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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE JUNHO DE 2018
Aos 14 (catorze) dias do mês junho de 2018 às 10hs00min foi realizada a 15ª 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, 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. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 24 de maio de 2018 foi
aprovada pela da Casa. Para Leitura do Executivo Municipal: Mensagem nº 012/18, acompanhando
Projeto de Lei Nº 012/2018 – “Dispõe sobre a denominação de Avenida no município de Porto Seguro e
dá outras providências”. Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 021/2018 de autoria do Vereador
Evanildo Santos Lage – Matéria: Denomina oficialmente como travessa Cajueiro, via pública localizada
no bairro São Francisco, distrito do Arraial d`Ajuda. 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.
Projeto de Lei Nº 023/2018 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Matéria: Dispõe
sobre a vedação do ensino de ideologia de gênero para crianças e adolescentes na rede de ensino do
município de Porto Seguro. Projeto de Lei Nº 024/2018 de autoria 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. Projeto de Lei Nº 025/2018 de autoria dos Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério
Moura Gomes – Matéria: Reconhece de Utilidade Pública Municipal a Associação Recreativa, Cultural
e Esportiva Projeto Mirantes. Projeto de Lei Nº 026/2018 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões
Rosa – Matéria: Reconhece de Util. Publica Municipal Associação Fazendo a Diferença em Porto Seguro.
Projeto de Lei Nº 027/2018 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Matéria: Dispõe
sobre proibição de Blitz do IPVA no município de Porto Seguro. Projeto de Resolução Nº 005/2018 de
autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes, Ronildo Vinhas Alves e demais. Matéria: Concede Título
de Cidadã Portosegurense a Sra. Cláudia Di Moura. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os
Vereadores: Renivaldo Braz Correia Filho – Senhor Presidente, quero parabenizar os funcionários da
rede pública municipal que estão presentes nesta sessão reivindicando seus direitos. Só quero lembrar
também que esta Casa não só em compromisso com vocês e sim com município de Porto Seguro. Se nós
aprovássemos um projeto desse, sem discussão ou sem ouvir a categoria, seria uma irresponsabilidade
muito grande de nós Vereadores (a). Eu sou funcionário público também, quando o projeto chegar a esta
Casa depois de analisado pelas categorias, claro que terá o meu voto; também nós não podemos analisar
e votar em um projeto que venha prejudicar o município. Senhor Presidente, gostaria que Vossa
Excelência entrasse em contato com a Secretaria de Obras e avisasse que os Distritos de Caraíva e
Itaporanga se encontram ilhados devido à chuva que caiu nestes dias. Sabemos que isso é obra da natureza;
mas gostaria que o Secretário José Carlos colocasse uma máquina com urgência nestas áreas para escoar
as águas que estão interditando a passagem de Itaporanga a Caraíva. Ronildo Vinhas Alves – Senhor
Presidente, referente aos projetos do executivo que foram retirados, há duas semanas marcamos uma
reunião com os Sindicatos das categorias, nos comprometemos que o projeto não seria votado enquanto
não houvesse o diálogo; também foi feito uma comissão dos Vereadores para que intermediasse entre
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Sindicados e Prefeitura para haver um consenso, depois colocasse em votação. Na semana passa os
representantes dos Sindicatos estiveram nesta Casa, souberam que os projetos estavam em pauta –
ratificaram o compromisso! Mas o projeto não será votado enquanto não houver uma discussão. Senhor
Presidente, podemos até expandir a discussão fazendo uma audiência pública com a Promotoria para
intermediar e sele os compromissos que foram firmados. A luta é justa; parabenizo todos pela luta. Lazaro
Souza Lopes – Senhor Presidente, segundo dados do Governo, quase todas as crianças tem acesso ao
ensino básico deste país. Mas, o Brasil continua tendo grandes problemas neste setor. É grande a
porcentagem de alunos que repetem o ano, acaba abandonando o estudo porque precisam trabalhar pra
sobreviver. Como é possível melhorar esta educação no Brasil? É melhor investir no melhoramento na
capacitação dos Professores (as) ou na moralização das escolas? O currículo escolar deve passar por
alterações para preparar pessoas para os desafios da era da globalização? Como é possível resolver
problemas de evasão repetências escolares? Pra que tenhamos um ensino fundamental de qualidade é
necessária uma qualificação dos Professores que irão lecionar neste ensino; mas, para que tenhamos
melhor qualificação destes Professores, ele já deve chegar com uma base ao ensino do terceiro grau, para
isso deve-se melhorar o ensino médio. Mas, para melhorar o ensino médio, temos que ter melhores
licenciados e os alunos deve ter tido uma boa base no fundamental. Todos os níveis de ensino são elos de
corrente; não podemos tentar melhorar um ela da corrente se o ouro está fraco! Se deixamos em destes
elos fracos, a corrente se arrebenta. Nunca se escreveu tanto e tão bem sobre o assunto. Há um
reconhecimento que algo tem que ser feito urgentemente. Mas, como fazê-lo se a própria política fomenta
uma situação caótica em que vive a educação do Brasil? De que adianta o governo dizer que quase toda
criança tem acesso ao ensino fundamental básico no país, se por trás de tudo isso o quadro é desesperador?
