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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE MARÇO DE 2018
Aos 15 (quinze) dias do mês março de 2017 às 10hs00min foi realizada a 3ª 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 e Ronildo Vinhas Alves, constando à ausência dos Vereadores:Wilson Santos
Machado. Expediente:A Ata da Sessão Ordinária do dia 08de março de 2018 foi aprovada pela
unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Do
Executivo Municipal:Mensagem Nº 004/18 acompanhando o Projeto de Lei Nº 004/2018 que
“Regulamenta o processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Saúde, no Município de
Porto Seguro e dá outras providências”.Do Legislativo Municipal:Projeto de Lei Nº 007/2018de
autoria Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto. Matéria: Denomina oficialmente como Raimundo
Ribeiro dos Santos, o Mercado Municipal do bairro Frei Calixto. Projeto de Lei Nº 008/2018
deautoria Vereadora Ariana Fehlberg. Matéria: Considera como de Utilidade Pública Municipala
Associação dos Moradores e Pequenos Agricultores do Povoado de São Geraldo. Em seguida o
Vereador Elio Brasil dos Santos solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Vereadora do
Partido PSOL Marielle Franco, do Rio de Janeiro. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os
Vereadores:Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, a Rua da Linha do bairro Cambolo, estava
tendo muitos problemas devido ao serviço de drenagem que está sendo feito na ladeira do bairro
Baianão; ouve muitas críticas tanto ao Governo com a nós Vereadores; mas o Prefeito Beto está
negociando com o Governo Estadual, porque a Prefeitura não pode dá uma certidão negativa por
motivo de débito da Prefeitura ao INSS; vários prefeitos que passaram por esta cidade descontava o
INSS dos funcionários, mas não pagava ao estado como de direito. Segunda informação a dívida da
Prefeitura ao INSS é mais de duzentos milhões de reais. Mas, hoje estamos resolvendo o serviço de
drenagem em certas ruas do bairro Cambolo. O povo tá reclamando é da velocidade dos motoristas
mal-educados trafegam na Rua da Linha; nesta rua tem várias pessoas com problemas respiratórios
devido a poeira. Elio Brasil dos Santos – Senhor Presidente, eu iniciei com um discurso que gostaria
de manter ele com coerência durante o ano. Às vezes parece que é “morde e assopra”! Mas não é. As
coisas que estão acontecendo eu gostaria de pontuar e dizer da importância. Por exemplo: Quando
Porto Seguro começou e sua expansão, o bairro Cambolo foi o primeiro a surgir! Mas é um bairro
totalmente esquecido durante todas as Administrações! Os principais pontos é a drenagem das ruas!
No ano dois mil o Governo do Estado fez o esgotamento sanitário, mas precisava fazer as drenagens
fluviais; e agora o Prefeito Humberto Nascimento, acertadamente fez uma grande obra. O povo cobra
asfalto, mas o mais importante é o serviço de drejagem das ruas, porque quando chove vira um
lameiro total. Eu quero parabenizar o Secretário de Obras José Carlos e Prefeito Humberto
Nascimento e os Vereadores engajados nesta luta: Abimael Ferraz, Robson Vinhas, Lazaro. Senhor
Presidente, mais uma vez falo que tem Secretaria que precisa trabalhar mais! A Secretaria de
Transporte e Serviços Públicos precisa mostrar a importância que ela é para o município. Porque tem
ambulantes trabalhando ilegal e outros não! Mas os que estão ilegais querem legalizar, querem
contribuir com o município. Falando a respeito do Transporte Alternativo, quando viaja à São Paulo
