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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE MARÇO DE 2017 

 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2017 às 10h00min foi realizada a quarta (4ª) Sessão 

Ordinária do Primeiro Período Legislativo na sede própria da Câmara de Vereadores localizada à Praça 

Antonio Carlos Magalhães, nº. 30. Feita a primeira chamada dos Vereadores, e havendo número 

suficiente para dar início à Sessão, o Presidente Evaí Fonseca Brito declara aberta a Sessão sob a 

proteção de Deus, com a prece do Pai Nosso – de acordo com a Resolução Nº. 46 de 23 de março de 

2000, e com as presenças dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, 

Aparecido dos Santos Viana, Ariana Fehlberg, Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, 

Evanildo Santos Lage, Hélio Pinheiro de Araujo, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes, 

Renivaldo Braz Correia Filho, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo Borges de Souza, Ronildo Vinhas 

Alves e Wilson Santos Machado; constando à ausência do Vereador: Robério Moura Gomes.  

Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 16 de março de 2017 foi aprovada pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Leitura de Diversos: Diretório 

Municipal do Partido dos Trabalhadores – Solicita cessão do Plenário no dia 25/03. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Ofício dos 

Vereadores para o Presidente da Câmara Municipal Vereador Evaí Fonseca Brito – informando a 

formação de um “Bloco Parlamentar” de 09 (nove) Vereadores, a qual tem como Líder Vereador Elio 

Brasil dos Santos – PT e Vice Líder Vereador Ronildo Vinhas Alves – PMDB; demais Vereadores: 

Aparecido dos Santos Viana – PSD, Evanildo Santos Lage – PMDB, Hélio Pinheiro de Araújo – PRB, 

Lázaro Souza Lopes – PP, Robinson Leão Vinhas – PCdoB, Robério Moura Gomes – PSD e Rodrigo 

Borges de Souza – PV. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Dilmo Batista 

Santiago – Senhor Presidente, a respeito do novo grupo que foi formado na Câmara de Vereadores no 

intuito de melhorar e fiscalizar a nossa cidade; acho que todos têm o direito de organizar para melhor 

passar as informações para a comunidade. Eu publiquei no meu facebook a respeito da “seletiva”. Por 

diversas vezes fui questionado; uma comunidade indígena questionou por qual motivo um professor 

indígena que vai fazer quarenta horas recebe um valor de R$ 2.298,00 (dois mil duzentos e noventa e 

oito reais) enquanto outra pessoa que lecionada em outra localidade recebe R$ 3.287,00 (três mil 

duzentos e oitenta e sete reais)? No momento não conseguir responder. Mas o papel do Vereador é 

buscar informações na determinada Secretaria. Eu fui até a Secretária de Educação Claudia. Na 

verdade quem está levando vantagem é o índio! De acordo com a Lei Federal, o único cidadão que 

pode lecionar sem ter curso superior é indígena, na sua própria aldeia! Em compensação se um índio 

tem curso superior, ele recebe o valor de R$ 3.287,00 (três mil duzentos e oitenta e sete reais); outro 

cidadão não pode lecionar se não tiver curso superior! Em relação a um instrutor de libras ganha R$ 

937,00 (novecentos e trinta e sete reais), talvez a Secretária não tenha conseguido me convencer disso 

a respeito do indígena! O que eu vejo neste professor é a técnica de ensinar falar a um cidadão que 

“não ouve e não fala”, tudo através de sinais! Como só são cinco vagas, tenho certeza que não vai 

afetar a folha de pagamento do nosso município, gostaria que acrescentasse um pouco mais o salário 

destes profissionais. Sabemos que a maior preocupação é no setor de Educação. Por isso tenho certeza 

que a maior preocupação dos Vereadores é em fazer uma seletiva onde há dois meses o município fez 

contrato com diversas pessoas.  Com certeza, isso dará a maior dor de cabeça para nós Vereadores. As 

pessoas colocam na cabeça, de que quem decide a colocar ou não os nomes, somos nós Vereadores! Já 

falei pra minha esposa não se meter nesta questão; quem quiser fazer à seletiva que se organize a fazer. 

