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ATAS DAS SESSÕES: SOLENE DE ABERTURA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO E
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês fevereiro de 2017 às 10hs00min foi realizada a Sessão Solene em
cumprimento ao Artigo 28 da Lei Orgânica do Município, dando inicio ao 1º Período Legislativo do
ano 2018. Iniciando com a prece do “Pai Nosso” – de acordo com a Resolução Nº 46 de 23 de março
de 2000. Execução do Hino Nacional com base na Resolução Nº 012 de 30 de setembro de 1998 em
seguida Execução do Hino de Porto Seguro. Dando prosseguimento o Presidente Evaí Fonseca Brito
franqueou a palavra ao Prefeito Municipal Sr. Humberto Adolfo Gattas Nascif Fonseca Nascimento,
em seguida mensagem do Presidente da Câmara Municipal Evaí Fonseca Brito. Em seguida o
Presidente Evaí Fonseca Brito deu inicio a Sessão Ordinária solicitando do Assessor de Comunicação
a chamada dos Vereadores (a). Feita a primeira chamada dos Vereadores, e havendo número suficiente
para dar início à Sessão o Presidente declara aberta a Sessão 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 Araujo, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho,
Robério Moura Gomes, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo Borges de Souza, e Wilson Santos
Machado, constando à ausência do Vereador Ronildo Vinhas Alves – falecimento do tio no Distrito
de Trancoso. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 19 de dezembro de 2017 foi aprovada
pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Ronildo Vinhas Alves. Ordem do
Dia: Para Leitura: Do Executivo Municipal: Mensagem Nº 001 acompanhando o Projeto de Lei
Nº 001/2017 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a protestar as Certidões de Divida Ativa
correspondente aos créditos tributários e não tributários do Município e dá outras providências”. Do
Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 001/2018 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Matéria:
Considera de Utilidade Pública Municipal o Instituto BAOBA – Bahia. Projeto de Lei Nº 002/2018,
autoria dos Vereadores Ronildo V. Alves, Lázaro S. Lopes, Rodrigo B. de Souza, Ariana Fehlberg,
Elio Brasil dos Santos, Robério Moura Gomes – Matéria: Revoga a Lei Municipal 1044/13 que
“Autoriza o Poder Executivo Mun. a recepcionar mediante Termo de Cessão Gratuita de Uso de
Veículos de Servidores Públicos Municipal para prestação de serviço a municipalidade e dá outras
providências”. Projeto de Lei Nº 003/2018 autoria Vereador Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura
Gomes – Matéria: Considera Patrimônio Cultural Municipal a Casa da Cultura de Trancoso. Projeto
de Lei Nº 004/2018, autoria Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Matéria:
Considera Patrimônio Cultural Municipal a Mesa dos Velhos de Trancoso. Em seguida o Vereador
Elio Brasil dos Santos solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do tio do Vereador Ronildo
Vinhas Alves. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Aparecido dos Santos
Viana – Senhor Presidente, neste semestre que desejo a todos boa sorte, boas vindas; que todos os
Vereadores (a) possam fazer seu projetos que venha beneficiar a todos os munícipes, principalmente
nas áreas de Esporte, Saúde e Educação, apesar que em nosso país a necessidade é muito grande. Mas,
nós temos que ser forte para superar tudo isso; precisamos de um Porto Seguro mais firme, forte para
com todos aqueles que a escolheram para viver e ser feliz. Que esta Casa possa ter paz, harmonia,
tranqüilidade e sabedoria para discutir projetos para beneficiar a população. Neste ano de 2018 só darei
meu voto em qualquer projeto – Executivo ou Legislativo, que for discutido pelos membros desta Casa
e com o Parecer Jurídico da mesma, para que possamos votar com tranqüilidade. No ano de 2017
votamos em projetos sem parecer Jurídico que causou transtorno para nós. Quero parabenizar o
Presidente Vereador Evaí Fonseca Brito pelos serviços que vem fazendo frente a esta Casa Legislativa.