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o taxi é caro, aí você anda de ônibus ou metrô; mas quando estas pessoas chegam em Porto Seguro
falam para andar de lotação! Isso já está na voz do povo. Então o Governo manda o transporte que
recebeu a concessão para funcionar – ônibus que é uma vergonha, ou então tem que dá direito ao
Transporte Alternativo funcionar. Lázaro Souza Lopes – Senhor Presidente, o Vereador Elio Brasil
dos Santos, foi muito feliz nas palavras, porque realmente perseguem demais uma classe e deixa de
fiscalizar outras que tem concessão mais não faz um trabalho corretamente. Gostaria de lembrar
aquelas pessoas que ainda não foral ao TER para fazer a “biometria do título” tem até o dia 09 de
maio para fazer. Senhor Presidente, com o já falei que este ano faria um mandato diferente, eu tenho
andado pelos bairros e quero parabenizar a Superintendência do Complexo Baianão por ter ouvido e
atendido principalmente nos bairros tão esquecidos – Porto Alegre I e II, tenho certeza que até o final
de meu mandato meus requerimentos serão atendidos pelo Executivo, porque ali também são seres
humanos que moram. Senhor Presidente, todas as vezes que vem alguém o pessoal do Transporte
Alternativo vem a esta Casa, o discurso começa a mudar para receber aplauso! Não adianta ficar só
neste discurso, temos que sentar e ver se realmente competência do Executivo ou de competência do
Ministério Público para sanar de uma vez por toda! O que não concordo é ver alguns carros de
lotação sendo preso e algumas pessoas fazendo vista grossa neste quesito. Se a lei é para um tem que
ser para todos. Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente,quando em visita a UPA do
Complexo Baianão na semana, conforme na Sessão passa fiz algumas reclamações do que eu vi, e
hoje recebi um relatório da Secretaria de Saúde, mas até o momento o equipamento continua
desativado, hoje há uma grande necessidade para que este aparelho venha funcionar. Às vezes para
fazer um exame é demorado, enquanto há dois equipamentos parados nas Upas – Complexo Baianão
e Distrito do Arraial d’Ajuda. Mais uma vez gostaria de mais veracidade por parte do Poder
Executivo, espero que providencia seja a mais rápida possível. Senhor Presidente, no ano passado
entrei com pedido nesta Casa com um requerimento solicitando dos Governos Federal e Estadual
com parceria com o Governo Municipal, industrias para este município para gerar empregos para o
nosso povo. O turismo não mais o suficiente para atender a demanda pra mais de cento e quarenta mil
pessoas. Só que até o momento não recebi o retorno; conseguir parcerias com alguns empresários
para fazer em Porto Seguro uma marina, eles iam investir na construção de um novo Aeroporto
Internacional, infelizmente só ficou no papel e engavetado, porque nenhum dos governos se
manifestaram em ajudar. Nós estamos lutando pela nossa cidade; nós sabemos que a carência é muito
grande, mais o principal algumas pessoas não têm que é o emprego. Uma pessoa trabalhando leva o
sustento para sua casa; uma pessoa desempregada gera violência; não temos um centro de
recuperação; muitos dos nossos jovens estão no caminho errado. Quero falar para o pessoal do
Transporte Coletivo que nós estamos juntos, são pais de famílias e merecem ser valorizados nesta
terra. Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente, venho fazendo reivindicação por muito
tempo a respeito do transporte do bairro Baianão tá caótico, a partir da noite então fica intransitável.
Falo isso a público para ver se chega até o Secretário. Já pedir a revitalização do transito deste bairro.
