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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE ABRIL DE 2018
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês abril de 2018 às 10hs00min foi realizada a 00ª 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, Aparecido dos Santos Viana, Ariana
Fehlberg, Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage, Hélio Pinheiro
de Araújo, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho,
Robério Moura Gomes, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo Borges de Souza, Ronildo Vinhas
Alves e Wilson Santos Machado; constando à ausência do Vereador Antônio Geraldo Ferreira
Couto. Expediente:A Ata da Sessão Ordinária do dia 17de abril de 2018 foi aprovada pela
unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto.
Para Leitura:Do Legislativo:Projeto de Lei Nº 010/2018de autoria do Vereador Evaí Fonseca
Brito. Matéria: Denomina oficialmente como Praça Marcelo Souza Pinto, logradouro público no
bairro Fontana I, conhecido como Praça dos Pardais.No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra
os Vereadores:Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente, quero parabenizar o Governo do Estado
junto com a Prefeita Claudia Oliveira pela feira de saúde que aconteceu na Passarela do
Descobrimento; nós Vereadores tivemos no local e pudemos constatar a importância desta ação,
porque por ali passaram mais de cinco mil pessoas que foram atendidas em diversos procedimentos
de saúde; com certeza Porto Seguro ganhou muito com esta ação. Quero parabenizar a Secretaria de
Turismo na pessoa do Secretário Riched, que mais uma vez de forma brilhante foi realizada a festa de
aniversário do Brasil na cidade Histórica, um evento de belíssima qualidade. Principalmente a
importância que este evento deu a: cultura, história e a valorização de nossa cidade como Terra Mães
deste País. Senhor Presidente, na cidade de Vila de Belmonte em Portugal está hoje comemorando o
dia do Brasil. Teríamos hoje nesta Sessão uma videoconferência ao vivo com a Câmara de
Vereadores desta cidade, por problema técnicos e fuso horário não será possível realizar este
intercâmbio. Palavra do Presidente da Câmara da Vila de Belmonte em Portugal: Todos tem um
grande carinho pelo Brasil e em especial Porto Seguro. Pediu que passasse um abraço e respeito para
com esta Casa Legislativa. Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente,quero dizer para o pessoal da
Força Alternativo, desde que o Projeto venha do Executivo como vocês estão querendo, sempre foi a
minha bandeira que o Transporte Alternativo seja com “Van ou Kombi” ai estarei à disposição para
dá o meu voto. Senhor Presidente, quero agradecer ao Deputado Federal Ronaldo Carleto pela
mudança na Emenda que ele tinha feito para a Rua da Linha que fosse transferido para a saúde, e o
Governador ficou incumbido de fazer a Rua da Linha com a Av. Valdivio Costa do bairro Cambolo,
esta foi uma luta grande minha; indo constantemente à Salvador no órgão Conder para saber do
andamento. Também já fiz várias indicações e requerimentos solicitando coisas para o bairro
Cambolo, inclusive para uma Praça que já passaram nove mandatos e não fizeram nada pelo bairro
Cambolo. Estou muito feliz pelo retorno da Prefeita Claudia Oliveira, ela está vindo com todo gás
para fazer o melhor para Porto Seguro. Com várias obras prometida pelo Governador, Porto Seguro
vai ser outro. Agradeço a Deus e a todas as pessoas que tem ajudado pelo desenvolvimento de Porto
Seguro. Não foi só a Rua da Linha que o Deputado Carleto olhou, colocou agua na comunidade de
Imbiruçu; tá colocando agua no Assentamento Santa Rita no Distrito de Vale Verde e em outras
localidades. O Ronaldo Carleto é o único Deputado Federal que tem feito muito por Porto Seguro.
Muitos votaram em vários Deputados nesta região que não trouxeram nada para Porto Seguro.
Ronildo Vinhas Alves – Senhor Presidente, cobro mais uma vez dos responsáveis pelo Hotel Fasano
no Distrito de Trancoso, ficaram de enviar à esta Casa um cronograma das obras que foram feitas;
isso foi um TAC que foi feito entre o Empreendimento e o município de Porto Seguro. Nada foi feito
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até agora, a população cobra de nós Vereadores, nós cobramos do Poder Executivo, o Executivo fala
que há este compromisso do Empreendimento Fasano e a obrigação é dele! Nesta Casa foi formada
uma Comissão dos Vereadores para conversar com um dos Diretores do Hotel Fasano, só estamos
aguardando uma resposta concreta do Diretor do Hotel para termos em mãos um documento formal
para podermos passar para a sociedade de quando vai ser iniciada as obras e termino das mesmas.