Quero lembrar também que hoje tem o julgamento da Prefeita Claudia Oliveira em Salvador, tenho
certeza que será favorável, tenho certeza que ela retornará o mais breve possível. Quero agradecer o
Prefeito em Exercício Sr. Humberto Adolfo Gattas Nascif Fonseca Nascimento – Beto, pela sua
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hombridade e confiança. Robério Moura Gomes – Senhor Presidente, todos sabem que nossa cidade
está passando nestes meses em grande turbulência, não podem deixar que a mesma nos atrapalhe. Os
Poderes: Executivo e Legislativo tem que trabalhar em harmonia pelo bem da comunidade de Porto
Seguro. Sabemos que tem algumas localidades do Município de Porto Seguro com falta de assistência
com ruas intransitáveis. Espero que neste ano de 2018 que seja Claudia Oliveira ou Beto no Governo
tem que dá continuidade nos trabalhos deste município. Senhor Presidente, tem um Empreendimento
no Distrito de Trancoso chamado FAZAN que antes de ser implantado foi feito um TAC com o
município de Porto Seguro, que o mesmo em contra partida ia calçar algumas ruas no Bairro Maria
Viúva – Trancoso, este empreendimento já fez toda sua parte inferior, mas no bairro Maria Viúva não
foi batida uma pedra se quer! Se existe o TAC temos que procurar as Secretarias da Administração e o
Ministério Público para que a comunidade não perca o que foi prometido através do TAC. Senhor
Presidente, o cemitério novo do Distrito de Trancoso praticamente já está pronto, mas até o momento
as gavetas ainda não foram construídas. Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente,
estamos passando por um momento muito difícil na política a nível Nacional, principalmente na falta
de segurança pública. Este ano é eleitoral, tenho certeza que muitas coisas vão mudar. Nós aceitamos o
desafio em ser legislador, porque nós temos interesse em ajudar no desenvolvimento de nosso
município. Porto Seguro é uma cidade complexa. Temos que tratar bem os turistas. Às vezes eu me
pergunto: pela quantidade de turista que passaram nesta cidade não faltou água e nem energia, não vim
ninguém reclamando a estes respeitos. São tantos problemas que estamos passando nesta cidade, mas a
administração não parou. Quando nós surgimos em ser candidato a Vereador, foi pra enfrentar os
problemas! As mudanças vão ter em nosso país que pode atingir os municípios, e nós devemos estar
atento pra isso para que juntos possamos melhorar ainda mias o desenvolvimento de Porto Seguro.
Que neste ano de 2018 fiquemos atentos nas votações das leis; ouvir mais o povo; chamar as classes
interessadas; nós devemos melhorar o nosso tratamento com o povo! Quero desejar a tos uma grande
realização durante o mandato deste ano de 2018. Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente, quero
agradecer a Deus pelo inicio dos trabalhos legislativos. Desde já quero convidar o publico presente que
venha mais vezes para acompanhar os trabalhos desta Casa Legislativa, podem ter certeza que por
minha parte me sinto muito a vontade quando esta Casa está cheia, para acompanhar e entender o que
acontece nesta Casa. Este ano de 2018 será com novos desafios; esta Casa dobrará parcerias com o
Poder Executivo para resolver as questões da nossa cidade. Sabemos que todos eleitos pelo povo
passarão, outros chegarão, e todos eles darão seu tempo, sua vida e sua técnica naquilo que propôs em
fazer em resolver os problemas. Não podemos de forma alguma tratar questões da sociedade com
inimizade, arrogância, ameaças; porque somos simples mortais passageiros nesta terra que o dono é
Deus. Por isso os Três Poderes: Executivo, Legislativo e o Judiciário, resguardados pela Constituição
Federal eles trabalham harmonicamente. Aquele que cometer falha terá que se explicar! A harmonia
dos poderes não quer dizer que eles não podem divergir em certos pontos! É por isso que estamos
vendo pelo Brasil que a Justiça interfere no Executivo; o Executivo interfere no Legislativo; o
Legislativo interfere no Judiciário. A partir de hoje os trabalhos dos Legislativos tem que ser abertos