Hoje é um bairro insustentável; desde quando eu entrei neste bairro – 18 anos, eu sabia que isto ia
acontecer; quase todos os moradores têm carro. Peço a vocês que querem trabalhar com o transporte
alternativo, que se regularizem; se organizassem. Como é difícil andar na Praça do Bairro Baianão
pela quantidade de carro do transporte alternativo; não tem um local certo para parar; se não houver
uma organização por parte de vocês, podem criar antipatia pelo público. Para vocês terem o direito
garantido, tem que o projeto vir do Executivo, porque se depender desta Casa ainda não vi um
Vereador que é contra a legalização do transporte alternativo. Ariana Fehlberg – Senhor Presidente,
na sessão passada pedir para que desse mais atenção ao Distrito de Pindorama, graças a Deus a
máquina chegou; infelizmente não é da maneira que eu queria; mas tá dando para palear; mesmo
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assim quero agradecer ao Secretário de Obras por ter mandado a máquina para o Distrito de
Pindorama. Senhor Presidente, quero deixar o meu descontentamento em relação a limpeza do
município de Porto Seguro; em todos os cantos que a gente chega ver matos e lixos. Senhor
Presidente, eu gostaria que a Secretaria de Serviços Públicos a qual o Secretário é Sr. Renovato que
tem me atendido nas coisas mínimas; porque a limpeza do município é obrigação, sem precisar que
nós Vereadores fique batendo para que o serviço seja concretizado; sabemos que passamos em crise,
mas que faça o básico! A respeito do Transporte Alternativo é uma defesa minha, uma luta que venho
fazendo desde o ano passado conforme requerimento do dia 06 de outubro de 2017 pedindo a
legalização, hoje os Vereadores: Kempes Neville Simões Rosa – Bolinhas e Renivaldo Braz Correia
Filho – Cacique, entraram com novo requerimento. Temos a felicidade que o Prefeito Humberto
Nascimento deu entrevista no site 40graus dizendo que é favorável ao Transporte Alternativo,
acredito que ele com a vontade que tem de trabalhar vai olhar com carinho e legalizar. O serviço de
transporte de lotação já é uma realidade em Porto Seguro e precisa ser legalizada. Espero que todos
os Secretários olhem com carinho para Porto Seguro, porque fico triste em ver como anda o
município. Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, por acompanhar o processo fiscal do
município, e muitas vezes a população não sabe o que acontece. Há décadas o nosso município está
impossibilitado de receber recursos para outras secretarias – a não ser a Secretária de Saúde e
Educação. Isso devido a pendencia que se arrasta desde a época do Prefeito Valdivio Costa; são
aproximadamente sessenta pendencias! Nestes quatro meses de mandato do Prefeito Beto, cinquenta
e cinco já foram solucionadas; esperamos que até o mês de junho a Secretaria já esteja habilitada em
receber as verbas para as demais Secretarias. Senhor Presidente, quero pedir ao gestor Humberto
Nascimento – Beto que olhe com atenção para algumas Secretarias improdutivas em nossa cidade,
tais como: Secretaria de Governo – não tenho nada contra o gestor, mas se alguém informar o que
essa Secretaria faz eu quero que me informe. Secretaria de Esporte – Quando a Prefeita Claudia
Oliveira unificou essa Secretaria com a Secretaria de Educação, foi uma briga; nesta Casa vieram
esportistas, profissionais da área, amadores, pedindo que a o retorno da Secretaria de Esporte. O que
faz a Secretaria de Esporte? Não tem bola, não tem medalha, só existe folha de pagamento; um valor
de quarenta e cinco mil reais; uma secretaria totalmente improdutiva. Os salários pagos nesta
secretaria, poderia está ajudando em projetos sociais esportivos, tirando as crianças da marginalidade.
Secretaria de Agricultura e Pesca – O que faz? Só vejo todo mundo criticando os Vereadores e
Administradores de localidades. Ficam falando que as máquinas só fazem serviços particular e dos
fazendeiros! Os pescadores não têm apoio; a tarifa está totalmente deteriorada. Os agricultores; os
maiores produtores de café sãodeste município. A festa do café é em Itabela! As estradas, ladeiras –
Pindorama, Vera Cruz, Vale Verde e São José do Panorama onde escorrem a produção agrícola estão
todas em péssima situação. Hoje estou entrando com um requerimento pedindo que todas estas
ladeiras onde passa a rotula agrícola e transporte escolar, sejam asfaltadas. Em tão Senhor Presidente,
totalizando os gastos com estas secretarias, daria um custo de cento e noventa mil reais. Agora vamos
voltar a seis meses atrás, foi fechado um hospital com valor de aluguel de duzentos mil reais.
Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, os serviços dos Vereadores está parecendo
serviço de Administradores de Comunidades! Não estamos conseguindo nada! Se fizermos uma
reflexão de requerimentos, indicações colocadas nesta Casa desde quando iniciou o nosso pleito,
migalhas. Eu vejo a as comunidades reclamando, precisamos; temos que fazer algum. Não temos que
esperar mais. Eu passava pela ladeira do Mira Porto desde quando era menino, venho cansadamente
pedindo melhorias e nada; sei que o município que o município arrecada; quando a gente começa a
analisar o que é disponibilizado pelo gestor a nível de município e o que se arrecada! Fala em crise.
Esta crise é aonde? Colocamos um projeto que todas as arrecadações dos cartões fiquem em nosso
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município; não entendo o que acontece com a cidade de Porto Seguro; a única rua pavimentada é a
entrada da Vila Valdete! Que se faça mais! Foi muito perfeito a explanação do Vereador Rodrigo
Borges! Vários cabides de empregos e a comunidade sofrendo. Quando fecharam o hospital, nós
fomos contra; mas deixaram palavra dizendo que só ia fechar o hospital se fizesse um convenio de
imediato! As cirurgias simples, eletivas, estão sendo feita aonde? Porque tínhamos uma pauta mensal
de sessenta a cem cirurgias; já são seis meses, as seiscentas estão sendo feita aonde? Nós Vereadores
estamos lutando, se o povo comenta contra nós, é a ganancia pelo poder. Nunca vi um opositor pedir
para sentar comigo para discutir os problemas do bairro Mirante! Em vez de criticar, vamos discutir
os problemas de Porto Seguro. Eu ouço rádio, eu vejo sites, mas ninguém nunca me chamou para
discutir o problema; mal caráter há em todo lugar. Eu acordo sedo e ando em minha comunidade para
ver os problemas, não resolvo porque não sou eu que faço; a minha função é fiscalizar e solicitar;
quem executa não sou eu. Seria importante Senhor Presidente, chamar todos os Secretários (aas) para
que passem o cronograma administrativo que cada um tem para com nossa cidade. A respeito do
Transporte Alternativo, muitos se falam; mas eu mais o Vereador Renivaldo – Cacique e a Vereadora
Ariane somos militantes desta mesma causa. Em nenhum momento estamos pedindo regularização!
Estou pedindo regulamentação! Isso é obrigação do gestor. A UBER que tem dinheiro rapidinho lá
encima sensibilizou! Estas pessoas que estão aqui não tem esta condição. Regulamentação tem que
sair o gestor junto com seu Secretário de Transito Sr. Renovato que eu acredito muito também, temos
que sentar; os poderes não são divididos ele é compartilhado, quem meche com imobilidade urbana e
com transito, não se engane que é transporte coletivo, taxista, moto taxistas; quem meche é o gestor
da cidade quem tem que dá condições para que o pai de família possa sair de sua casa para trabalhar.
Senhor Presidente, eu sei que o senhor compartilha desta mesma ideia, é que o município pariu o
menino lá atrás e ninguém quer ser pai! Temos que sentar com as classes e fazer o que a população
pede. Nossa cidade tem uma expansão territorial enorme – Vila Valdete, Vista Alegre, Belo Campo;
coletivo entra lá? Quem vai é o pessoal do Transporte Alternativo! Isso não significa que vamos
infringir outras classes. Vamos entrar em uma batalha forte junto com o Prefeito Beto e o Secretário
Renovato, e se aqui não dê jeito, vamos brigar até que dê jeito, porque esta regulamentação ela tem
que acontecer. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente,quero parabenizar o Prefeito em
exercício Humberto Nascimento e a Secretária de Saúde Edna Alves por terem comprado os
equipamentos no valor de cento e quarenta e seis mil reais, para UPA do Distrito do Arraial d’Ajuda,
como também parabenizar a secretária pela compra da peça do aparelho de raio-x. Senhor Presidente,
tem um requerimento de minha autoria pedindo ao Poder Executivo que envie para esta Casa uma