Só informo o que ele deve fazer para alcançar o objetivo. Quem está determinando ao Executivo fazer 

a Seletiva é o Ministério Público. Caso alguém nesta Casa não esteja de acordo, tem todo direito de 

não aprovar! Vereador Kempes Neville S. Rosa – Bolinha, já que o senhor é desta causa e o Vereador 

Evaí Fonseca Brito já fez um requerimento a respeito dos Agentes Comunitários de Saúde, que faça o 

mesmo com os Enfermeiros. É melhor discutir isso agora, pra não ter dor de cabeça mais tarde. A Lei 
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de Responsabilidade Fiscal diz que uma folha de pagamento não pode ultrapassar cinqüenta e quatro 

por cento daquilo que o Município arrecada! A partir do momento que criarmos um mecanismo para 

diminuir horas de trabalho de um determinado funcionário, com isso é necessário acrescentarmos mais 

funcionários para cobrir as vagas das pessoas que não vão trabalhar. Se acontecer em ultrapassar 

setenta por cento, os outros funcionários serão prejudicados porque não poderão receber o aumento. 

Então vamos sentar pra conversar, pra não colocarmos projetos errados e depois passar vexame. 

Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, criamos um grupo de vereadores para discutirmos os 

assuntos, fica aberto para todos aqueles que queiram participar, para podermos está discutindo uma 

coisa melhor junto com os demais Vereadores.  Senhor Presidente, em relação ao projeto que eu li na 

semana passada Senhor Presidente, solicitei que fosse notificado o Setor de Concessões para tomar 

providência com as Agencias Bancárias de Porto Seguro. É lamentável o que estas agências estão 

fazendo no município de Porto Seguro. Ontem uma senhora teve que chamar um segurança de um 

determinado banco para conduzir ela até o banheiro que fica dentro da mesma. Isso é lamentável! 

Conversei com alguns funcionários do Banco do Brasil, disserem que agente tem que tomar 

providência; como pode um banco como Banco do Brasil colocar só dois caixas para atender o 

público? É lamentável isso. Senhor Presidente, mais uma vez solicito desta Casa para encaminhar 

oficio ao setor de Concessões para que o mesmo possa tomar providências contra estas agencias 

bancárias. Caso não aconteça, tomarei minhas providências, convocarei a população para juntos fazer 

uma ação coletiva contra estes bancos. Os Agentes de Saúdes e Endemias podem ter certeza que votei 

favorável ao projeto de aumento de vocês, conforme já me pronunciei na semana passada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, gostaria de pedira aos demais Vereadores uma maior 

atenção para com este Praça – ACM. Ela se encontra na escuridão; em conversa com alguns órgãos 

competentes desta situação, fui informado que ainda não foi colocada ou arrumada à mesma por falta 

de material, porque ainda está em período licitatório; porque devido a obra da OAB, vai tem que 

mudar todo estrutura desta praça. Porém em conversa com o Vereador Abimael Ferraz – Bibi, que 

exerceu com muita responsabilidade e credibilidade esta função por muitos anos, disse que existe uma 

forma provisória para solucionar esta situação. Vamos abraças esta causa, se nós temos uma Praça em 

frente a nossa Casa, não estamos conseguindo resolver. Será que nós teremos responsabilidades para 

com o município? Vamos mostrar que para conseguirmos algumas coisas, temos que olhar para nossa 

Casa; vamos pelo menos zelar dela; tem senhoras que são assaltadas. Quero parabenizar os Agentes de 

Saúde e Endemias pela conquista; o meu gabinete estará sempre aberto à disposição de vocês. Ronildo 

Vinhas Alves – Senhor Presidente, só venho ratificar o que falei na Sessão anterior a respeito dos 

Agentes de Saúde e Endemias; quero parabenizar toda equipe da saúde junto com o Poder Executivo. 

O grupo que foi formado, eu agradeço aos demais Vereadores por ter indicado meu nome como vice-

líder. Não é um grupo de oposição! É um grupo que exige maior discussão a respeito dos projetos. 

Hoje mesmo consta em pauta um Projeto em primeira votação a respeito da “seletiva” da Educação. 

Na segunda votação vamos propor várias emendas ao projeto. Este projeto teria que ter uma discussão 

maior com os Vereadores e também com o setor de Educação; discussão maior com a sociedade civil 

organizada; com a imprensa. Não pode chegar um projeto a esta Casa para votar sem haver uma 

discussão maior! Ou até meter de goela abaixo do Vereador!  Abimael Ferraz Gomes – Senhor 

Presidente, os agentes mais uma vez podem contar com meu voto no projeto de vocês. Quero falar 

para o Vereador Rodrigo Borges de Souza, que nós temos um município um pouco complexo com 

relação à iluminação pública. Tenho certeza que vocês não sabem, mas temos em Porto Seguro a 

quarta maior estrutura de iluminação pública do interior do Estado da Bahia. Porto Seguro é um dos 

pouco município que a iluminação pública funciona noventa e sete por cento! Temos um dos maiores 