para que Porto Seguro ganhe e seja a cidade ainda mais importante deste país. Wilson Santos
Machado – Senhor Presidente, nós que vivemos nesta terra mãe, devemos sempre querer que aconteça
o melhor. Nós Vereadores estamos aqui pelo compromisso que fizemos para com o município de Porto
Seguro. Os problemas geridos são nossos! Mas, com certeza estaremos unidos para resolver de uma
maneira possível. Senhor Presidente, hoje entrei com um requerimento, solicitando do Executivo
Municipal que seja construída uma UPA para que possa atender os moradores no Distrito de Vera Cruz
e circunvizinhos. A minha indicação é para que possa fazer o serviço de tapa buracos nas Ruas do
Distrito de Vera Cruz. Desejo a todos um bom trabalho neste ano de 2018 para todos os Vereadores
(a). Hélio Pinheiro de Araujo – Senhor Presidente, quero agradecer a Deus por ter me dado esta
oportunidade de estar aqui. Senhor Presidente, durante estes dois meses que passamos em recesso,
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quero agradecer alguns Secretários. Senhor Presidente, nós aqui não devemos tampar o sol com a
peneira, devemos ser sensatos diante de uma situação que ocorre dentro do nosso município,
principalmente com a saúde pública. Como fiscalizador e fazer parte da Comissão de Saúde, sempre
estou visitando o Hospital Luiz Eduardo Magalhães; sempre fazendo reunião com Dr. Rodrigo e
Secretária Drª Michele; mas não devemos temer em falar o que está acontecendo principalmente na
saúde pública que é de responsabilidade de todos! Mas, tem algumas pessoas que estão deixando a
desejar: alguns enfermeiros e alguns médicos. Quero externar meus sentimentos a D. Islandes que
perdeu seu filho por irresponsabilidade de algumas pessoas que fez o pré-parto e pós-parto no
Hospital. Alguns órgãos deste município têm que está atento; isso não pode acontecer com a saúde
pública; o que aconteceu neste Hospital me deixou muito envergonhado. Espero que o Ministério
Público também possa intervir o que aconteceu neste Hospital. Lazaro Souza Lopes – Senhor
Presidente, ontem junto com o Vereador Rodrigo Borges tivemos a honra de visitar algumas escolas da
rede deste município. Este ano será um ano diferente para o Vereador Lázaro Souza Lopes! O ano
passado foi um ano de aprendizagem; de olhar as coisas com mais coerência. Neste ano eu pretendo
corrigir algumas coisas do meu papel como Vereador. Quero pedir desculpas aos meus eleitores se eu
fui falho; se deixei de fiscalizar algumas coisas e se deixei de fazer o papel de Vereador; mas tenho
certeza que não foi por querer e nem pó incompetência; talvez por falta de experiência. Todos os dias
quando eu chego à minha casa oro a Deus pedindo sabedoria, discernimento, para que eu possa olhar
as coisas de uma maneira mais clara e coerente sem bajular ninguém, e sim exercendo a função de
legislador. Nesta visita senhor Presidente, nós vimos alguma deficiências em alguns colégios; creches.
Eu peço a Secretaria de Educação que fiscalizem mais os funcionários lotados na mesma; que
realmente exerçam suas funções em olhar se as escolas estão aptas para funcionar! Ficamos
horrorizados em ver as crianças estudando em um ambiente fechado, um calor insuportável. Por este
motivo este ano serei um calo no sapato de muita gente. Se não fizer o serviço que tem que ser feito,
denunciarei nesta tribuna, independente de quem seja; sou amigo fora daqui; mas a função que estou
exercendo aqui é fiscalizador do povo. Na minha visita nas escolas deu pra ver o abandono da limpeza
pública nas ruas do bairro Baianão; no centro do bairro é fácil manter a limpeza pública! Os
responsáveis pelo setor têm que entender que não é só no centro do bairro que existe gente; as pessoas
que não moram no centro também contribuem com o município, pagando seus impostos! Eu exijo da
Superintendência que saia do centro a vá visitar as demais ruas dos bairros. Senhores Vereadores, a
imprensa nos ajuda muito, mas também ela nos aponta muito; ela não tem que bater só no Vereador!