Senhor Presidente, referente a feira livre do Distrito de Trancoso – Mercado Municipal, há uma
desorganização total. No ano passado eu mais o Vereador Robério Moura conversamos com a
Prefeita a respeito da organização – cadastramentos do pessoal; ela solicitou que fosse sábado uma
comissão por parte do Secretário e fiscais para organizar a feira – fazer cadastro; não queremos
impedir as pessoas de trabalhar, mas que trabalhem de maneira organizada, limpa; a Prefeitura
também tem culpa por não fazer a limpeza do local! Só que na hora de tirar um dez, por tudo isso que
nós Vereadores: Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura fizemos, o Administrador me ligou
confirmando a ida dos fiscais no sábado no local da feira e disse que não queria intervenção dos
Vereadores! Como é que nós Vereadores por muito tempo vem lutando desta organização. Nós
Vereadores queremos Organização por isso estamos lutando por muito tempo; queremos sim fazer
parte deste processo como estamos fazendo, cobrando, solicitado da Prefeita melhorias, só que a
gente queria que este pessoal tirasse um dez da matéria toda. Wilson Santos Machado – Senhor
Presidente, eu recebi uma carta aberta do grupo de gestores do distrito de Vera Cruz e de moradores;
pediram que eu lesse a reinvindicação: “Viemos através desta, pronunciar que não concordamos e
não aceitamos; repudiamos os atos que violam os direitos dos cidadãos conforme está acontecendo
em nossa comunidade – são vários. Esperamos que se tome todas providências urgentes na forma de
ampliação do Posto Policial onde não há condições adequadas e aceitável para que a segurança dos
policiais permaneça no local em tempo integram. Solicitamos com urgência a cobertura do galpão
da feira que está descoberta há mais de quarenta dias, impedindo assim os feirantes com dignidade a
venda dos seus produtos e exposição do mesmo. Também solicitamos o aterro da lagoa existente bem
no centro do Bairro Novo, que em tempos chuvosos que mosquito e outros animais peçonhentos se
agravam causando danos a população que moram em torno da mesma, em especial as crianças e
professores da Escola Chico Laje. Esta mesma lagoa deixa quatro ou cinco ruas com sua evasão de
água interditando trafico de veículos; sem mencionar Sr. Vereador que as ruas pavimentadas estão
necessitando urgente de recuperação devido a buracos causando números acidentes com carros,
motos, ciclistas como já aconteceu deixando assim acúmulos de águas permanentes nos locais. Certo
de sua atenção ficamos no aguardo Grupos de Gestores e Comissão do Distrito de Vera Cruz –
finaliza a carta. Senhor Presidente, o caso do Posto Policial, o projeto de reforma já se encontra
pronto! Já foi encaminhado ao Secretário de Planejamento e Obras, hoje estou encaminhando ao
Gabinete da Prefeita para apreciação dela todos os requerimentos que fiz pedindo esta reforma.