Por que tem aluno que está na quarta série não sabe fazer as quatro operações! Se de fato a “repetência”
fosse levado a sério, possivelmente teríamos uma visão mais realista a ser enfrentada? Porque não mostrar
claramente que estas mesmas crianças estão chegando a quarta série sem saber ler na maioria das escolas
da rede pública? Seria isto uma solução? Estamos realmente diante de novos fatos? Mas o que parece,
procuramos escondê-lo diante de cada um de nós e dizer que o país tem avançado nos últimos anos na
área da educação. É hora de arregaçarmos as mangas! Valorizar os profissionais que brigam, que aninha
todo o processo de aprendizado. Vocês professores, reconhecer quando um sistema básico da vida não
está caminhando bem. Mas, montar uma ação que envolva todo seguimento da sociedade, talvez seja o
início para se fazer algo pelo futuro da educação deste país que eu amo tanto e em especial em Porto
Seguro. Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, quero parabenizar todos os servidores púbicos
pela belíssima manifestação e tão valiosa em defesa ao Plano de Carreira. Apesar de não ser funcionário
público, todos sabem que sempre fui a favor da classe; recentemente fui em defesa da desvalorização do
professor contratado a qual eu me encaixo e mim encaixei por muito tempo. Por ser contador, eu estou à
disposição de ambos os Sindicatos para ver a real situação de vocês. Gostaria de aproveitar a situação,
todos os questionamentos eu respondo nas mídias sociais, mas também chega ao ponto de ficar chateado
até porque hoje estou como Vereador. Toda desgraça que assola a nossa cidade, é culpa dos Vereadores!
Se é buraco ou falta lâmpadas nas ruas, a culpa é do Vereador. Todas as Sessões nós Vereadores estamos
requerendo e indicando benfeitoria para o município, quase todos os dias tem Vereador nas Secretarias
cobrando! Nos colocaram em uma situação que era os Vereadores que iriam tirar o direito de vocês.
Contrário, nós estamos tentando fazer uma conciliação para que vocês não sejam prejudicados. Quando o
projetor chegar em nossas mãos para ser votado, que seja de acordo a necessidade de vocês e o que vocês
querem. Aqui eu vejo Vereador colocando óleo em máquina para passar nas ruas ou nas estradas dos
Distritos; a bomba que abastece agua para a comunidade de Coqueiro Alto quebrou, o Vereador Ronildo
Vinhas – Nido, teve que pagar novecentos reais para não deixar de abastecer a comunidade. O Vereador
Evanildo Santos Lage – Van Van, comprando com dinheiro próprio matérias para pavimentar algumas
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ruas do Distrito de Arraial d’Ajuda; Vereador Wilson Machado comprando lamina de máquina para
atender seu Distrito. Quero avisar aos Presidentes das Associações que eu na qualidade de Contador –
Auditor, estou à disposição da classe para lutar por melhorias para vocês. Antônio Geraldo Ferreira
Couto – Senhor Presidente, quero falar para os professores, que faz jus que eles foram formados, como
eu também já fui professor. Professor de Curso Técnico na cidade de Itamaraju por oito anos. Então
gostaria que vocês demostrassem aquilo que fomos feitos pra fazer – trazer educação para o nosso povo,
nossos filhos. Realmente nós não estamos entendendo vocês! Nós retiramos o projeto para que haja um
discursão maior; um projeto importantíssimo para Porto Seguro, educação para nossas crianças que não
vai bem! Ontem nós vimos o índice de educação em nosso município. Eu quero que um dia ter o prazer
de ver um Diretor de Colégio ou um professor não levar seus filhos para um Colégio particular e sim para
rede pública de ensino. “Deixem eu falar, vamos manter a educação”! Nós Vereadores estamos aqui pra
fazer e aprovar leis. Vocês estão solicitando o que vocês querem, estão brigando pelo interesse de vocês;
é de nossa responsabilidade decidir a situação de vocês; mas, do jeito que vocês estão vindo pra aqui desta
forma, não vai ter parceiro aqui! Não estamos aqui pra defender classe, e sim o município de Porto Seguro.