Não procura o Vereador pra saber dos projetos, requerimento e indicação feitos pelo Vereador! Não
tem cabimento em um ano de trabalho não tem um Vereador que não fez um requerimento nesta Casa!
Agora, a imprensa só acha motivo em bater no Vereador! A imprensa tem que usar isso de maneira
mais coerente e transparente. Eu desafio a imprensa em trazer propostas e ser parceiro desta Casa; já
que vocês falam de tantos problemas que há no município; vamos juntos solucionar o problema! Vocês
são inteligentes pra isso! Garanto pra vocês, os problemas que trouxerem para esta Casa, nós vamos
abraçar e tentar solucionar este problema. Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, durante
este período de recesso graças a Deus eu continuei fazendo meu trabalho visitando escolas, postos de
saúde; fiz o meu papel de fiscalizador; infelizmente muitas coisas que solicitamos não são atendidas,
às vezes nos deixa chateados; mas eu acredito que este ano de 2018 os nossos requerimentos e
indicações terão uma tensão maior. Como eu ando bastante vejo ruas esburacadas, iluminação precária;
segurança é até perigoso a gente abordar este assunto; nós temos tomar partido maior, trazer o Major a
esta Casa para que possamos entender melhor o que está passando pela segurança do nosso município;
são muitas mortes que estão acontecendo; ficamos muito preocupados, porque são muitos jovens
ceifando suas vidas. No meu entendimento, será que está faltando serviço na Assistência Social? Será
que está faltando uma prestação pública para inserir os jovens no mercado de trabalho? Senhor
Presidente, no ano de 2014 fui contratado como Enfermeiro do município, tendei fazer o melhor pelo
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nosso município; mas, sofri horrores e humilhantes trabalhar no município; até entendo que os
concursados tenham seus privilégios; agora, não podemos deixar de ser contra que contratados seja
feito da maneira que eles querem! Temos que trazer esta discussão para que, pelo menos o contrato
seja respeitado; reduções de salários a meu ver é fora de critério; como Vereador já mais eu serei
favorável a isso; devemos convidar a APLB para uma reunião e nós Vereadores devemos tomar
partido desta situação. Senhor Presidente, a respeito dos Secretariados, vejo falta de assistência; fico
abismado o que acontece neste município; quando cheguei a Vereador coloquei dentro de mim o
comprometimento, graças a Deus eu já fazia isso antes de ser Vereador. Hoje fico extremamente
aborrecido que não vejo comprometimento dos Secretários deste município! Os Secretários são pastas
políticas; sinceramente não entendo tirar uma Secretária de Educação do município e trazer uma
pessoa de outro território! Isso é pra dizer para nós que dentro da Secretaria de Porto Seguro não tem
ninguém de competência. Eu não concordo com isso! Temos que para com hipocrisia, é técnico disso,
daquilo! Então vamos preparar o povo! Se a gente se acovardar com esse sentido de que líder de outra
cidade é mais importante do que nós, é melhor parar com a política local! Presidente Evaí Fonseca
Brito, eu creio na transparência; todas as licitações do município estão passando ao vivo na internet,
para o povo possa está acompanhando e colocando as suas devidas medidas para que não possa está só
ouvido o que se diz a mídia; sabemos que é uma mídia interesseira; mas ela não procura o Vereador
para tentar sanar o problema; são rádios palanques que pega projeto de opositores e começa denegrir a
imagem de A, B ou C. Não devo nada a ninguém! Graças a Deus entrei como Vereador sem dividas.