Também já solicitei providência dos Secretários de Obras e de Agricultura a respeito da reforma do
galpão da feira! Espero que eles atendam estas solicitações o mais rápido possível; o pessoal da
Administração ainda não fez por não temos equipamentos e materiais apropriados para tal. A respeito
da lagoa, já estive com o Secretário de obras no local; fiz requerimento solicitando a drenagem da
lagoa; reposição de aterros com cascalho nas ruas que ficam interditadas. A empresa do tapa buraco
já esteve no local, só está aguardando o aval para concretizar a obra. Mas eu gostaria de falar que a
atual Administração tem serviços prestados nesta comunidade, e não são poucos: 05 (cinco) Escolas
que funcionam em temo integral, aproximadamente atende dois mil alunos; 01 (uma) Creche em
construção que vai atender mais de duzentas e cinquenta crianças; unidade de Saúde funcionando no
período de 08:00 às 17:00 com Médicos, Fisioterapeuta, uma vez por semana um Pediatra,
Cardiologista, graças a Deus temos muito trabalho prestado; CRAS está em funcionamento com
grande assistência; tem serviço de Correio; coleta de lixo todos os dias; todo serviço de limpeza
pública. EU não poderia deixar de parabenizar a Prefeitura junto com a Secretaria de Turismo e
Cultura pelo grande evento ocorrido na Praça do Descobrimento; pela feira de Saúde realizada na
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Passarela do Descobrimento. Senhor Presidente, quero parabenizar a Prefeita que desde quando
retornou à Prefeitura não parou em requerer junto ao Governo do Estado, várias obras para o
Município de Porto Seguro. Senhor Presidente, quero parabenizar a Comissão feita por esta Casa
para averiguar o descaso que estava acontecendo na Praia do Mutá a respeito de uma denúncia que
recebemos, tudo foi colhido e passado para imprensa. Kempes Neville Simões Rosa – Senhor
Presidente,eu quero registrar a presença do grupo “Força Alternativa” e todos que se encontram nesta
Sessão. Quero parabenizar a feira de saúde, foi um grande êxito paro nosso município, demostra que
o Governo tem compromisso com nossa cidade, isso me deixa bastante feliz. Quero parabenizar a
macha que foi feita para Jesus através do Apostolo Rene Terra Nova; através de projeto já temos o
dia da Bíblia que será realizado no segundo domingo de dezembro, temos que dá uma agilizada o
mais rápido possível, porque a Bíblia é um livro que tem que ser homenageada em nosso município.
Hoje coloquei em um requerimento pedindo convenio com as empresas privadas para construção de
pontos de ônibus formato de abrigos, cedendo a ele o direito do marketing; acho necessário que o
município dê esta qualidade para os munícipes. Também sobre a revitalização da Passarela do
Descobrimento que é p marco turístico de nossa cidade, infelizmente a gente vê que está em total
abandono. A respeito do Transporte Alternativo, gostaria de dizer que nós não lutamos por classe A,
B ou C; é um projeto que é da população, isso já passou de hora, tem que ser resolvido
imediatamente; já estou em conversas avançadas com a Prefeita Claudia Oliveira, quero agradecer o
apoio do grande amigo Miro que tá ajudando na luta pelo Transporte Alternativo; porque com a
demanda da expansão territorial que cresceu em nosso município é necessário e mostra para nós que
o Transporte Coletivo não consegue fazer jus a estes cidadãos, por isso é necessário e já se tornou
utilidade pública o Transporte Alternativo em nosso município; se vai ser com Van ou Kombi, isso
tem que haver um grande consenso, porque a gente entende que esta classe não tem este dinheiro
para de uma hora pra outra comprar Van ou Kombi. É necessário ter diálogo, e assim se for
permitido lá na frente que a UBER trabalhe com carro popular, porque a lotação não pode trabalhar
com carro popular? Tem que chamar as classes envolvidas para um debate, e não deixar que uma
classe exerça o controle das demais classes! Tem que ser em comum acordo, deixando bem claro,
quem tem que prevalecer é a Constituição, mas os munícipes têm o direito de decidir aquilo que é
melhor para eles. Se este problema que nasceu lá atrás, não foi por acaso, e sim pelo desserviço que
foi feito. Vocês têm apoio da grande maioria desta Casa, principalmente o Vereador Renivaldo
Correia e a Vereadora Ariane Fehlberg que são militantes neste movimento. Temos que chamar a
Prefeita Claudia Oliveira para que este consenso seja imediato; isso é um bem popular. Temos que
lutar por um transporte alternativo regularizado. Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente,
gostaria de falar a respeito da “feira cidadã” realizada na Passarela do Descobrimento; direcionando
para saúde, foi uma iniciativa louvável; muitas pessoas foram atendidas devido as necessidades,
ocasionando uma diminuição considerável nos atendimentos. Porém, apesar de saber do grande
déficit, que possui a saúde, tratando-se principalmente das cirurgias eletivas ocorridas após o
fechamento do Hospital Municipal. O que chamou atenção foram as grandes filas, porque ali não
estavam o público das cirurgias eletivas. Será que há atendimento adequados ou agilidade nos PSF’s
dos bairros? Como houve nesta feira. Nós Vereadores da Comissão de Saúdee demais Vereadores
interessados, temos que visitar este PSF’s, as UPA’s, averiguarmos se tudo está ocorrendo bem.