preposição versando sobre a regularização fundiária do bairro Santiago II e Alto Vilas do Distrito do
Arraial d’Ajuda. Muitas vezes nós cobramos da Administração pela falta de iluminação pública, falta
de equipamentos nos postos de saúde, serviço de limpeza pública; para que todas estas nossas
cobranças sejam realizadas, são necessários que os moradores deem a conta partida em relação ao
IPTU. Essas áreas infelizmente são vendidas e não há legalização da mesma. Já conversei com o
Prefeito que garantiu que vai fazer a lei e enviar para esta Casa, isso vai ser de grande importância
para Porto Seguro. Não adianta só uma classe pagar e a outra não pagar! Muitas vezes aquele que não
paga nada é o primeiro a se beneficiar e o primeiro ir a rede social para criticar. Senhor Presidente, eu
fiz um cálculo que a gente poderia economizar um valor de dois milhões e quatrocentos mil reais em
um ano, se nós diminuíssemos o número de Vereadores desta Casa. Hoje somo em dezessete
Vereadores, mas se fizéssemos uma lei nesta Casa derrubando a lei de dezessete Vereadores para
onze Vereadores, pode ter certeza absoluta que este município vai economizar dois milhões e
quatrocentos mil reais em um ano. Imagine um futuro presidente desta Casa com esta economia, ele
poderá devolver ao Poder Executivo e pedir que gaste um milhão e duzentos mil reais na Educação e
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um milhão e duzentos reais na saúde, com isso teríamos nossos postos de saúde e escolas todas
reformadas com recursos próprios da Câmara de Vereadores. Não adianta só agente questionar, é
necessário darmos “contra partida”, quem for o melhor bom de voto que fica! Vai ficar quem tem
voto. Aí falaram que eu sou suplente. Sim! Quero deixar claro que eu sou um suplente de novecentos
e treze votos! Tem pessoas que vem a esta Casa e pelas redes sociais falar besteira, mas foram
candidatos que não teve cinquenta votos; estes que não tiveram cinquenta votos, não terão a chance
nem pra ser “boi de piranha”! Nenhum partido vai querer! Um partido para pegar uma pessoa pra ser
candidato, ele no mínimo tem que ter setecentos votos. Questão de Ordem solicitada pelos
Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente, só para informar para os
demais que entrei em contato com a Secretária de Saúde Edna Alves, informou que as cirurgias serão
feitas no Hospital, com data para começar no mês de abril.Kempes Neville Simões Rosa – A
conversa que tivemos a este respeito Vereador Geraldo, foi a três meses atrás! Senhor Presidente a
respeito da colocação do Líder de Governo Vereador Dilmo Santiago, eu até compartilho de algumas
coisas que o senhor falou. Agora eu trago algumas ressalvas sobre a política. Falar a respeito do
número de Vereadores de dezessete para diminuir pra onze. Se com dezessete, temos todos os
desgastes, briga; porque temos um município que é todo particular, tem localidade do município de
porto Seguro para a gente chegar tem que andar por mais de cento e cinquenta quilômetros! Quem
vai lá? São vários povoados distantes da sede. Já que o senhor calculou tanto, com todo respeito, o
senhor podia pedir que se acabasse os acordos políticos para pegar Vereador e colocar em
determinada Secretaria e trazer o suplente para esta Casa. São certas pontuações que devemos ter
cuidado, porque vem contra nós, eu faço o meu papel, quem não faz, tem que realmente fazer
reflexões sobre o que vem fazer dentro desta Casa. Réplica solicitada pelo Vereador Dilmo Batista
Santiago – Vossa Excelência foi infeliz em suas palavras. Primeiro: que não citei o seu nome, como
também não tinha o direito do pronunciamento. Segundo: eu falei de economia! Onde vai melhorar a
vida do nosso munícipe! Com todo respeito a Vossa Excelência, eu sou suplente, mas tive novecentos
e treze votos, o senhor teve seiscentos e pouco, infelizmente eu estava em local errado, porque se eu
tivesse no seu grupo, seria eu o eleito com novecentos e treze votos e o senhor teria perdido a eleição.