Se for favorável a vocês, mas nós Vereadores temos que votar com responsabilidade. O projeto foi retirado
pra que pudéssemos chegar a um consenso junto com representante de vocês; só vou decidi o meu voto
junto com meus colegas, depois de uma discussão. Quero parabenizar a Mesa Diretora por ter retirado o
projeto para que houvesse uma discussão maior. Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, quero
parabenizar os servidores do município presente nesta Sessão. Estão de parabéns pela união, coragem e
dedicação de buscar o respeito pela categoria. Este projeto não foi encaminhado agora não! Este projeto
há mais de um ano elaborado pelo Executivo. Houve uma reunião a qual eu mais nove Vereadores
participamos com o Secretário de Finanças – o Vice Prefeito, onde foi colocado que precisava fazer este
projeto para ser apreciado nesta Casa, porque tinha de cortar na carne! Se não fizesse isso Porto Seguro
ia a falência! Eu respondi para ele: “Já que Vossa Excelência quer cortar no sangue, vamos começar
reduzindo o salário dos Secretários, da Prefeita e do Vice e dos Vereadores também”. Não sou hipócrita
e nem demagogo, mas tem que ter um consenso entre as partes. Eu só voto a favor deste projeto em
consenso com a categoria e funcionalismo. Não estou fazendo discurso para ser aplaudido, quero ser
verdadeiro. Baseado dentro do diálogo e respeito vai ter o meu voto; caso contrário, estou ao lado do povo.
O direito adquirido não pode ser mexido. Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente, esta Casa sempre
estará aberta para as discussões para melhoria dos destinos de Porto Seguro. Vivemos é uma sociedade,
que a nossa Constituição é uma das mais belas do planeta; porém precisa-se criar grupos, classes para
defender direitos. É um país que tem garantias para o cidadão, mas, que o mesmo tempo que que se criar
leis para defender: velhas, negros, crianças, etc. alguma coisa está errada na sociedade. Quanto a respeito
dos funcionários do município de Porto Seguro, eu e minha esposa somos funcionários do município;
entendo que ser funcionário público ou servidor público, tem uma diferença: funcionário é aquele que
estuda para o concurso, ingresso no serviço público e presta um trabalho em roca do salário; o servidor
público é aquele que além da sua obrigação, ele faz mais um pouco, ele coloca o coração, o tempo que já
cumpriu, mais faz um esforço maior para atender o cidadão. Eu acredito que na educação e no serviço
público de Porto Seguro, nós identificamos pessoas com estas características! Por isso quando o projeto
voltar a esta Casa, teremos a oportunidade pra conversar com as pessoas responsáveis pelos seguimentos
dos servidores públicos, e assim estaremos fazendo um impedimento a tudo que serão proposto. Quero
parabenizar todos os funcionários municipais presentes nesta Sessão reivindicando seus direitos, porque
neste país só acontece as coisas através das lutas, mas é preciso entender que cada um de nós temos
responsabilidades, seja na família, no trabalho, na sociedade; precisamos ter direito mas também
obrigações. Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, nós tivemos uma reunião com os representantes
dos Sindicatos, disse que já mais ficarei contra os funcionários deste município. Primeiro eu sou
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funcionário para o resto de minha vida, hoje eu estou como Vereador. Não posso ser contra a mim mesmo!
