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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE MAIO DE 2018 

 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês maio de 2018 às 10hs00min foi realizada a 14ª 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, Hélio Pinheiro de Araújo, Kempes Neville 

Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes, Robinson 

Leão Vinhas, Rodrigo Borges de Souza, Ronildo Vinhas Alves e Wilson Santos Machado; constando 

à ausência do Vereador Evanildo Santos Lage.  Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 17 de maio 

de 2018 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evanildo Santos 

Lage. Para Leitura: Do Legislativo: 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. 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. Projeto de Lei 

Nº 020/2018, de autoria Vereador Wilson dos Santos Machado. Matéria: Denomina oficialmente como 

Praça Herculano Ramos Santos, logradouro público, localizado no centro do distrito de Vera Cruz. Projeto 

de lei Nº 021/2018 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lages. Matéria: Denomina oficialmente como 

travessa Cajueiro, via pública localizada no bairro São Francisco, distrito do Arraial d’Ajuda. O Projeto de 

Lei acima citado foi retirado de pauta pela ausência do autor Vereador Evanildo Santos Lage. Projeto de 

Resolução Nº 003/2018 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa e demais Vereadores. 

Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Cristiano Ferreira. Projeto de Resolução Nº 

004/2018 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa e demais Edis. Matéria: Concede Título 

de Cidadão ao Sr. Jorge Alves Santos.  No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: 

Elio Brasil dos santos – Senhor Presidente, em conversa com o Líder do Governo Vereador Dilmo Batista 

Santiago, eu passei a demanda da Secretaria de Serviços Públicos para ele, em especial o não cumprimento 

da Lei do Aplicativo da UBER. Ditado popular: “O pau que dar em Chico dá em Francisco”! Eu vejo o 

pessoal do Transporte Alternativo penalizado – praticamente toda hora prende o carro deles; e o porquê não 

faz a mesma coisa com o Aplicativo UBER? Já passei para o Líder isso, e ele me dará o esclarecimento 

pertinente. Hélio Pinheiro de Araújo – Senhor Presidente, eu quero parabenizar a Deputada Federal Ti 

Eron; no domingo ela foi homenageada na Colômbia pelo Presidente Juan Manuel Santos, pelo trabalho 

prestado na área social dentro da Bahia e do Brasil. Foi reconhecida por este Presidente a Deputada quem 

trabalhou mais pela área social. Ela também no ano de 2016 foi homenageada pelo Presidente dos EUA 

Barack Obama por ter reconhecido e visto a pessoa quem mais trabalhou na área social. Também tiveram 

reconhecimento pelos serviços da Deputada foram os Presidentes: Enrique Peña Nieto – México e François 

Hollande – França. Ronildo Vinhas Alves – Senhor Presidente, nós apontamos alguns falhas na 

Administração Pública quando há! Mas também a gente aponta as possíveis soluções; sabemos que nem 

tudo dá pra fazer e entendemos. Quando há acertos, nós também parabenizamos. Em nome da comunidade 

de Trancoso eu quero agradecer imensamente a Prefeita Claudia Oliveira e ao SENAC – Porto Seguro 

através da Gestora Nanci Costa. A princípio a carreta ficará no Distrito de Trancoso uns seis meses, fazendo 

cursos: gastronomia, governança, turismo, hotelaria e hospitalidade. Foi um grande empenho da Prefeita 

Claudia Oliveira e do Vice Prefeito Humberto Nascimento, Secretário Marlos, Gilvan Santos Florêncio e 

Josemar; pela parte do SENAC a Nanci Costa teve de viajar por motivo de férias, deixou a Coreia Monteiro. 

São series de padrão que o Senac faz em todo Brasil quando se faz uma parceria; por isso tivemos que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
https://www.google.com.br/search?client=psy-ab&hl=pt-BR&q=Fran%C3%A7ois+Hollande&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLWz9U3MDTMSy6ySFbiBHGMCtNNqrT4AlKLivPzgjNTUssTK4sBIkxshCoAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwity9Lq3Z7bAhXHq48KHcHuDdcQxA0IXDAL
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contar com os parceiros: AR Turismo, CVC – em nome do Sr. Artur; Cabana do Dinga, Cabana do Daco e 

ao Posto da Praça que gentilmente cedeu seu espaço particular para a carreta ficar, antes ia ficar na Praça 

da Independência, mas ela poderia ficar na frente de alguns estabelecimentos; incomodaria alguns 

comerciantes, aí o dono do posto de gasolina resolver ceder o seu espaço. Não quero ser tão pretencioso, 

até porque os cursos não começaram, mas gostaria que fosse renovado por mais seis meses. Nesta segunda 

