ódio! É óbvio que tem Vereador que defende seu partido; que tem oposição fazendo seu papel –
atacando, nunca vai tá satisfeita. Como Presidente eu tenho que ter prudência, maturidade pra dar com
todas as ações. Nós discutimos os trinta e cinco artigos da Lei Orgânica. Um determinado Vereador
solicitou que fosse colocado um artigo a respeito do recesso, assim nós fizemos! Os demais vamos
fazer o tramite correto; depois fazer as audiências; retornaremos para sala de reunião, para que
possamos ter entendimento entre todos os Vereadores para ver qual artigo pode e o que não pode –
assim foi combinado, democracia é isso. Um outro Vereador pediu que colocasse um tal artigo. Só que
já falei que reeleição de Presidente desta Casa é vedado, se estamos respeitando os demais artigos, isso
se chama respeito ao colega. Eu já várias vezes assumir minha palavra por cada um de vocês. Não
devemos impor em nada, e nem tão pouco fazer do jeito que quer; que respeito é esse? Isso também é
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subestimar nossa inteligência. Nesta Casa temos que trabalhar e respeitar um ao outro. Falaram do
telão; da construção da Câmara. Quando eu recebi esta Casa, tinha funcionário fantasma! Colocamos
o ponto biométrico. Não tinha ouvidoria! Nós colocamos. O nosso Plano de Governo era: construção
de uma nova Casa – Câmara; fazer uma nova Lei Orgânica e executar alguns trabalhos que estavam
em andamento na própria Casa; mas para isso teríamos que ter um entendimento. Quando não pode,
temos que dá um passo atrás para depois dá um passo pra frente, assim nós estamos fazendo; falaram
do curso que vai ter nesta Casa para aqueles que querem se aperfeiçoar. Agora, aqueles que acham que
nós estamos fazendo coisas erradas, o Ministério Público está aqui ao lado. Agora aqueles que já tinha
seus modos operantes, que roubava a Câmara; se tem seus modos operantes, trate com sua quadrilha!
Comigo não! Não vou aceitar! Se querem guerra, vamos pra guerra. Me respeitem, porque eu não falto
com respeito com ninguém. A mesa tem o direito de fazer a sua parte em qualquer projeto! Não estou
atacando ninguém, agora atacar o Líder de Governo, só porque é suplente! É uma falta de respeito com
o colega Vereador; um dia vocês podem ser suplentes também. Todos que compareceram na Sessão
passada, sabem que não foi citado o nome de nenhum Vereador ausente na sessão. Quero agradecer a
cada um de vocês que estão participando desta Sessão, atendendo o nosso pedido até porque para os
Agentes de Saúde e Endemias não ficarem prejudicados. Os demais projetos vamos tratar internamente.
Quantas vezes for necessário estarei para responder, porque estou preparado regimentalmente; não
estou chamando ninguém de burro e nem de idiota; agora, não subestimem minha inteligência. Ordem
do Dia do Executivo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 012/2018 – Matéria: Dispõe
sobre a denominação de Avenida no município de Porto Seguro e dá outras providências. 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 do Vereador
Renivaldo Braz Correia Filho. Do Legislativo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº
021/2018 de autoria Vereador Evanildo Santos Lage – Matéria: Denomina oficialmente como travessa
Cajueiro, via pública localizada no bairro São Francisco, distrito do Arraial d`Ajuda. 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 do Vereador
Renivaldo Braz Correia Filho. Projeto de Lei Nº 022/2018 de autoria dos Vereadores Robério Moura
Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Matéria: Denomina oficialmente como praça Wilson Melodia,
logradouro público localizado no bairro Maria Viúva, distrito de Trancoso. 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 do Vereador Renivaldo Braz
Correia Filho. Projeto de Lei Nº 024/2018 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – Matéria:
Revoga a Lei Municipal nº 1419/18 que Denomina como Escola Waldete Borges de Menezes, Escola
Municipal localizada na rua Dez, esquina com a Av. do Contorno, loteamento Quinta do
Descobrimento. 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 do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho. Projeto de Lei Nº 025/2018 de autoria
dos Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Matéria: Reconhece de Util. Pública
Municipal a Associação Recreativa, Cultural e Esportiva Projeto Mirantes. 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 do Vereador Renivaldo Braz
Correia Filho. Projeto de Lei Nº 026/2018 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa –
Matéria: Reconhece de Utilidade Pública Municipal Associação Fazendo a Diferença em Porto
Seguro, 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 do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho. Projeto de Resolução Nº 004/2018 de autoria do
Vereador Kempes Neville Simões Rosa e demais Vereadores – Matéria: Concede Título de Cidadão
ao Sr. Jorge Alves Santos. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo como art. 143 do Regimento Interno.
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Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade dos presentes,
constando ausência do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho. Projeto de Resolução Nº 005/2018 de
autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes, Ronildo Vinhas Alves e demais Vereadores – Matéria:
Concede Título de Cidadã Portosegurense a Sra. Cláudia Di Moura. Quórum: Dois Terços (2/3) de
acordo como art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a)
foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Renivaldo Braz Correia
Filho. Do Executivo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 005/2018 – Matéria: Dispõe
sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019 e dá outras providências. Quórum: Maioria
absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos
Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador
Renivaldo Braz Correia Filho. Projeto de Lei nº 014/2018 – Matéria: Altera a denominação de Ação
Orçamentária aprovada na Lei Municipal nº 1.397 e 27 de novembro de 2017, que estima a receita e
fica a despesa do orçamento anual do município para 2018 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 do Vereador Renivaldo Braz Correia
Filho. Projeto de Lei nº 015/2018 – Matéria: Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de
Educação – FME e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo como art. 142 do
Regimento. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade
dos presentes, constando ausência do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho. Projeto de Lei nº
016/2018 – Matéria: Altera o anexo I da lei Municipal nº 1173/14 de 18 de agosto de 2014, que
promove reajuste na Tabela de Vencimentos dos Agentes Comunitários e Agentes de Combate às
Endemias. Quórum: Maioria absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de
várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando
ausência do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho. Em seguida o Presidente Evaí Fonseca Brito
solicitou do Assessor de Comunicação para iniciar a 2ª Sessão Extraordinária. 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.