Não vou admitir que façam coisas contra o funcionário público. Senhor Presidente, a pesar das chuvas
que tem caindo em nosso município, nós não paramos, estávamos correndo atrás de muitas coisas para
não acontecer o que aconteceu em outras cidades com pessoas desabrigadas. Wilson Santos Machado –
Senhor Presidente, quero parabenizar os funcionários da Prefeitura que estão presentes neta Sessão
reivindicando seus direitos, esta Casa sempre esteve aberta para os problemas do município, não é agora
com este vai deixar de estar presente tentando um consenso entre as partes. Senhor Presidente, gostaria
que o setor público aproveitasse o tempo que enxugou para que possa dar uma atenção maior as áreas
rurais, ainda estamos em colheitas e as estradas estão danificadas devido ao período chuvoso. Robério
Moura Gomes – Senhor Presidente, eu quero parabenizar meus colegas funcionários da Prefeitura
Municipal de Porto Seguro pela presença nesta Sessão. Eu também faço parte do funcionalismo deste
município lotado na Secretaria do Maio Ambiente; no momento estou como Vereador até quando não sei.
Muitos que estão em cargos executivos, são passageiros, nós servidores concursados vamos continuar nas
nossas funções, então não há como votar contra nós; este projeto veio errado; tem que ter uma conversa
ideal com o Sindicato para que ele pudesse dar o aval para o projeto vir a ser votado. O Projeto saiu da
pauta, vai retornar outra vez, se não vir com o aval do Sindicato, não tem meu voto; será bom um
entendimento; porque se ficar o servidor de um lado e o Executivo do outro em cabo de guerra; pode ter
certeza que eu vou puxar a ponta da corda dos servidores. Elio Brasil dos santos – Senhor Presidente, eu
quero agradecer a presença de todos os servidores do município. Este é o início do mandato de cada
Vereador que está aqui, agora que se cobra a responsabilidade que vai ter um aspecto não só momentâneo,
mas para futuras gerações. Todas as vezes que há reunião com Sindicatos, eu estou presente. Na última
reunião com alguns Vereadores e Sindicato dos Funcionários, eu falo por mim, cada um tem sua base
eleitoral, já fiz greve em hotéis, paralisação em ruas, sempre fui taxado como radical. Eu sou do bom
senso! Muitos aí não conhecem a profundidade do projeto. Acredito e quero parabenizar o trabalho que a
APLB tem feito em Porto Seguro, o Sr, Elvadeles tem feito uma ação em defesa do servidor, como também
o Sr. Lisboa presidente do Sinsppor, não desfazendo dos outros, o Sr. Lima também tem feito um serviço
intransigente em defesa dos servidores. Quando eu ouço até mesmo do Governo Federal falando em
reduzir direitos adquiridos; se a receita foi reduzida, vamos reduzir despesas, mas não do servidor! Isso
eu não aceito. Aqui em servidor de todas as áreas – Educação, Saúde, Serviços Públicos, Meio Ambiente,
etc. Vamos fazer um pacto para que o município possa arrecadar mais! Falei ontem para a Prefeita em
aumentar a arrecadação do município, porque ele tem capacidade em arrecadar e adquirir o direito dos
Servidores. Não taxem a Prefeita Claudia Oliveira de ter erros de direito. Eu tenho visto abrindo Postos
de Saúde com também ampliando os mesmos, reformas de escolas, CRAS. Ela não tem intenção de
reduzir, porque direito não e reduz, direito se amplia, e eu estou do lado da defesa do s direitos dos
Servidores de Porto Seguro. Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, quero falar a respeito da
desapropriação do pessoal que estão alojados em uma área chamada Carvoeira. Estou com esta
comunidade, tentei colocar um Advogado, só que o problema é que tem uma liminar do Juiz; o que temos
que fazer neste momento é usar a força política para que abracem a causa desta comunidade. Se ficar só
na localidade, não vai resolver nada; tem correr atrás dos seus direitos como os servidores do município
estão fazendo hoje. Não sou Servidor Público, mas já passei como contratado pelo município, meus pais
são Servidores Públicos, jamais estarei lutando contra vocês. É necessário que estejamos aqui debatendo
com auditorias reais e fieis, agora, a favor sempre do servidor; não temos que estar vendo classe A, B ou
C, o que devemos colocar é que o direito adquirido não pode mexer mais, tem que dar é garantias para
estas pessoas que lutam para fazer um município melhor, podem contar com meu apoio; mas também
temos que sentar, analisar periodicamente o que está acontecendo em nosso município! Somos nós
mesmos que cobramos melhor estradas, melhores escolas e postos de saúde; para que isto aconteça temos
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que está todos unidos; é muito fácil falar de A, B ou C, se a gente não participa das pautas. Hoje a Câmara
estar cheia, querem que mudem a Sessão para a noite, vamos colocar um projeto para atender o pessoal,
porque a participação do povo é importante para nós, agora, é claro, nós também precisamos de apoio,
não como eu vejo em facebook. Só para ter uma ideia, hoje eu coloquei dois projetos em pauta para leitura.