Porque a feira, além do sucesso deixou no ar de que algo pode estar errado! Pareceu até de não ter
saúde no município pela quantidade de pessoas presentes. Mas, sabemos também que há um bom
trabalho da Prefeitura perante a saúde. Isso me deixou em estado de alerta. Senhor Presidente, quero
parabenizar a Prefeitura e a Secretaria de Turismo pelo brilhante evento do Descobrimento. Como
nativo, não entendia porque os gestores poucos faziam e não investiam em uma data tão importante
para nossa cidade e nosso país. Fico feliz em ver a valorização dos artistas locais e projetos do nosso
município; faltando apenas em meu humilde ponto de vista a Filarmônica Dois de Julho, a mais velha
e tradição musical da cidade que não pode ser esquecida. Senhor Presidente, por diversas vezes: duas
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indicações, requerimento, ofícios e conversas formais com o a gestora e Secretários, tratei a respeito
da Praça da Bíblia há um ano e cinco meses se encontra abandonadas, escura, proporcionando um
ambiente perigoso, onde no último final de semana ocorreu um crime; sabemos que isso poderia
acontecer em qualquer local, mas uma praça ativada gera movimento, jovens praticando o esporte,
intimida os meliantes. Mais uma vez peço que a Administração olhe com carinho a Praça da Bíblia.
Elio Brasil dos Santos – Senhor Presidente, quero saudar o discurso do Vereador Kempes Neville
Simões Rosa – não porque citou o meu nome, mas na parte que ele fala que um desserviço aconteceu
para que ocorresse todo transtorno do Transporte de Porto Seguro; se lembrarmos, até ônibus foram
queimados nesta cidade pelo desserviço; por conta disso surgem estas oportunidades. Gostaria de
falar Senhor Presidente é a respeito do lançamento da estrada da Colônia no município de Eunápolis.
O casal Oliveira – Robério Oliveira e Claudia Oliveira, recebeu todo carinho das lideranças que
estavam presentes; me emocionei quando ouvi o discurso do Senador da Bahia Otto Alencar
defendendo Claudia Oliveira e Robério Oliveira por conta das ações que aconteceram e por conta que
a política é isso, mas o que tem que prevalecer é a vontade do povo. O Governador Rui Costa
também defendeu integralmente e veio trazer mais obras para a região. A obra da Colônia é uma
reivindicação antiga. Em cada dez compromisso que o Governador Rui Costa fez ele cumpriu oito.
Quero parabenizar os dois Vereadores que defendem o mandato do deputado Ronaldo Carleto a
respeito da Rua da Linha; este problema é uma reivindicação antiga dos Vereadores que também
passaram por esta Casa. E agora o Deputado Ronaldo Carleto junto com o Governador Rui Costa
conseguirá fazer uma grande obra para a região do bairro Cambolo, um dos primeiros bairros desta
cidade que recebeu as primeiras ruas calçadas na gestão do Prefeito Gilberto Pereira Abade.
Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, quero parabenizar todos os componentes da
Força Alternativa. Quero agradecer e parabenizar as palavras do Vereador Rodrigo Borges de Souza
quando falou a respeito da feira de saúde realizada na Passarela do Descobrimento uma parceria do
Governo do Estado com a Prefeitura Municipal de Porto Seguro. O que demonstra a deficiência dos
PSF’s nas marcações de exames. Uma pessoa moradora do Distrito de Pindorama para pegar um
exame de sangue demora de vinte a trinta dias – isso é um absurdo. Concordo com este evento em
alguns pontos; mas achei uma grande falta de respeito, falta de organização, onde tinha uma multidão
de pessoas nas ruas tomando chuva, como não tinha um local para que as mesmas pudesse fazer suas
necessidades, foi uma grande falta de respeito para com o povo de Porto Seguro. Poderia ser mais
organizado. Cada Unidade de Saúde do Município poderia já chegar com números de pessoas
agendas. Isso mostra o sofrimento do nosso povo quando são penalizados na questão política; é um
ano eleitoral e as coisas acontecem desta forma, nosso povo tem que ser mais respeitado e valorizado.