Senhor Presidente, nós tivemos a visita da Secretária de Educação na Escola de Sapirara, ela ouviu tudo 

que estava acontecendo, aí me perguntou se poderia visitar as outras escolas? Devemos! Visitamos todas 

as Escolas Públicas do Município. A Escola Maria dos Anjos está fechada por motivo de alagamento; a 

Secretária de Educação acompanhada por dois Arquitetos da Prefeitura fiz o relatório de todas as escolas. 

As críticas foram mais direcionadas ao Transporte Escolar; também ouviu elogios, principalmente a visita 

dela nas escolas; merenda escolar indo bem. Como nem tudo são flores, fiquei sabendo através de uma 

amiga, que ontem foi divulgado em rede sociais que a Agencia dos Correios de Trancoso será fechada! 

Liguei para a Prefeita Claudia Oliveira, ela disse que hoje entraria em contado com os responsáveis pela 

Agencia dos Correios, iria averiguar a situação e a veracidade do fato.  Assim como foi feito no Arraial 

d’Ajuda e em Vera Cruz, a Prefeita colocou o seu apoio e não deixou as agencias destas localidades serem 

fechadas, nós também queremos que a de Trancoso não seja fechada; mas que sejam melhorados as 

instalações e os serviços. Sabemos que a chuva que está caindo em todo Brasil e aqui não é diferente, mas 

se já tivesse preparado o que fizemos anteriormente com relatório, já evitaria muito dos alagamentos, 

porque a agua fluía no seu fluxo normal. Mais uma vez peço aos Vereadores (a) que juntos possamos com 

dedicação pedir ao Secretário de Obras e a Prefeita que olhem com mais carinho esta questão porque 

estamos a desejar, a qual me incluo porque faço parte do processo político do município. Senhor Presidente, 

volto a falar a respeito do empreendimento Fasano em Trancoso, há poucos dias fui questionado por 

Roberto Nogueira – imprensa, solicitando a resposta do TAC feito com este empreendimento. Não há 

nenhum TAC feito entre a empresa e o município. O que existiu foi uma conversa de cavaleiro, na qual a 

Fasano de comprometeu com os gestores que iria fazer a compensação ambiental: calçamento da rua 

principal do bairro Maria Viúva mais seis ruas; Praça do Quadrado e construção de uma sala para cursos; 

mas não houve o acordo cavaleiríssimo por parte deste empreendimento; não começaram obra nenhuma do 

acordo que fez com o município. Na semana passada pedi a Prefeita para não renovar a licença da empresa 

enquanto ela não começasse as obras a qual que por ela abordada. Robinson Leão Vinhas – Senhor 

Presidente, sábado passado presenciei na Orla Sul a esculhambação que está no transporte; tem um taxi 

Corsa Classic 2014/2015 placa PJC 9156 com placa vermelha e facha de Eunápolis e roda com placa cinza 

fazendo serviço de Lotação e UBER, e quando passa por um ponto de taxi, fica tirando onda com os taxistas; 

quero dizer aos Comandantes da Companhia que não tomem como surpresa se houver algum problema com 

esta pessoa e os taxistas. Já avisei e mostrei a placa do carro a todos: Sargento Fabio, Major França, Cap. 

Barbosa e o Tem Piter. Agora eu pergunto: Só há ação pra uns e outros não? Porque a gente só ver carro de 

lotação sendo preso! Isso é lamentável.  Inclusive o UBER não foi regulamentado neste Município! Sem 

regulamentação, ele é ilegal; é clandestino. Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente, gostaria de falar 

a respeito da Empresa Embasa. Vereador Dilmo Batista Santiago, eu recebi uma ligação de uma moradora 

do Arraial d’Ajuda falando a respeito da ladeira do bairro Guanabara que meses atrás a Empresa Embasa 

abriu uma vala; praticamente a ladeira tá interditada porque a empresa não terminou o serviço isso está 

causando transtorno para a comunidade. Todos sabem que a Embasa é assim, presta um ml serviço; taxa de 

esgoto é oitenta por cento do valor da água; faz suas cavações nas ruas, não fecha, quando fecha é 

precariamente causando transtorno para a comunidade. Garanti para esta pessoa que através do meu 