Um dos projetos é contra proibição de “blitz do IPVA” no município. Que a blitz só aconteça com a
proposta de baixar os tributos do servidor; pegar o carro do contribuinte só porque não está pago o IPVA
pega o veículo e reter para uma propriedade particular, isso também é ilegal – não vi ninguém se
posicionar! Agora ficam uns ativistas da imoralidade principalmente este pessoal do PSOL. Eu quero
saber dos pais de família qual realmente é a opinião de vocês a respeito de um projeto de minha autoria
que será lido hoje onde diz: Diga não à ideologia de gênero nas escolas. Segundo o Artigo da Constituição
Federal diz: É dever da família com absoluta propriedade a segurança da criança, do jovem e do
adolescente. Não aceito esta doutrinação que vocês querem impor as nossas crianças! São valores
familiares! Vamos fazer um debate, para ver se você tem moral seu ativista da imoralidade! Agora ele
vem com um discurso de humanitarismo, mas nós vamos avaliar que é o PSOL – um Partido extremamente
comunista que vem com essa linha de destruir a família. É isso que vocês querem? Que a família se
destrua? Que não exista pai e mãe? O Secretário do MEC colocou e falou para ensinar uma criança menina
de sete anos beijar na boca de outra menina dentro de uma sala de aula! Pergunte aos pais de família se é
isso que eles querem? São ativistas da imoralidade; neste município vocês não vão ter vez. O Deputado
Federal que representa eles Sr. Jean Wyllys disse o seguinte: “A Bíblia é uma piada, e quem crer nela é
palhaço, as igrejas são os circos”. No ano passado coloquei um projeto nesta Casa de ”leitura facultativa
da bíblica nas escolas”; os ativistas da imoralidade falaram que escola não é lugar de falar de bíblia. Quer
dizer que escola não é lugar de falar de Deus – para eles; para falar de prostituição, falar de mulher com
mulher, homem com homem isso pode. Toma vergonha nesta cara seu ativista imoral. Dilmo Batista
Santiago – Senhor Presidente, a democracia é isso mesmo, cada um defende quilo que acredita. Já
conversei e expliquei ao autor do projeto Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Bolinha, o motivo de
não votar no projeto. Todo cidadão tem direito a se manifestar e o direito que ele quer ser. Tenho uma
filha adotiva que é lésbica; ela não perdeu o meu carinho por este motivo, porque existe um respeito de
um para com o outro. Senhor Presidente, nós poderíamos entrar na história – eu e Vossa Excelência, se
aprovássemos como nós aprovamos no ano de 2012 o Plano de Cargos e Salários do Magistério – governo
Gilberto Pereira Abade. Naquele momento tinha uma viabilidade econômica para que este plano fosse
executado – foi uma grande conquista neste período. Mas nós queremos lembrar a população, que nós
temos que legislar não pensando só nos seis mil funcionários públicos do município de Porto Seguro e
sim nos cento e quarenta e sete mil habitantes do município de Porto Seguro. Por incrível que pareça
chegou em minhas mãos um documento da Policia Militar convidando para comparecer no dia 29 de maio
de 2018 às 09hs00 para discutir os ajustes necessários para execução do cumprimento do mandato Judicial
expedida pelo Excelentíssimo Fernando Machado Souza – Juiz de Direito, reza sobre a integração de
posse deste imóvel, situado no Loteamento Jardim Brasil, estas pessoas que me entregaram este
documento não são funcionários públicos, mas são cidadãos de Porto Seguro. Eles têm o direito que a
gente entre nesta luta para defendê-los. Mas é bom lembrar que a Justiça Estadual determinou ao