O Presidente Evaí Fonseca Brito– Senhores Vereadores (a) enquanto as falácias tudo bem! Citaram
que a Câmara de Vereadores tinha conta na Churrascaria do Bira – inverdade; depois citaram que a
Câmara gastou sete mil reais de jardinagem – outra mentira deslavada; depois falaram que esta Casa
gasta cento e trinta e quatro mil reais de telefone. Citaram valores da construção da Câmara – seis
milhões. Quando alguém tiver uma denúncia de fato vá ao Ministério Público! Só que as falácias
passaram dos limites. Os covardes que fizeram os áudios e vídeos, já fiz Boletim de Ocorrência, já
foi localizado a pessoa quem fez o áudio; já delatou o nome das pessoas que estão envolvidas; hoje já
foi ouvido uma pessoa e ainda tem mais quatro pra ser ouvidas – isso só a parte do áudio, onde cita o
meu filho que é de menor! Agora nós vamos até as últimas esferas, porque com minha honra não
aceito e ninguém brinca. Fui caluniado, difamado da forma vergonhosa de pessoas com raiva por não
ter ganho a eleição destilam o seu veneno. Agora é a justiça que vai fazer a parte dela. O Centro de
Proteção do Menor já está tomando todas providências, isso vai cair na mão do Juiz. Já vieram
conversar comigo dizendo que fulano é doido, que falou sem querer; eu não quero nem saber vá
acertar com a justiça. Quanto a vídeo citaram o nome de Léo, que na Câmara não tem Cargo de
Bibliotecário – que inverdade; citaram a irmã de Léo minha ex-mulher que é uma funcionária
fantasma – inverdade, ela trabalha há mais de quinze anos, é funcionária efetiva da Secretaria de
Saúde do Município de Porto Seguro; falaram de Vitória Alda uma pessoa que já foi Vereadora,
Secretária de Educação, dizendo que ela tem contrato na Secretaria de Educação; citaram o nome do
meu filho dizendo que é funcionário fantasma e que eu desvio um valor de setecentos e trinta e cinco
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mil reais. Ora, a receita desta Casa é novecentos e oitenta mil reais, com o duodécimo agora vai pra
um milhão e pouco. Como é que eu desvio setecentos e trinta mil reais? E os funcionários, e as
licitações tratadas nesta casa é de que forma? Inclusive pessoas intituladas que dizem que fazem parte
de Ong’s, imprensa, blogueiros, todos responderão na justiça. Enquanto me atacar como político que
me ataque, agora não fale de minha família. Respeito a gente se dá para ter respeito, porque na hora
que eu errar quanto Presidente desta Casa eu tenho que pagar. Temos órgão fiscalizador que é o
Tribunal de Contas do Município; temos aqui ao lado o Ministério Público, vá e denuncie. Nunca dei
entrada em uma Delegacia, como também nunca tive problema com a Justiça, porque eu pondero e
tenho toda tranquilidade com meu lado espiritual evoluído para saber lhe dar e respeitar o ser
humano. Pequeno Expediente:Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 2º Votação:Projeto
de Lei Nº 001/2018 – Matéria: Altera o piso salarial dos professores da rede pública municipal de
ensino. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias
discussões por parte do Vereadores foi aprovado pela unanimidade da Casa constando ausência dos
Vereadores: Abimael Ferreira Gomes e Wilson Santos Machado.Projeto de Lei Nº 002/2018 –
Matéria: Institui e dispõe sobre o programa Especial de Parcelamento Porto Seguro – PEPS,
destinado a promover a Regularização de Créditos do Município a Regularização de Crédito do
Município, de natureza tributário e não tributário, e dá outras previdências.Quórum: Maioria
Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte do
Vereadores foi aprovado pela unanimidade da Casa constando ausência dos Vereadores: Abimael
Ferreira Gomes e Wilson Santos Machado.Do Legislativo Municipal – Para 1º Votação:Projeto de
Lei Nº 001/2018de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito. Matéria: Considera de Utilidade
Pública Municipal a Fundação BAOBAHIA. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142
do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte do Vereadores foi aprovado pela
unanimidade da Casa constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferreira Gomes e Wilson Santos
Machado.Projeto de Lei Nº 003/2018de autoria dos Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério
Moura Gomes. Matéria: Considera Patrimônio Cultural Municipal a Casa da Cultura de Trancoso.
Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias
discussões por parte do Vereadores foi aprovado pela unanimidade da Casa constando ausência dos
Vereadores: Abimael Ferreira Gomes e Wilson Santos Machado.Projeto de Lei Nº 004/2018 de
autoria dos Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Matéria: Considera
Patrimônio Cultural Municipal a Mesa dos Velhos de Trancoso. Quórum: Maioria Absoluta de
acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte do Vereadores foi
aprovado pela unanimidade da Casa constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferreira Gomes e
Wilson Santos Machado.Projeto de Lei Nº 005/2018de autoria doVereador Kempes Neville Simões
Rosa. Matéria: Dispõe sobre permissão ao SAMU e ao Corpo de Bombeiros deslocarem pacientes
para hospitais particulares no âmbito do município de Porto Seguro. O Projeto Nº 005 acima
citadofoi retirado de pauta a pedido do autor do projeto Vereador Kempes Neville Simões
Rosa.Projeto de lei Nº 006/2018 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas
Alves – Matéria: Denomina oficialmente como rua Monterrey, via pública no bairro Itapirapuã.
Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias
discussões por parte do Vereadores foi aprovado pela unanimidade da Casa constando ausência dos
Vereadores: Abimael Ferreira Gomes e Wilson Santos Machado.Do Executivo Municipal – Para 1º
Votação:Projeto de Lei Nº 002/2018 – Matéria:Dispõe sobre a Criação de Novas Escolas
Municipais, no âmbito da Secretaria Municipal da Educação de Porto Seguro – BA e dá outras
providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de
várias discussões por parte do Vereadores foi aprovado pela unanimidade da Casa constando
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ausência dos Vereadores: Abimael Ferreira Gomes.Requerimentos:Nº 035/18 de autoria do
Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal nos moldes dos requerimentos
214/17, celebração de convênio com o Governo Federal para implantação do Programa Cidade
Digital. Aprovado pela unanimidade da Casa constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferreira
Gomes, Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos Machado.Nº 036/18 de autoria do Vereador Rodrigo
Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com a Secretaria
Estadual de Agricultura a pavimentação asfáltica nas ladeiras da zona rural onde passam escoamento
de produtos agrícolas e rotas escolares. Aprovado pela unanimidade da Casa constando ausência dos
Vereadores: Abimael Ferreira Gomes, Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos Machado.Nº 037/18
de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal celebração e
convenio com o DETRAN/BA para gratuidade no curso técnico para os moto-taxistas de Porto
Seguro. Aprovado pela unanimidade da Casa constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferreira
Gomes, Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos Machado.Nº 038/18, autoria Edil, Robinson Leão
Vinhas – Requer do Executivo Municipal a criação do Catálogo de Museus e acervo histórico do
município de Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade da Casa constando ausência dos Vereadores:
Abimael Ferreira Gomes, Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos Machado.Nº 039/18, autoria
Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal a celebração de convenio com a
Secretaria Estadual de Polícia para as Mulheres, para instalação de casa de acolhimento às mulheres
vítimas de violência. Aprovado pela unanimidade da Casa constando ausência dos Vereadores:
Abimael Ferreira Gomes, Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos Machado.Nº 040/18, autoria,
Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com a
Secretaria Estadual de Turismo para revitalização do calçadão da Passarela do Descobrimento.
Aprovado pela unanimidade da Casa constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferreira Gomes,
Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos Machado.Nº 041/18, autoria Vereador Renivaldo Braz
Correia Filho – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o Ministério da Saúde
para aquisição de ambulâncias para Nova Caraíva e Itaporanga. Aprovado pela unanimidade da Casa
constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferreira Gomes, Robinson Leão Vinhas e Wilson
Santos Machado.Nº 042/18, autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal
celebração de PPP para construção de academia aberta em frente a DISEP, Av. Adno Musser.