índice do Brasil. Com relação a esta Praça ACM, a mesma tem sua iluminação própria! Porém com a 

construção nova do prédio da OAB, houve uma intervenção no sistema que alimenta a iluminação da 

praça – sendo danificada. Não estou mais a frente do departamento – lógico, mas me coloco a 

disposição para qualquer eventualidade para melhorar a iluminação desta Praça. Além de Vereador; 
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fomentador de soluções para esta cidade, eu tenho o serviço público na minha alma; de forma 

nenhuma podemos deixar isso de lado. Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, quero 

ressaltar as palavras dos Vereadores Elio Brasil dos Santos, Dilmo Batista Santiago e Ronildo Vinhas 

Alves. Em todas as Câmaras existem bancadas de oposição e situação. Nós estamos criando esta 

bancada para melhor entendimento; buscar melhor informações; este grupo é aberto para todos os 

Vereadores. Em momento algum falamos que estamos aqui para peitar um Vereador ou a Prefeita. 

Temos muita admiração pela Prefeita; uma admiração pelo Presidente desta Casa que vem muito bem 

conduzindo os trabalhos. Tenham certeza que criado este grupo, esta Casa vai se enriquecer muito 

mais ainda, porque vamos ter capacidade de ouvir vocês e encaminhar melhor as reivindicações. O 

Vereador Rodrigo Borges foi muito feliz quando falou a respeito desta Praça. Aqui é a Praça dos Três 

Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário! Seria uma Praça pra dá exemplo para todo município! 

Aqui se encontra as maiores autoridades deste Município! Mas, para quem passa aqui à noite esta 

Praça é uma vergonha; uma falta de respeito e falta de segurança para com os moradores. Quero 

lembrar ao Vereador Dilmo Batista Santiago que no ano passado nós reduzimos a carga horária dos 

funcionários de 40 para 30 horas, no meu ponto de vista não altera nada na folha de pagamento do 

município. Em algumas cidades já existe a redução! É só uma questão de conversar com a Prefeita e a 

Secretária de Saúde. È um projeto de suma importância que a Prefeita possa enviar para esta Casa para 

reduzir a carga horária. Também estamos pensando em colocar um projeto de lei nesta Casa para que 

as mães que são funcionárias públicas que tem direito pela Constituição Federal ficar seis meses, que a 

lei municipal dê direito a ela ficar mais quatro meses. Eu acho que um ano é uma idade ideal; depois 

desta data a mãe poderá colocar o seu filho em uma creche. Quero parabenizar os Agentes de Saúde e 

Endemias por esta conquista. Vocês fazem a diferença para com o nosso município. Wilson Santos 

Machado – Senhor Presidente, em especial quero agradecer a Deus pela “água” que Ele nos deixou; 

devemos ter todo respeito por este dom da vida; devemos preservar as florestas, matas, ter respeito 

mais para com o meio ambiente, para que este precioso alimento – água, não desapareça do nosso 

convívio. Quero dizer aos Agentes de Saúde e Endemias, que temos uma grande parceria pelo trabalho 

desenvolvido por vocês. Com certeza esta Casa dará todo apoio. Quero agradecer o empenha da 

Prefeita Claudia Oliveira e Secretária de Educação Claudia pelo reinicio da obra da creche do Distrito 

de Vera Cruz. Parabenizar todos os Vereadores pelo empenho que estamos tendo neste inicio de 

trabalho legislativo; se continuarmos desta maneira, muitos frutos colheremos nesta Casa e no nosso 

município. Quero agradecer pelo empenho do Secretário de Agricultura Sr. Aliomar Bittencourt que 

vem dando apoio em toda comunidade no “projeto agricultura familiar”. Convido a todos para 

participar da feira de agricultura familiar que será realizada no município de Eunápolis. Quero 

agradecer ao Vereador Dilmo Batista Santiago pelo relato dato a respeito dos questionamentos de 

certas pessoas a respeito da seletiva. Quero parabenizar o vereador Rodrigo Borges de Souza pelo 

requerimento solicitando a reforma e iluminação da Praça ACM. Também estou com grande problema 

com a Praça do Distrito de Vera Cruz, são solicitados os reparos de lâmpadas; realmente faz a troco, 

no outro dia está na escuridão. Mas, acredito que todos estes problemas serão solucionados. Kempes 

Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, em primeiro quero agradecer a Deus por nos conceder este 

dia para estarmos tratando de assuntos importantes para com as comunidades. Quero lembrar que no 

dia 21 foi dedicado dia “Internacional da síndrome de down” hoje estamos tendo uma grande vitória 

nesta classe, porque conseguimos ver os avanços; até mesmo de aceitação dentro da nossa 

comunidade. Ontem, conforme o Vereador Wilson Machado abordou foi dia mundial da água; também 

quero agradecer a Deus por este dom gratuito que Ele nos concede. Quero parabenizar todos os 

Agentes de Saúde e Endemias pela luta em prol da classe; esta vitória é de vocês; é nossa obrigação 

aprovar por saber da luta de vocês. Também acho que não só os efetivos possam ter direito e sim os 

contratados também, porque todos que trabalham nesta área precisam de um suporte do braço público! 