Gabinete estaria enviando oficio para Embasa pedindo providência em resolver o problema, isso, poderei 

fazer junto com os Vereador representantes daquela comunidade: Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos 

Lage. Da mesma forma eu recebi uma ligação ontem a noite da Orla Norte reclamando da mesma situação; 

rede de esgoto da Embasa entupidos, voltando os dejetos para as residências. Todos sambem que esta 

Empresa tem praticado um desserviço para com nossa comunidade, principalmente quando joga seus 
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dejetos nos rios e praias desta cidade. Senhor Presidente, quero parabenizar as equipes de voleibol de Porto 

Seguro – masculina e feminina. A equipe feminina é hoje campeão Estadual e a masculina é vice campeã 

do Estado; também quero parabenizar o Sr. Kel responsável por este trabalho; é um trabalho social que tira 

as crianças das ruas, do crime; é difícil levar este projeto pra frente por falta de apoio; estão com dificuldade 

em até participar de campeonato; prometi a ele de ir até o Secretário de Esporte Sr. Enildo Gama pra ver o 

que podemos fazer pata amenizar a situação. Quero parabenizar o Vereador Kempes Neville Simões Rosa 

– Bolinha, por indicar o Luciano, uma pessoa reconhecida na cidade pelo trabalho que ele desenvolve na 

área de esporte. Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, quero falar a respeito da Saúde e da Educação. 

Eu tenho ouvido várias pessoas dizendo que não consegue marcar os exames. Não sei o que está 

acontecendo, mas gostaria de ver com o Secretário de Saúde qual a solução que ele possa encontrar para 

amenizar este problema. Senhor Presidente, eu desejo boa sorte para a Secretária de Educação Sr. Janes 

nesta nova caminhada e pedir a ela que zele por estas escolas que estão um absurdo. Tenho acompanhado 

as escolas do Vila Vitória e Cesar Borges; deveriam ir lá com mais calma para sentar com a direção dos 

colégios. Eu estou a um ano e seis meses como Vereador desta Casa vejo sempre falar da luta do alternativo; 

falam que tem que tomar providências, que é lamentável o que está acontecendo. Acho que não devemos 

falar isso mais não, porque é lamentável falar que é lamentável! Ou se toma uma posição ou vamos ver o 

que acontece! Desde a época da gestão de Gilberto Pereira Abade que o Transporte Alternativo está nesta 

luta; particularmente acho uma grande falta de respeito para com eles; porque aplicam uma ação contra um 

e outras passam batidos! Não sei de algum deles é amigo de fiscal, porque prende uns e outros não. Senhor 

Presidente, eu quero parabenizar a todos os funcionários da ouvidoria desta Casa que tem feito um excelente 

trabalho nas questões das reclamações que vem de nossa cidade; pelo menos no meu Gabinete recebo 

diariamente as denúncias da cidade. Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, quero parabenizar 

o pessoal do alternativo pela paralização e formula como trabalham se prejudicar o próximo. Espero que 

esta questão seja realizada o mais breve possível, que seja a parceria com: taxistas, Prefeitura, Empresa de 

Ônibus; se tiver um bom entendimento entre as partes tudo dará certo; o sol que nasce pra um, nasce para 

todos. Temos de buscar o melhor para todos; esta parceria chegará a um consenso. Senhor Presidente, sentei 

com a Prefeita Claudia Oliveira, disse que o mais breve possível estará asfaltando todas as ruas do Distrito 

de Pindorama, também no bairro novo. As praças de esportes – campo de futebol e quadra poliesportiva até 

hoje não foram legalizadas, mas acredito que vai chegar em tempo. Quero parabenizar os Vereadores 

Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes que conseguiram levar a carreta do SENAC para o Distrito 

de Trancoso; tudo é no tempo certo; não adianta se precipitar; nada acontece sem a vontade de Deus. 