Renivaldo Braz Correia Filho – Senhor Presidente, a nossa cidade hoje passa por um momento de
crise; os povoados e distrito da Orla Norte estão abandonados. Gostaria que todos os Secretários
convidassem os Vereadores para uma reunião e os mesmos apresentassem sua pauta. Quando um
Secretário simpatiza com um Vereador a obra começa; e quando ele não simpatiza com o Vereador a
obra fica abandonada. Se eles assumem o cargo de secretários são para trabalhar em prol da
comunidade, não optar pro lado A, B ou C! O nosso papel como Vereador é fiscalizar e cobrar; para a
comunidade o Vereador não faz nada! Mas, todos os Vereadores são compromissados. Senhor
Presidente, gostaria de falar a respeito da Secretaria de Assistência Social. O que aconteceu comigo foi
um absurdo! Houve um assassinato em Itaporanga de alguns jovens, a família precisava de uma urna
para enterrar seus parentes, encaminhei uma pessoa de minha confiança para solicitar as urnas com a
Secretária de Assistência Social Lívia Bittencourt, não recebeu esta pessoa e exigiu que só pessoa
ligada a família que poderia ligar para ela! Isso não pode Senhor Presidente, não atender uma pessoa
de confiança do Vereador. Parece que ela está usando a Secretaria como cabo eleitoral. Repudio isso, e
espero que Vossa Excelência tome providencia a este respeito. Robinson Leão Vinhas – Senhor
Presidente, gostaria de falar para os Vereadores representantes das Comissões desta Casa que não
tenha nada contra a ninguém; mas a partir de hoje só votarei baseado nos artigos do Regimento Interno
desta Casa. Não irei votar em nenhum projeto – Executivo, Legislativo ou de minha autoria, sem o
parecer! Se colocar algum projeto sem o parecer eu votarei contra e justifico o porquê estou votando
contra! Não quero mais passar vexame nas ruas por ter votado em projetos deste tipo, depois temos
que retroagir no que votamos. Este ano podem ter a certeza que mudarei o meu comportamento nets
Casa. Não vou tomar pau nas ruas por coisas que fazemos aqui sem o parecer jurídico desta Casa.
Nesta Casa tem quatro Advogados, temos que ocupá-los. Quando tem qualquer problema em nossa
cidade que os solicitamos, dizem que não pode por causa da OAB que não permite. Senhor Presidente,
eu ouvir atentamente a respeito do pronunciamento dos demais Vereadores falando a respeito das
Secretarias do nosso Município que atende uma e a outros não! Por isso que devemos ser diferente; se
não me atender lá, aqui também devemos optar pelo mesmo caminho – pelo menos da minha parte.
Senhor Presidente, existem vários tipos de imprensa. Ela não ouve o Vereador pra saber o que está
passando, depois da matéria pronta, nos convida pra falar alguma coisa. Se a imprensa é seria, que
ouça as duas partes! Tenho carinho por todos, mas eu gostaria de quando houver qualquer coisa que
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nos procure pra saber o motivo. Senhores Vereadores (a), o Hospital Luiz Eduardo um dos melhores
da região, o Vereador não pode entrar pra fiscalizar os absurdos que estão acontecendo. Somos
autoridades ou não? Temos que tomar uma posição a este respeito! Agora vai ser diferente; ou vai de
um jeito ou de outro, porque de hoje em diante a coisa mudou. Elio Brasil dos santos – Senhor
Presidente, tem alguns Professores contratados aqui, segundo informações foi reduzido os salários,
nenhuma destas ações passou na Câmara dos Vereadores. Não tem nenhum Projeto de Lei que passou
nesta Casa; infelizmente o povo só enxerga o Vereador, como se fosse responsável; a APLB tem feito
seu papel em defesa; sei que os Vereadores (a) estão emanados em defender o direito dos profissionais
da educação. Projeto salarial vem do Executivo, não depende da Câmara de Vereador. Mais uma vez
eu peço a quem já leu ou não que faça uma leitura na Constituição Federal nos artigos: 14 e 29 a 31,
que fala do papel do Vereador para com a sociedade. Segundo a Constituição Federal o nosso papel de