Também gostaria que acontecessem melhorias na classe dos Enfermeiros, mas o Vereador Evaí 

Fonseca Brito já vem lutando por esta melhora. Concordo com o Vereador Dilmo Batista Santiago, 
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realmente nós temos leis e temos que se enquadrar dentro delas; não é simplesmente o fato de querer. 

O Vereador Rodrigo Borges colocou bem a respeito desta Praça ACM. Mas, eu enxergo a política de 

outra maneira. Eu acho quem ter que ter prioridades é praças menores; aquelas que estão em 

localidades mais distantes que assim nós não temos um olhar assíduo. Não utilizo de plenário para 

fazer discurso e sim para colocar minhas ideologias formadas. Creio que alguns colegas usam este 

momento para isso. As reuniões que estão acontecendo, é pra que se evitem reuniões particulares; que 

o cunho maior destas reuniões seja sempre o próximo; a sociedade. É muito fácil vir aqui questionar o 

Poder Público quando não somos assistidos! É muito fácil eu chegar aqui falar de A, B ou C, quando 

eu não tenho minhas prioridades! Não é isso que está em pauta. O que realmente está em pauta é o que 

a sociedade precisa, independente dói que o Vereador acha! Somos 17 (dezessete) temos que trabalhar 

unidos para que o município possa ganhar com isso! E não simplesmente um Vereador que ganhe. 

Acredito que esta luta é de comum ao todo. Agradeço a Deus em fazer parte de algo e não fazer parte 

de outras situações porque acredito que é Ele quem rege o meu direcionamento como Vereador. Quero 

deixar bem claro pra todos vocês que o meu gabinete está aberto à disposição de vocês; não para 

defender classes; porque não sou classista! Mas sim para defender o que realmente é necessário para 

com nossa comunidade. Ariana Fehlberg – Senhor Presidente, na Sessão passada não estava sentindo 

muito bem, não usei o Pequeno Expediente. O Vereador Wilson Santos Machados falou muito bem a 

respeito da água, um bem tão precioso para todos. Tenho feito algumas demandas na Secretaria de 

Educação em relação da falta de água nas escolas. Em pedido informal ao Secretário Mauricio 

Pedrosa, o Secretário de Agricultura Sr. Aliomar Bittencourt e a Secretária de Educação Sra. Claudia, 

eu gostaria que fosse sanado o abastecimento de águas nas escolas. Entrei em contato com o Secretário 

da Casa Sr. Sergio Rodrigo para fazer uma indicação solicitando água da Escola do Assentamento 

Milton Santos e a Escola Santa Maria da Comunidade São Valentim; por felicidade e desde já 

agradeço ao Secretário Aliomar Bittencourt me informou que já estava cavando um poço artesiano na 

Escola Santa Maria – Comunidade São Valentim. Sinto-me feliz e agradeço a Prefeita Claudia Oliveira 

por esta ação que vai beneficiar esta comunidade. Tenho certeza que mais uns quinze dias a água 

chegará a Escola do Assentamento Milton Santos. Quero agradecer a Prefeita e todos os Secretários 

que participaram desta ação para o bem comum. Senhor Presidente, eu recebi do Gabinete do 

Deputado Federal Valmir Assunção de uma emenda feita por ele, solicitando a construção de uma 

quadra poliesportiva para o Assentamento Chico Mendes, desde já quero agradecer ao Deputado por 

mais uma obra para o nosso município. Quero agradecer ao Governador Rui Costa por estar mais uma 

vez visitando o Município de Porto Seguro e parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira por ter adquiro 

junto ao Governo do Estado, mais duas viaturas para a cidade; como também a Secretária de Saúde 

está preocupada e empenhada para trazer grandes benefícios para a comunidade indígenas. Quero 

parabenizar os Agentes de Saúde e Endemias por terem se empenhado pela melhoria da classe; todos 

sabem da luta de vocês. Podem contar com meu voto. Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhor 

Presidente, fiquei surpreso de uma formação de um grupo dentro do grupo. Nós somos 17 (dezessete) 

Vereadores, já somo um grupo que ganhamos para representar e trabalhar pelo povo do município de 