Sabemos que não é fácil ser representante; nós somos muito criticados; o povo lá fora pensa que o Vereador 

é obrigado a fazer tudo. Na semana passada eu tive a felicidade de estar ao lado do Presidente desta Casa 

junto com o Líder do Governo no Gabinete da Prefeita. Quero parabenizar o Presidente, que cobrou apoio 

da Prefeita referente a todos os Vereadores (a); valeu pela sua atitude; realmente esta Casa tem que ter um 

Presidente que luta pelos seus pares e que luta e defende a nossa cidade. Kempes Neville Simões Rosa – 

Senhor Presidente, realmente o que vem acontecendo com transporte de lotação é um absurdo uma 

vergonha. Antes de mais nada quero deixar um conselho para vocês do Transporte Alternativo: se eu hoje 

fosse um motorista de lotação me cadastraria na UBER; porque estou sabendo quem é cadastrado na UBER 

não é parado na blitz, isso é um absurdo para nosso município. Agora a culpa é nossa mesmo! Porque tem 

colegas aqui que vai na Secretaria de Transporte pedir contra a lotação; perseguição particular. É fácil ficar 

com certo discurso aqui, quando na prática não luta pela classe. O certo é chamar as classes competentes 

para abrir um debate para decidir o futuro do município sem está olhando para seu umbigo. É levar esta 

classe que são pais de famílias com mais seriedades! Tem hora que est discurso são redundantes por falha 

nossa. Eu já tive debatendo com: a Prefeita, Major França, Capitão Barbosa. O Major falou para mim, se a 

liminar que a Promotora decretou, se fosse para prender o Transporte Coletivo prenderia! Mas, manda 

prender os alternativos! Até que ponto a gente permite que uma Promotora coloque uma lei dentro do 

município – inconstitucional, e que isso é validado por anos e mais anos. Só posso acreditar que isso é uma 



63 
 

  

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 

perseguição aos pais de famílias. Não trazem empresas, industrias; não fomenta do trabalhador; e as pessoas 

que querem trabalhar vão fazer o que então? Peter Duque diz: “O planejamento não desrespeita as decisões 

futuras, mas as implicações futuras nas decisões presentes”.  É horrível falar isso, mas... Eu ir até o 

Secretário do Governo e ele estar alegando que as ruas estão esburacadas porque está chovendo. Todos 

sabem que esta época é de chuva em nosso município. Temos que tomar partido e fazer o planejamento 

correto. Há poucos dias o Vereador Rodrigo Borres colocou bem claro: o que falta é Planejamento!  

Realmente não fazem um planejamento estratégico anual! Aí a gente fica com vergonha de sair de casa. 

Tenho maior respeito pelo Governo, também acredito que as melhores coisas virão; mas que os Secretários 

coloquem um planejamento como uma seriedade melhor. Wilson Santos Machado – Senhor Presidente, 

há um vídeo circulando a respeito das creches. A creche de Vera Cruz eu venho acompanhando, segundo 

informação do Secretário de Obras Sr. José Carlos depende dos recursos Federais. As medições já foram 

encaminhadas para liberação, só depende da liberação financeira para dá continuidade; em conversa com 

um dos encarregados das obras disse que não há prazo para efetuar o encerramento das obras; a obra 

continua devagar, mas tem pessoas trabalhando porque eu venho acompanhando. Senhor Presidente, nós 

visemos um pedido a esta Casa para convidar o responsável pela Administração do Hospital Luiz Eduardo 

Magalhães; até hoje não obtivemos repostas e nem a presença do mesmo. Quero dizer que desde sexta feira 

não sei se é negligencia ou falta de recursos humanos; uma paciente gravida chegou no Hospital, só que a 

contração não tinha chegado, deixaram a mulher deitada num sofá em uma sala de espera; quando sentiram 

que o problema era sério, o feto já estava morto. Este não é o primeiro caso; já houve vários. Esta Casa tem 

que tomar providência; procurar saber da Administra deste Hospital, o porquê disso. As pessoas que já 

estão em tratamento eles elogiam o Hospital, porque realmente há um bom tratamento! O problema está no 

procedimento; na entrada, na recepção. Não sei como são avaliadas as triagens. Mas uma pessoa gestante, 

tem que haver um respeito maior. Todos sabem os problemas das estradas. Não foi por falta de avisar e 

pedir por parte de nós Vereadores. Ontem fiquei feliz, em conversa com o Secretário de Obras disse que a 

lagoa de Vera Cruz – que traz vários tipos de doenças, será aterrada; agradeço ao Secretário pela atenção. 