Tem que ter mutirões constantemente em nossa cidade e não uma vez por ano. Falaram muito de
Ronaldo Carleto. Então eu quero pedir para ele tirar os policiais que ficam perseguindo os pais de
famílias do Transporte Alternativos; que desse apoio para estas pessoas que precisam. Eu sou da base
do Governo, agora essa Casa é política, se nós Vereadores (a) tomarmos partido e só votar no projeto
do Poder Executivo quando ela mandar para esta Casa um Projeto regulamentando o Transporte
Alternativo, aí eu acredito; não adianta falar bonito e não resolver nada porque o tempo passa. Dilmo
Batista Santiago – Senhor Presidente,parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira e Governo do Estado
em relação a feira de saúde realizada na Passarela do Descobrimento. Quero passar uma informação
que o evento realizado na Passarela do Descobrimento, não é feira de saúde só para os moradores de
Porto Seguro. Foram mais de oito mil pessoas sendo atendidas, pessoas que vieram praticamente de
todas as cidades do Sul da Bahia. Sabemos da carência da saúde do nosso município, mas, não é pelo
número de pessoas atendidas que podemos afirmar que estas pessoas são exclusivamente de Porto
Seguro. Senhor Presidente, quero parabenizar o Secretário de Turismo, Cultura e Prefeitura
Municipal pela bela Festa do Descobrimento realizada na cidade Histórica. Quero parabenizar o
Governo do Estado e o Prefeito Robério Oliveira pela assinatura de ordem de serviço da
pavimentação da Rua da Colônia. Na semana passada parabenizei o Deputado Ronaldo Carleto por
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ter presenteado o Distrito do Arraial d’Ajuda com uma Ambulância. Muitas pessoas me criticam por
este ato que fiz, lembrem-se que na Bahia são vários prefeitos com pires na mão pedindo esmola pela
crise que está passando o nosso país. Graças a minha luta, graças a Deus e minha experiência, como
já apoiei o Deputado Carleto para Estadual onde conseguir colocar mais de trezentas pessoas em
minha Casa, foi a partir daí que tive a moral de cobrar do Ronaldo Carleto, dizendo que tinha feito
várias coisas com ele quando candidato, ele riu e disse que tinha uma ambulância, em seguida
perguntou se eu queria. Eu fico feliz em dizer que eu apoio o Deputado Ronaldo Carleto para
Deputado Federal. É importante sabermos quais foram os Deputados Federais que encaminharam
emenda para Porto Seguro. Senhor Presidente, não sei se Ubaldino Junior é burro ou se ele acha que
seus ouvintes são burros. Ele fez um comentário, que esta Casa fez compras de cento e cinquenta
desodorantes para os Vereadores (a). Não foi desodorante e sim desorizador. Quero deixar claro que,
são vinte e cinco banheiros que tem nesta Casa, vai dá seis por ano, e se dividir um por dois meses,
vai dá vinte e nove centavos em cada banheiro. Mas, o camarada é tão idiota, não tem o que falar,
fica falando que era desodorante para Vereador; eu acho porque ele é um touro, acha que todo mundo
seja. Ele sim que usa isso debaixo das axilas e não nós Vereadores. O Presidente Evaí Fonseca Brito
fez breves comentários a respeito do pronunciamento: Alguns se finge de burro, quando se faz uma
licitação é anual com um determinado valor, isso não quer dizer que você gastou aquele valor. Nós
temos que responder é para a Justiça e o TCM quando haver algum errado. Quero informar também
que eu fui uma das pessoas que a fazer um requerimento da Rua da Linha, cabe a cada Vereador ir
em busca do seu Deputado. Já estamos próximo de uma eleição e todos devem apresenta um
deputado que tem ajuda esta região; todos aqueles que foram citados no púlpito e fizeram pela região
temos que lutar por eles; não por aqueles Deputados chamado “copa do mundo” porque só aparecem
em quatro em quatro anos. A emendo do Deputado Ronaldo Carleto foi quase dois milhões e meio.