Aprovado pela unanimidade da Casa constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferreira Gomes,
Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos Machado.Nº 043/18de autoria Vereador Evanildo Santos
Lage – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual da Saúde
para aquisição de aparelho de impressão no setor de marcação do Posto de Saúde do distrito do
Arraial d'Ajuda. Aprovado pela unanimidade da Casa constando ausência dos Vereadores: Abimael
Ferreira Gomes, Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos Machado.Nº 044/18, autoria Vereador
Dilmo Batista Santiago – Requer do Executivo Municipal envio de Proposição versando sobre
regularização fundiária do bairro Santiago II e Alto do Vilas, distrito de Arraial d`Ajuda. Aprovado
pela unanimidade da Casa constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferreira Gomes, Robinson
Leão Vinhas e Wilson Santos Machado.Nº 045/18, autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa –
Requer do Executivo Municipal análise e elaboração de Proposição versando sobre a regulamentação
do transporte alternativo de passageiros. Indicações: Nº 033/18, autoria Vereador Evaí Fonseca Brito
– Sinalização vertical e horizontal de faixas de pedestres em frente ao Colégio Luiza Eduardo
Magalhaes e em todo perímetro urbano da BR 367. Aprovado pela unanimidade da Casa constando
ausência dos Vereadores: Abimael Ferreira Gomes e Wilson Santos Machado.Nº 034/18, autoria
Vereador Aparecido dos Santos Viana – Recuperação e limpeza de ruas, revitalização da iluminação
pública e edificação de áreas de esporte e lazer nos bairros Porto Alegre I e Porto Alegre II.
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Aprovado pela unanimidade da Casa constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferreira Gomes e
Wilson Santos Machado.Nº 035/18, autoria Vereador Robinson Leão Vinhas – Instalação de placas
indicativas de bairros ao longo da Av. Adno Musser, BR 367. Aprovado pela unanimidade da Casa
constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferreira Gomes e Wilson Santos Machado.Nº 036/18,
autoria Vereadora Ariana Fehlberg – Reforma das escolas dos assentamentos rurais no âmbito do
município de Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade da Casa constando ausência dos Vereadores:
Abimael Ferreira Gomes e Wilson Santos Machado.Nº 037/18, autoria Vereador Rodrigo Borges de
Souza – Cobertura da quadra esportiva da praça da Bíblia. Adaptação do piso para as medidas
oficiais e ampliação das arquibancadas, para sediar os jogos estudantis 2018. Aprovado pela
unanimidade da Casa constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferreira Gomes e Wilson Santos
Machado.Nº 038/18, autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Revitalização da iluminação
pública da Praça das Pitangueiras e adjacências. Aprovado pela unanimidade da Casa constando
ausência dos Vereadores: Abimael Ferreira Gomes e Wilson Santos Machado.Nº 039/18, autoria
Vereador Lázaro Souza Lopes – Construção de redutores de velocidade e sinalização na área escolar
da Vila Parracho. Aprovado pela unanimidade da Casa constando ausência dos Vereadores: Abimael
Ferreira Gomes e Wilson Santos Machado.Nº 040/18, autoria Edil, Renivaldo Braz Correia Filho –
Instalação de rede de esgoto na ladeira Delson Borges na rua do Bambu. Aprovado pela unanimidade
da Casa constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferreira Gomes e Wilson Santos Machado.Nº
041/18, autoria Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Pavimentação asfáltica
do bairro Maria Viúva, distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade da Casa constando ausência
dos Vereadores: Abimael Ferreira Gomes e Wilson Santos Machado.Nº 042/18, autoria Vereador
Kempes Neville Simões Rosa – Revitalização da Quadra que fica na Praça do Sapoti, com telas
laterais, pintura e cobertura. Aprovado pela unanimidade da Casa constando ausência dos
Vereadores: Abimael Ferreira Gomes e Wilson Santos Machado.O Presidente Evaí Fonseca Brito
agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 22 de março 2018. Não
havendo nada mais a se tratar, lavrou-se a “Ata” que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo
Senhor Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário e demais Vereadores.