Quero avisar ao Vereador Ronildo Vinhas Alves – Nido, que o Correio de Vera Cruz os serviços prestados 

lá, não são pelos correios de Porto Seguro e sim é pela Administração do município que colocou um 

funcionário do município para fazer o serviço; nós pegamos as encomendas aqui; depois este funcionário 

faz o repasse nas residências. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, eu gostaria de ler um trecho 

encaminhada pela justiça em Salvador: A liberdade de imprensa, embora garantida pela Constituição, sofre 

limitações ao seu exercício. De moda preservar outras garantias constitucionais parágrafo I do art. 220 

da lei maior. Deste modo, quando a liberdade de informar em ceder a narrativa do fato, extrapolando a 

liberdade de informação, o ato ilícito estará configurado, consistente na ofensa, a honra e a imagem 

daquele citado na notícia jornalística. Voto no sentido de negar a provimento ao recurso para manter a 

sentença. Isso significa Senhor Presidente, que o Sr. Ubaldino Junior, o jornalista da rádio, tenta denegrir 

esta Casa e a imagem do Presidente, perdeu a causa aqui; recorreu a Salvador e perdeu mais uma vez! Ele 

foi julgado através dos Juízes: Nice Alves Andrade de Souza Dantas, Célia Maria Cardoso dos Reis 

Queiroz, Sandra Souza do Nascimento Moreno quem decidiram por unanimidade dos votos negar 

provimento aos recursos para manter a sentença. Isso quer dizer que o Sr. Ubaldino Junior perdeu a causa 

em Salvador, ele é obrigado pagar por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Presidente 

desta Casa. Engraçado que nesta semana ele comemorou dizendo que tinha sido arquivado em Porto Seguro, 

mais uma denúncia contra ele! Realmente foi arquivado a denúncia contra racismo! Mas continuou o crime 

de calunia, injuria e difamação, que também já está sendo julgado, e com certeza vai perder em Porto 

Seguro. De acordo ao documento que está em minhas mãos, o Presidente Evaí Fonseca Brito ganho na 

Justiça o direito de resposta na emissora de Ubaldino Junior. Senhor Presidente, eu também tive acesso ao 

vídeo que está veiculando nas redes sociais conforme assunto abordado pelo Vereador Wilson Machado. 

Tem uma pessoa do que faz parte do Observatório de Porto Seguro que é assalariado – que não deveria ser, 

o tal do Tadeu, que inclusive é candidato a Vereador nas próximas eleições – vai perder feio porque não 
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tem voto. Em sua entrevista – me parece que foi na emissora globo, disse existe oito milhões de reais que 

o município deveria ter terminado com as obras das creches! Eu pensei que este cidadão fosse intelectual! 

Usa do seu conhecimento para atacar de maneira leviana e não fala a verdade. Na verdade, não é uma creche 

do Arraial d’Ajuda e sim várias creches no município de Porto Seguro.  As creches não são financiadas 

pelo município – elas têm uma pequena participação; ficou na responsabilidade do município conseguir 

uma área e o governo Federal por sua vez encaminhar o recurso para o município fazer. Mediante cada 

metro quadrado de obra construída, a Secretaria de Obras do município encaminha a medição ao Governo 

Federal para que o mesmo encaminhe a verba para efetuar o pagamento. A parti do momento que os 

golpistas; inclusive este filhote que faz parte do grupo dos golpistas Sr. Tadeu, branquinho filho de papai, 

que não gosta de Nordestino; quando conseguiram tirar do poder a Presidente Dilma Rousseff, o governo 

segurou todos os recursos destinados as creches. A creche do Arraial d’Ajuda eu consegui no Governo do 

gestor Gilberto Pereira Abade – a ordem de serviço foi dada no final do governo Abade; infelizmente ainda 

não terminou. Não foi por causa do Abade e nem por causa da Prefeita Claudia Oliveira, e sim por causa 

do Governo Federal que não repassa a verba. A partir do momento que o Governo Federal finalize a obra 

o município vai administrar a creche através do recurso do FUNDEB que o Governo Federal manda que o 

Governo Municipal através dos seus impostos é obrigado a colocar 25% destinado a educação. Então Sr. 