Vereador, não é só fazer Indicação ou requerimento. O papel do Vereador é elaborar as leis municipais
e fiscalizar a atuação do Executivo, às vezes a gente peca nisso. Quando falaram a respeito das escolas,
nós Vereadores remos que ver o contrato com a empresa contratada para fazer este serviço e assim por
diante. A gente precisa nos fortalecer disso, nós Vereadores precisamos reforçar o nosso papel. O
eleitor pede emprego, isso não é papel do Vereador! Nestes últimos três períodos farei o meu papel,
para isso o povo me confiou. Evanildo Santos Lage – Senhor Presidente, ano passado quando tomei
posse, entrei com muita alegria e vontade; esperança de mudança para melhor; fiz varias indicações e
requerimentos porque o Vereador estar na rua e sabe da necessidade do povo; infelizmente nada que
solicitei foram feitos no ano passado. Espero que este ano as coisas aconteçam, porque do jeito que
está não pode ficar! Temos que fiscalizar mais e procurar saber o que está acontecendo, é dificuldade
pra tudo. Eu moro no Arraial d’Ajuda vou a Vale Verde que é o meu reduto- mas sou Vereador do
município. Pra conseguir uma máquina é a maior dificuldade! Tem Vereador comprando laminas pra
colocar na patrol! Isso não existe. A UPA do Arraial d’Ajuda tem um aparelho de tirar raio-x que
quebrou no ano passado, fiz o pedido para concertar, até hoje nada! Espero que este ano seja um ano
melhor de muitas conquistas e vitórias. Desejo ao Prefeito em exercício Beto e se for ele que for
continuar que olhe e governe Porto Seguro com respeito. Rodrigo Borges de Souza – Senhor
Presidente, chegamos a mais um ano de legislatura, e não podemos negar que a classe política hoje
vive sua pior crise dos últimos anos. Esta crise atinge de cheio todos os cargos: desde Vereador à
Presidente da República. E aqui, na posição que exerço como Vereador me sinto envergonhado pela
situação da nossa classe. Nossa cidade está perplexa com os últimos acontecimentos e a Câmara de
Vereadores vem recebendo pedidos para que uma atitude seja tomada em relação aos fatos que nos
expuseram e nos envergonharam. Estamos nos aproximando de quatro meses de governo interino,
governo este que está agindo com competência, segurança e muita transparência, apesar de em
algumas situações não concordar, mas algumas atitudes e posicionamentos devem ser tomados; não
está acontecendo devido a essa interinidade ainda assombrar e causar insegurança na gestão do nosso
município. E nós, meros representantes do povo, já passamos da hora de tomarmos um posicionamento
sobre tal situação; nossa cidade, nosso povo é, mas importante do que qualquer coisa. Volto a
relembrar: não tenho amor por partido, tão menos a lados políticos. Sempre serei parceiro de quem
quer fazer o bem pela cidade e se não concordar com algum ato pode ter certeza que irei questionar.
Como venho agora questionar a redução dos salários dos professores contratados, por ser também
professor sempre como contratado, sinto-me conhecedor da importância, sofrimento e desrespeito
com essa classe em nosso Brasil.E vejo que essa não é a solução, já que temos inchaços na folha.
Secretarias improdutivas que servem como cabine de emprego e alguns salários mirabolantes na
conjuntura do mercado municipal, comparando com o privado. Como também tenho que parabenizar o
gestor interino para que continue mostrando transparência no setor licitatório, acompanhando todos os
processos, em especial o transporte escolar, presencio que muitas empresas foram justamente
desclassificadas por estarem com pendências impeditivas. Todavia como ainda não foi finalizada e as
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aulas começariam de imediato, em um ato responsável para não prejudicar os alunos; continuou o
contrato temporário diretamente feito com os proprietários dos veículos até ser finalizada a licitação.