Município de Porto Seguro a fazer o Concurso Público. A partir do momento que o Executivo enviou para
esta Casa o projeto que foi colocado em pauta para fazer a leitura hoje, se na verdade não discutir este
assunto, infelizmente não vai ser possível fazer outro concurso público neste município. Senhor
Presidente, hoje um funcionário contratado ganha três vezes menos do que um concursado exercendo a
mesma função. Quando o Executivo conversou com a gente através do Técnico da Prefeitura mostrou
dados que só para os seis Diretores da APLB o município paga para eles um valor de “seiscentos mil
reais” no ano! Quantas críticas nós temos recebidos por falta de profissionais na sala de aula? Todos têm
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o direito de se manifestar, porque as vezes não querem que outras pessoas saibam o que acontece! São
funcionários públicos que não trabalham e recebem este valor por ano. Quero deixar claro que ninguém
está fazendo a coisa escondida, na próxima semana o projeto vai ser lido; não adianta a gente está aqui
tentando enganar, aqui não é nenhuma casa de big Brother! Para receber aplauso de vocês, eu ouvi
Vereador falar que primeiro tem que derrubar o salário dos Vereadores! E por qual motivo ele não coloca
o projeto abaixando o salário dos Vereadores? É melhor parar com certos discursos pra prateia sorri! Se
encaminhar o projeto eu voto no seu projeto Vereador. O Presidente Evaí Fonseca Brito fez breves
comentários a respeito do pronunciamento – Todos ouviram os pronunciamentos dos Vereadores, foi o
que eu falei no início, vamos tentar um diálogo para que ninguém fique prejudicado. Ordem do Dia do
Executivo Municipal: Mensagem de Veto Nº 003 – Matéria: Veto ao § 1º e § 2º do art. 2º do Projeto
de Lei Nº 033/2017. Quórum: Votação única e escrutínio secreto, de acordo com o § 4º do art. 38 da LO
combinado com o art. 142 do Regimento Interno. Aprovado pela unanimidade da Casa. Do Legislativo
– Para 2º 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 da Casa. Projeto de Resolução de Emenda Modificativa ao 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 da Casa. Projeto de Lei Nº 016/2018
autorias Mesa Diretora – Matéria: Concede reposição salarial aos servidores municipais lotados na
Câmara Municipal de 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 da
Casa. Projeto de Lei Nº 017/2018 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Matéria:
Dispõe sobre a obrigatoriedade da aplicação do questionário M-CHAT, nas unidades de saúde e creches
municipais de 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 da Casa.
Do Legislativo – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 018/2018 de autoria do Vereador Evaí Fonseca
Brito. Matéria: Determina que a rede pública e privada de saúde ofereça leito separado para mães de
natimorto e mães com óbito fetal e, se necessário ou solicitado com acompanhamento psicológico 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 da Casa. Projeto
de Lei Nº 019/2018 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – Matéria: Dispõe sobre a
remoção de animais de pequeno e grande porte e promoção da valorização dos protetores e cuidadores de
animais soltos ou abandonados no Município de 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 da Casa. Projeto de Lei Nº 020/2018 de autoria do Vereador Wilson dos
Santos Machado – Matéria: Denomina oficialmente como Praça Herculano Ramos Santos, logradouro
público, localizado no centro do distrito de Vera Cruz. Quórum: Maioria Absoluta de acordo como art.