Tadeu, o senhor deveria entrar em contato com o Governo Federal para passar os recursos para o município, 

para a Prefeita Claudia Oliveira executar as obras; se não repassar, o município não tem condições em 

recursos próprios de bancar a obra e os alunos. Então fica o aviso cidadão juntamente com o Sr. Lucio Pinto 

derrotado por duas vezes pela Prefeita Claudia Oliveira, peça ao Governo Federal através do seu primo 

Deputado parasita Uldurico Junior que não nada por Porto Seguro, as vezes ele pode negociar e trazer mais 

recursos para o município de Porto Seguro. O Presidente Evaí Fonseca Brito fez breves comentários a 

respeito do pronunciamento: agradeço a presença de todos. Mais uma vez repito que não depende desta 

Casa a respeito do projeto do Transporte Alternativo, isso é uma ação exclusiva do Poder Executivo. Não 

falei com a Prefeita, mas eu acho que deveria suspender o São João Elétrico devido a situação real que está 

passando o município de Porto Seguro. O dinheiro que vai gastar seria bom ser aplicados nas melhoras das 

ruas. Quero avisar ao Vereador Wilson Machado de que a Administradora do Hospital já saiu e entrou a Sr. 

Laís que no bom sentido não tem obrigação de vir aqui e sim a Comissão da Câmara ir procurar saber qual 

a real situação do Hospital – este é o meu ponto de vista. O Vereador Dilmo Santiago falou a respeito do 

ex-gestor corrupto Ubaldino Junior que roubou milhões dos cofres públicos de Porto Seguro, ainda tem o 

direito de comunicação, fala o que quer, ataca quem quer; temos mais de oito processos contra este 

individuo, perdeu mais uma vez e vai ter que pagar. A imprensa quando faz o trabalho sério, que respeita a 

família, a gente até parabeniza; agora atacar, difamar, caluniar, achando que a Justiça tá cega. O Processo 

que foi arquivado foi de “Injuria Racial”! Daqui a quinze dias ele estará no Fórum – a não ser que ele leve 

um atestado. Tanto é que a Justiça não está cega Sr. Ubaldino, que o Dr. Fernando acaba de me dar Direito 

de Resposta dentro da sua rádio e no seu horário. Eu quero ver o que Sr. Ubaldino vai falar a respeito do 

direito de resposta. Cada vez entrando em um buraco sem fundo e um programa de comédia. Nós aqui não 

trabalhamos com ódio, trabalhamos com toda transparência. Ordem do dia do Legislativo – Para 2º 

Votação: Projeto de Lei Nº 010/2018 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito. Matéria: Denomina 

oficialmente como praça Marcelo Souza Pinto, logradouro público no bairro Fontana. Quórum: Maioria 

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

Vereadores (a), foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evanildo 

Santos Lage. Projeto de Lei Nº 013/2018 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho. Matéria: 

Denomina oficialmente como Estação de Tratamento Josefa Ferreira, estação de agua Barra Velha/Caraíva, 

nesse município. Quórum: Maioria Absoluta de acordo como art. 142 do Regimento Interno. Depois de 

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

ausência do Vereador Evanildo Santos Lage. Projeto de Lei Nº 014/2018 de autoria do Vereador Lázaro 

Souza Lopes. Matéria: Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em vias públicas no município 
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de Porto Seguro e dá outras providencias. Quórum: Maioria Absoluta de acordo como art. 142 do 

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

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evanildo Santos Lage. Do Legislativo – Para 

1º Votação: Projeto de Lei Nº 016/2018 de autoria da 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 dos presentes, constando ausência do Vereador Evanildo Santos Lage. 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 dos presentes, constando ausência 

do Vereador Evanildo Santos Lage. Requerimentos: Nº 136/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito 

– Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o SAC para mutirão de emissão de RG na 

zona rural do município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Evanildo Santos Lage. Nº 137/18 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Aparecido dos 

Santos Viana – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com a Sec. de Turismo da Bahia e 

do IPHAN, para revitalização dos monumentos históricos e seu entorno no município. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evanildo Santos Lage. Nº 138/18 de autoria 

dos Vereadores Robinson Leão Vinhas e Abimael Ferraz Gomez – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com o Gov. Federal para instalação de academia ao ar livre no bairro Paraiso dos 

Pataxó. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evanildo Santos Lage. 