Outro fato importante na atual gestão é ter criado critérios na seleção dos usuários do transporte
universitário para as faculdades de Porto Seguro a Eunápolis assim, acabam as injustiças e
apadrinhamentos que existiam. Estarei constantemente nas minhas atitudes sempre sendo justo e
buscando o melhor para cidade, doa a quem doer. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, acabei
de ouvir algumas criticas de alguns Vereadores até encima da própria imprensa, como eu acho também
que ela não estar agindo de uma maneira correta. Em relação ao Vereador Renivaldo Braz Correia
Filho que mora em uma comunidade distante, eu gostaria de fazer um pedido ao Presidente Evaí
Fonseca Brito, para três Vereadores: Renivaldo Braz Correia Filho, Ronildo Vinhas Alves e Wilson
Santos Machado, por eles morarem mais distante do centro de Porto Seguro, caso seja viável em dá
uma contribuição melhor na gasolina para eles. A respeito do pronunciamento do Vereador Renivaldo
Braz Correia Filho eu acho que o Vereador tem razão, mas acredito que quando a Secretária Lívia
Bittencourt solicitou alguém da família para encaminhar o pedido, isso é coisa lógica; isso acontece
com todos nós. Senhor Presidente, alguma pessoas da imprensa de Porto Seguro e como uma pessoa
comum, passam por necessidade financeira; aí para ter algum em troca ele escolhe um Vereador e
começa a bater porque o Vereador não contribuiu com ele! Quando eu era jovem e perdi meu emprego,
não bati em ninguém, peguei meu isopor e fui vender cerveja na praia para sustentar a minha família, é
melhor assim do que chantagear alguém! No dia 28 de dezembro de 2017 eu estava jantando na casa
de Mauricio, publiquei fotos às 23hs55 dizendo: “Jantando com minha esposa, minha Prefeita, meu
amigo Robério, Vereadores e amigos”. Três dias depois um cidadão publicou: “Vereadores de Porto
Seguro estavam jantando com a Prefeita e conversando sobre aprovações das contas”! Temos que ter
respeito um pelo outro, mas não é através de mentiras, isso é maldade! Outra pessoa disse que ia me
denunciar porque não coloquei na declaração uma pousada no valor de um milhão e meio de reais! Eu
sou diferente de muitos homens que andam por ai! Mas, quando minha esposa separou de mim eu tive
a dignidade de passar a pousa para o nome dela! Senhor Presidente, quando eu sou convidado eu
participo de todos os eventos com o Prefeito em exercício Beto Nascimento. Pela minha seriedade na
política eu estou sendo muito respeitado pelo Prefeito, por isso continuo sendo Líder do Governo. O
Presidente Evaí Fonseca Brito fez breves comentários a respeito do pronunciamento dos Vereadores:
em relação como se encontra a cidade sugiro que tenha uma reunião com o Executivo ou alguém do
Poder Executivo, para colocamos as coisas em práticas. O Vereador Kempes Neville Simões Rosa
falou a respeito da segurança, quero informar que na próxima Sessão dia 01 de março temos a presença
do Com. Maj. França nesta Casa para fazer alguns esclarecimentos a respeito da segurança do nosso
município. Em relação ao pronunciamento dos Vereadores que falaram a respeito de votar em projetos
só com parecer. Quero informar que todos os Projetos votados nesta Casa tiveram parecer Jurídico! A
partir do momento que o projeto chega as Comissões, cabe a mesma dá o parecer. A respeito da mídia,
já está virando praxe em relação para com os Vereadores (a)! Ontem saiu uma decisão de vários
processos que eu ingressei contra o individuo da rádio. Hoje mesmo to ingressando mais um processo
contra uma mídia que quer se aparecer dentro da cidade, onde divulga informação sem ler o processo;
gostaria que o Secretário desta Casa lesse o porquê do telão licitado legalmente; em nenhum momento
fiz pagamento de cem ou duzentos mil, como foi dito na mídia. Espero que os demais Vereadores
façam a mesma coisa que estou fazendo, se for publicada uma matéria que for inverdade eu vou tomar
minhas providencias. Quando eu errar, eu tenho que pagar pelos meus erros. Mas, todos os trabalhos
da Câmara são transparentes. Nós locamos o painel pra pagar mensal; se o equipamento sofre algum
dano, é de responsabilidade da empresa, pois eu tenho responsabilidade do que faço. São várias
cidades do Brasil já usa deste equipamento. Porque a cidade de Porto Seguro não pode entrar na era
informática? Tem que ficar regredindo a cada dia! Na semana que vem estaremos inaugurando o nosso
telão. Ordem do Dia Requerimentos: Nº 001/18 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer o
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convite ao Major PM Anacleto França para uso da Tribuna Livre na próxima Sessão para apresentar
balanço das atividades da PM. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do
Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 002/18 autoria Vereador Abimael Ferraz Gomez – Requer do
Executivo Municipal celebração de PPP para revitalização da Praça da Fonte no bairro Village I, com
instalação de nova iluminação. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do
Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 003/18 autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do
Executivo Municipal celebração de PPP para revitalização da praça Antônio Tito (praça do Skate)
bairro Areão. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador
Ronildo Vinhas Alves. Nº 004/18 autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo
Municipal criação do Plano Municipal de Segurança alimentar e Nutricional. Aprovado pela
unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 005/18
autoria Vereador Ronildo Vinhas Alves e Roberio Moura Gomes – Requer do Executivo Mun.