Eu e Vereador Robinson Leão Vinhas fomos em busca e agradecer também ao Governador Rui
Costa; Ronaldo Carleto deu um poço artesiano para o Povoado de Mangabeira; uma para o Povoado
de Imbiruçu, vamos em busca de mais um poço para o fundo da Agrovila; disponibilizou mais de
quinhentos mil reais para a saúde; conseguiu mais uma ambulância SAMU para Porto Seguro; quatro
milhões e meio da encanação da agua do Distrito de Caraíva, são informações que às vezes a
população não tem conhecimento. O do contra ajuda a cidade em que? Nós vamos fazer a nossa parte
e com certeza a população reconhecerá nas urnas. Quero agradecer os Vereadores que atenderam
uma denúncia dos moradores contra o Hotel La Torre, com fotos, filmado, tudo já foi encaminhado
para as Secretarias. Tem também a denúncia dos moradores de Trancoso contra o Hotel Fasano que
já está em andamento.Ordem do Dia: Do Legislativo – Para 1º Votação:Projeto de Emenda
Modificativa a Lei Orgânica Nº 001/2018 de autoria dos Vereadores (a) Kempes Neville Simões
Rosa, Ariana Fehlberg, Ronildo Vinhas Alves, Abimael Ferraz Gomez, Hélio Pinheiro de Araújo,
Elio Brasil dos Santos, Rodrigo Borges de Souza, Renivaldo Braz Correia Filho.Matéria: Altera
redação do art. 28 da Lei Orgânica. Quórum: Dois terços (2/3) de acordo com o art. 143 do
Regimento Interno. Retirado de pauta a pedido dos autores.Projeto de Emenda à Lei Orgânica
Nº 002/2018 de autoria do Vereador Dilmo Batista Santiago. Matéria: Altera redação do artigo 24 da
Lei Orgânica. Quórum: Dois terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Retirado
de pauta a pedido dos autores.Projeto de Emenda Modificativa o Regimento Interno Nº
001/2018 deautoria dos Vereadores Kempes Neville Simões Rosa, Ariana Fehlberg, Ronildo Vinhas
Alves, Abimael Ferraz Gomez, Hélio Pinheiro de Araújo, Elio Brasil dos Santos, Rodrigo Borges de
Souza, Renivaldo Braz Correia Filho.Matéria:Altera a redação do artigo 63 do Regimento Interno.
Quórum: Dois terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Retirado de pauta a
pedido dos autores.Projeto de Emenda ao Regimento Interno Nº 002/2018 de autoria do
Vereador Dilmo Batista Santiago. Matéria: Altera redação do artigo 1º do Regimento interno.
Quórum: Dois terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Retirado de pauta a
pedido dos autores.Projeto de Resolução Nº 001/2018 de autoria dos Vereadores Evaí Fonseca
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Brito, Aparecido dos Santos Viana, Dilmo Batista Santiago, Renivaldo Braz Correia Filho e demais.
Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Embaixador Português Jorge Dias Cabral.
Quórum: Dois terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Aprovado pela
unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antonio Geraldo Ferreira
Couto.Projeto de Resolução Nº 002/2018 de autoria dos Vereadores Evaí Fonseca Brito, Aparecido
dos Santos Viana, Dilmo Batista Santiago, Renivaldo Braz Correia Filho e demais. Matéria:
Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Secretário Estado das Comunidades Portuguesas, Sr.
José Luiz Carneiro. Quórum: Dois terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno.
Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antonio Geraldo
Ferreira Couto.Requerimentos: Nº 092/18 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza –
Requer do Executivo Municipal convênio com a EMBRAPA para adesão do projeto de pesca em
cativeiro para pescadores colonizados do município. Aprovado pela unanimidade dos presentes,
constando ausência do Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto.Nº 093/18 de autoria do
Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal celebração de PPP´s para construção
de abrigos nos pontos de ônibus do município com incentivo fiscal ou exploração publicitária.
Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antonio Geraldo
Ferreira Couto.Nº 094/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro Araújo – Requer do Executivo
Municipal celebração de convenio com o Municipal do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
para instalação do Restaurante Popular. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando
ausência do Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto.Nº 095/18 de autoria dos Vereadores
Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Requer do Executivo Municipal celebração e PPP´s
para revitalização das praças da Independência e Tancredo Neves localizadas no distrito de Trancoso.
Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antonio Geraldo
Ferreira Couto.Nº 096/18 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do
Executivo Municipal a inclusão no cronograma de convenio de obras, o rebaixamento da ladeira e
rua Principal, patrolamento e revitalização da iluminação pública do Bairro Mirante Rio Verde –
Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antonio
Geraldo Ferreira Couto.Nº 097/18 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do
Executivo Municipal celebração de convenio com a Secretaria de Infraestrutura da Bahia para
recapeamento e construção de redutores de velocidade na rua 27 de Maio, bairro Parque Ecológico.
Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antonio Geraldo
Ferreira Couto.Nº 098/18 de autoria do VereadorWilson Santos Machado – Requer do Executivo
Municipal celebração de convenio com a Secretaria Estadual de Educação para reforma e ampliação
da Escola Morro Alto, no Assentamento Fazenda Santa Maria. Aprovado pela unanimidade dos
presentes, constando ausência do Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto.Nº 099/18 de
autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal celebração de
convênio com empresas para construção de pontos de ônibus com cobertura, cada conveniado terá
direito de colocar a logo marca da sua empresa, mais especificadamente na BR 367 (Av. Adno
Musser) em frente aos postos de gasolinas e na Passarela do Descobrimento.Aprovado pela
unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antonio Geraldo Ferreira
Couto.Nº 100/18 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Requer da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente o monitoramento da obra de canalização do esgoto da EMBASA, proximidades do
rio Mucugê. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador
Antonio Geraldo Ferreira Couto.Indicações: Nº 073/18 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de
Souza – Revitalização do calçadão da rua Marechal Deodoro da Fonseca. Aprovado pela
unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antonio Geraldo Ferreira
Couto.Nº 074/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Pavimentação das ruas 10,11, Rua
Bela Vista, Rua Piedade, Rua União, Rua Pituba no bairro Paraguai, e da Rua das Gaivotas, no bairro
Fontana I. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antonio
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Geraldo Ferreira Couto.Nº 075/18 de autoria do Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério
Moura Gomes – Construção de praça nos bairros: Xandó, Trancosinho, Maria viúva Mirante Rio
Verde, distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do
Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto.Nº 076/18 de autoria do Vereador Abimael Ferraz
Gomez – Pavimentação asfáltica da Rua Francisco de Assis, Rua Raquel de Queiroz, Rua Plinio
Marcos, Rua Ariano Suassuna, Rua Kaio Fernandes de Abreu, Rua Carlos Drummond de Andrade,
Rua Benedito Rui Barbosa, Rua Mario de Andrade eRua Clarice Lispector, bairro Vila Jardim.
Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antonio Geraldo
Ferreira Couto.Nº 077/18 de autoria Edil, Robinson leão Vinhas – Pavimentação asfáltica das ruas
Alberto Borges e Valdivio Costa, bairro Cambolo e ruas, Osvaldo de Paula, Lindalva de Paula e
Bendito M. da Silva no Parque Ecológico. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando
ausência do Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto.Nº 078/18 de autoria do Vereador Kempes
Neville Simões Rosa – Construção da praça dos pardais e pavimentação das ruas adjacentes já
interligando com a duplicação. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do
Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto.Nº 079/18 de autoria do Vereador Evanildo Santos
Lage – Revitalização da Praça do Bairro Santiago, e da Praça principal do Bairro Alto do Villas, com
inserção de Parques Infantis ou algo que possa beneficiar a comunidade. Aprovado pela
unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antonio Geraldo Ferreira
Couto.Nº 080/18 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Cobertura do abrigo do ponto de
ônibus na rua Principal, do bairro Vila Valdete. Aprovado pela unanimidade dos presentes,
constando ausência do Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto.Nº 08/1/18 de autoria do
Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Reforma e iluminação do ponto de ônibus da comunidade da
Agrovila. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antonio
Geraldo Ferreira Couto.Nº 081/18 de autoria do Vereador Wilson Santos Machado – Construção
de redutores de velocidade na Av. Porto Seguro, Rua da Pista, Distrito de Vera Cruz e Rua Valdivio
Costa bairro Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do
Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto.Nº 082/18 de autoria dos Vereadores Robério Moura
Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Pavimentação da Rua Mangueira, Rua Nova, Rua Acácias, Rua dos
Pardais e Alameda dos Colibris no bairro Joao Vieira e da Rua Piri, no bairro Piri, distrito de
Trancoso.Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antonio
Geraldo Ferreira Couto.O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando
a próxima Sessão para o dia 03 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.