Nº 140/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração 

de convenio com a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia para implantação do Programa ADAB nas 

escolas. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evanildo Santos Lage. 

Nº 141/18 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração de 

PPP´s para revitalização da Praça Manoel Carneiro (praça do Dendê), bairro Pacatá. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evanildo Santos Lage. Nº 142/18 de autoria 

do Vereador Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo Municipal o destacamento de equipe itinerante 

para realizar poda e limpeza no Bairro Alto do Vilas, distrito do Arraial d'Ajuda. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evanildo Santos Lage. Nº 143/18 de autoria 

do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal a inauguração do PSF do 

Fontana e a Quadra Poliesportiva situada na rua das Águias. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do Vereador Evanildo Santos Lage. Nº 144/18 de autoria do Vereador Wilson dos 

Santos Machado – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Governo Federal para 

construção de quadra poliesportiva da juventude, no distrito de Vera Cruz, proximidades da escola Chico 

Lage. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evanildo Santos Lage. 

Nº 145/18 de autoria do Vereador Abimael Feraz Gomez – Requer do Executivo Municipal celebração e 

convenio com a Secretaria Estadual de Saúde para implantação do Programa de atendimento odontológico 

específico para pessoas com deficiência no âmbito do município. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do Vereador Evanildo Santos Lage. Nº 146/18 de autoria do Vereador 

Renivaldo Brás Correia Filho – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Hemocentro 

para ação no bairro Cambolo com apoio da Associação Força Alternativa. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do Vereador Evanildo Santos Lage. Indicações: Nº 118/18 de autoria do 

Vereador Evaí Fonseca Brito – Pavimentação da Rua do Descanso e adjacentes, bairro Itaperapuã. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evanildo Santos Lage. Nº 

119/18 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Construção de pista de skate e patins no 

entorno do estádio municipal e revitalização da praça esportiva. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do Vereador Evanildo Santos Lage. Nº 120/18 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg 
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– Instalação de lixeiras nas vias públicas do povoado de Pindorama. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do Vereador Evanildo Santos Lage. Nº 121/18 de autoria do Vereador Hélio 

Pinheiro de Araújo – Revitalização da Praça Murici, no Complexo Frei Calixto. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evanildo Santos Lage. Nº 122/18 de autoria 

do Vereador Lázaro Souza Lopes – Recuperação da pavimentação da rua Jaime Valiense e Adolfo Chagas, 

bairro Paraguai. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evanildo 

Santos Lage. Nº 123/18 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Pavimentação da rua 

Marajó, bairro Casas Novas. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Evanildo Santos Lage. Nº 124/18 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Contratação de 

medico para atendimento semanal continuo no bairro Limoeiro, distrito de Caraíva. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evanildo Santos Lage. Nº 125/18 de autoria 

dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Instalação de duas pétalas (luminárias) 

na praça do Coqueiro Alto, região sul do município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência do Vereador Evanildo Santos Lage.  Nº 114/18 de autoria dos Vereadores Robinson Leão Vinhas 

e Abimael Ferraz Gomez – Poda e limpeza das arvores do bairro Paraíso dos Pataxó. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evanildo Santos Lage. Nº 115/18 de autoria 

do Vereador Wilson dos Santos Machado – Revitalização da rua dos Pintassilgos, bairro Fontana I e 

pavimentação da rua Guaratinga (paralela a rodagem vermelha). Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do Vereador Evanildo Santos Lage. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do Vereador Evanildo Santos Lage. Nº 116/18 de autoria do Vereador Abimael Feraz 

Gomez – Pavimentação das ruas do bairro Vila Verde. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do Vereador Evanildo Santos Lage. Nº 117/18 de autoria do Vereador Rodrigo Borges 

de Souza – Recuperação do calçamento da rua Manoel Dias da Silva, rua Osvaldo Cruz e Rua Santos 

Dumont, bairro Areião. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Evanildo Santos Lage. O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a próxima 

Sessão para o dia 27 de maio 2018. Não havendo nada mais a se tratar, lavrou-se a “Ata” que depois de lida 

e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário e demais Vereadores.  

 

 

 