celebração de convenio com o SENAC para disponibilização da carreta de cursos profissionalizantes
no distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do
Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 006/1 autoria Vereador Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas
Alves – Requer do Executivo Mun. celebração de convenio como DERBA para cascalhamento das
entradas de Sapirara e Coqueiro Alto. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando
ausência do Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 007/18 autoria Vereadora Ariana Fehlberg –
Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o Ministério das Cidades para mutirão de
limpeza, patrolamento e pavimentação das ruas do povoado de Pindorama. Aprovado pela
unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 008/18
autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal a transmissão via
Net das licitações do município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do
Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 009/18 autoria Vereador Wilson dos Santos Machado – Requer
do Executivo Municipal celebração de convenio com o Ministério da Saúde para instalação de uma
UPA no distrito de Vera Cruz. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do
Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 010/18 autoria Vereador Robinson Leão Vinhas – Requer do
Executivo Mun. celebração de convenio com a SUDESB para suporte financeiro da Meia Maratona da
Costa do Descobrimento. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do
Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 011/18 autoria Vereador Evanildo Santos Lage – Requer da
Secretaria Municipal de Saúde realização de mutirão oftalmológico em Porto Seguro com avaliação de
glaucoma. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Ronildo
Vinhas Alves. Indicações: Nº001/18 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Pavimentação asfáltica
das ladeiras do Imbiruçu. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do
Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 002/18 autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Realização de
cursos para qualificação de atendimento ao publico nas repartições do município. Aprovado pela
unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 003/18
autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Limpeza e revitalização da infra-estrutura da Rua Nunes
Ribeiro bairro Casas Novas. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do
Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 004/18 autoria Vereador Wilson dos Santos Machado –
Revitalização da pavimentação da Rua da Pista, Rua Guaratinga, Rua Santa Isabel, Rua Vale Verde,
Av. Porto Seguro cascalhamento da Rua da Vaquejada, Rua Jaci castro, Rua Pindorama, Rua São Luiz
e Praça Chafariz. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador
Ronildo Vinhas Alves. Nº 005/18 autoria Vereadores Roberio Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves
– Construção de três redutores de velocidade nas imediações da entrada de Itaporanga te a igreja
católica. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Ronildo
Vinhas Alves. Nº 006/18 autoria Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes –
Aquisição de uma bomba d’Água e tubos para o poço do bairro Xandó, Distrito de Trancoso.
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Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Ronildo Vinhas
Alves. Nº 007/18 autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Pavimentação asfáltica Rua das
Rosas e Rua Hortência - Fontana I. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência
do Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 008/18 autoria Vereadora Ariana Fehlberg – Instalação de
academia ao ar livre no bairro Quinta do Descobrimento no espaço comunitário. Aprovado pela
unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 009/18
autoria Vereador Robinson Leão Vinhas – Instalação de braços longos e lâmpadas na rua Maria Teles
no bairro Cambolo. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador
Ronildo Vinhas Alves. Nº 010/18 autoria Vereador Evanildo Santos Lage – Contratação de
profissional da área pediátrica para atendimento na UPA do distrito do Arraial d’Ajuda. Aprovado
pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº
011/18 autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Contratação de monitores escolares para
os Ônibus Municipais. O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a
próxima Sessão para o dia 01 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.