142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado
pela unanimidade da Casa. Requerimentos: Nº 147/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito –
Requer do Executivo Municipal o envio de Proposição versando sobre doação de área para construção da
vila para policias militares e civis. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi
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aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 148/18 de autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana –
Requer do Executivo Municipal notificação junto ao Governo do Estado para transferência das terras do
povoado de Pindorama e adjacências para futura regularização fundiária. Depois de várias discussões
por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 149/18 de autoria Vereador
Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministro dos
Esportes para construção de um Centro Olímpico em Porto Seguro. Depois de várias discussões por
parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 150/18 de autoria Vereador
Wilson Santos Machado – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria
Estadual de Educação e Policia Militar para instalação do Colégio Militar em Porto Seguro. Depois de
várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 151/18
de autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com
o Ministério das Cidades para revitalização e instalação de iluminação adequada na escadaria da Cidade
Histórica. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade
da Casa. Nº 152/18 de autoria dos Vereadores Kempes Neville Simões Rosa e Rodrigo Borges de Souza
– Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério da Educação para alocar
recurso para reforma e ampliação da Escola Valdivio Costa. Depois de várias discussões por parte dos
Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 153/18 de autoria dos Vereadores Rodrigo
Borges de Souza e Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal celebração de
convenio com o Ministério da Educação para alocar recurso para reforma e ampliação da Escola Neilton
Dantas. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade da
Casa. Nº 154/18 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez – Requer celebração de convênio com o
Governo do Estado para revitalização do aterro sanitário de Porto Seguro. Depois de várias discussões
por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 155/18 de autoria
Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Requer do Executivo Municipal celebração
de convênio com o DERBA para sinalização da BA 001 até o distrito de Caraíva. Depois de várias
discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 156/18 de
autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio
como Governo do Estado para instalação do sistema de escoamento de aguas pluviais na estrada da balsa.
Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade da Casa.
Nº 157/18 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do Executivo Municipal o plano
de reordenamento de solo da ladeira da localidade de Itaporanga, com retirada de poste da ladeira local.
Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade da Casa.
Nº 158/18 de autoria do Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Requer do
Executivo Municipal celebração do DERBA para instalação de sistema de escoamento de águas na BA
001 no trecho conhecido como ladeira do Décio Borges, distrito de Trancoso. Depois de várias discussões
por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 159/18 de autoria do
Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o
Ministério dos Esportes para revitalização completa da quadra do bairro Campinho. Depois de várias
discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 160/18 de
autoria Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto – Requer do Executivo Municipal celebração de
convenio com a Secretaria de Estado de Recursos Hídricos para ampliação do sistema de abastecimento
de agua do povoado de São Geraldo. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi
aprovado pela unanimidade da Casa. Indicações: Nº 130/18 de autoria Vereador Evaí Fonseca Brito –
Limpeza e revitalização dos bairros localizados ao longo da orla norte do município. Depois de várias
discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 131/18 de
autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Patrolamento e nivelamento das ruas do Bairro Novo,
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povoado de Pindorama. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela
unanimidade da Casa. Nº 132/18 de autoria Vereadora Ariana Fehlberg – Revitalização da praça do
povoado de Pindorama, poda de árvores e limpeza de canteiros. Depois de várias discussões por parte
dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 133/18 de autoria do Vereador Hélio
Pinheiro de Araújo – Revitalização da quadra do bairro Campinho. Nº 134/18, autoria Edil, Lázaro Souza
Lopes – Cascalhamento e nivelamento da rua Evaldo Bento Vieira, rua 135/18, travessa 01, rua 06, rua
02 no bairro Cambolo. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela
unanimidade da Casa. Nº 136/18, autoria Edis, Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves –
Pavimentação da rua da Gameleira, contemplando uma parte com a escadaria, distrito de Trancoso.
Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade da Casa.
Nº 137/18 de autoria Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela
unanimidade da Casa. Wilson dos Santos Machado – Instalação de manilhas, estruturação de
esgotamento sanitário e pavimentação da Rua da Jaqueira, distrito de Vera Cruz. Depois de várias
discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 138/18 de
autoria do Vereador Abimael Feraz Gomez – Revitalização da praça Antônio Tito (praça do skate); Depois
de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº
139/18, autoria Edil, Renivaldo Braz Correia Filho – Patrolamento da estrada de Jambeiro que interliga
ao distrito de Caraíva. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela
unanimidade da Casa. Nº 140/18, autoria Edis, Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes –
Cosntrução de estrutura e instalação de caixa d`água no poço artesiano do bairro Xando, distrito de
Trancoso. Nº 141/18 autoria Vereador Rodrigo Boges de Souza – Limpeza e poda de árvores e bambuzal,
as margens da Av. Beira Mar, nas proximidades do rio da Vila e Boca da Barra. Depois de várias
discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 142/18 autoria
Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Pavimentação da rua Carlos Alberto Cancela, bairro Cambolo.
Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade da Casa.
Nº 143/18 autoria Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto - Recuperação da Av. Jorge Amado bairro
Cambolo. O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão
para o dia 21 de junho 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.