Porto Seguro. Não fui convidado pra participar deste grupo de 09 (nove) Vereadores. Este grupo foi 

formado pra discutir o destino de Porto Seguro! Eu acho que, quando você faz um grupo de nove 

Vereadores, estão excluindo alguns! O que o Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Bolinha, falou 

foi de muita sabedoria, quando diz que nós devemos é nos unir em prol da comunidade e não no 

interesso próprio. Peço aos Vereadores que repense o que estão fazendo. Toda semana temos reunião 

nesta Casa para juntos discutirmos isso! Hoje está acontecendo um grande problema com o cemitério 

de Porto Seguro; nós devemos unir em prol do povo. Senhor Presidente, quero fazer uma cobrança ao 

senhor. Logo quando tomou posse disse que trazia a esta Casa um Secretário todo o mês! Peço que 

venha logo o Secretário de Obras, porque os defuntos não vão esperar não! Procurar saber dele do 

projeto da construção do cemitério? Fiz um requerimento a respeito da regularização fundiária, por 

surpresa minha o Vereador Renivaldo – Cacique, também fez de Itaporanga e o Vereador Kempes 
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Neville Simões Rosa – Bolinha também fez do bairro Mirante. Uma das coisas que é o maior problema 

de Porto Seguro é a regularização fundiária. Quem está regular são os grandes empresários que estão 

construindo em terrenos bons, com documentos em dias, com domínio direto da Prefeitura, e estão 

ganhando dinheiro; enquanto os moradores da periferia nenhum têm documento!  Não pode nem 

comprar uma casa financiada. Temos que juntar os dezessete Vereadores, procurar o Secretário de 

obras pra que se resolva lodo isso; porque como contabilista que eu sou sei que isso vai ajudar muito o 

município em sua arrecadação; o IPTU vai anistiando porque não transfere e não paga taxa de 

transmissão. Depois que o Executivo regularizar os imóveis de Porto Seguro, vai arrecadar muito mais; 

todo mundo vai ter o prazer de pagar o IPTU em dias! Do jeito que está a Prefeitura não vai poder nem 

protestar o IPTU de alguém que não tem o domínio direto. Existem imóvel no bairro Baianão que o 

proprietário já morreu há mais de 20 anos continua o imóvel em nome dele; também pessoas que já 

vendeu imóvel há muito tempo ainda continua o nome dele como proprietário. O governo do passado 

irresponsavelmente pegava o CPF da pessoa pra fazer o aforamento sem a mesma saber. Senhor 

Presidente, aqui nós 17 Vereadores devemos trabalhar juntos em beneficio do povo. Evanildo Santos 

Lage – Senhor Presidente, mais uma vez para mim é um grande prazer está votando no projeto que 

regulariza aumento salarial dos Agentes de Saúde e Endemias. Quanto a relação do grupo dos 09 

(nove) Vereadores, eu não fui eleito pra ganhar salário! Fui eleito para trabalhar em prol da 

comunidade. Mas, ninguém consegue trabalhar sem estrutura. Quero trabalhar, ajudar o governo, estou 

aqui pra somar! O Vereador não consegue ser bom sem estrutura. Elio Brasil dos Santos – Senhor 

Presidente, não quero polemizar, até meu discurso foi muito claro com relação ao grupo de Vereadores 

com pensamentos divergentes. Dois Vereadores se colocaram aqui, como este grupo se organizou para 

buscar questões deles ou do grupo deles! Fui verdadeiro, e todos sabem que eu tenho coragem e 

expresso o meu pensamento, que seja pra agradar A, B ou C, situação ou oposição, nunca me policiei 

no meu discurso. Discutimos questões para Porto Seguro! E iniciou com o projeto de lei que está ai! 

Porque a gente acha que tudo que acontecer com o projeto vai pra cima da carga do Vereador! Antonio 

Geraldo Ferreira Couto, se grupo tem nove Vereadores, se o seu pensamento ou de outros for 

convergentes ao nosso, serão também convidado pra participar do mesmo. Basta que tenha coragem de 

se posicionar politicamente como o Vereador Evanildo Santos Lage fez agora! Ontem aconteceu no 

Plenário em Brasília o projeto das terceirizações dos trabalhadores. Temos que saber o que isso 

significa pra classe trabalhadora brasileira! Todos os setores da economia; todos os setores da Câmara 

Municipal de Porto Seguro podem ser terceirizados!  Isso significará que não teremos mais a figura do 

patrão ou do executor! Teremos uma empresa que poderá vir até de outro país explorar a mão de obra e 

pagar salários mais baixos praticados ainda no nosso Brasil. Isso é importante, até pra dizer que 

“contra mão” cai por você ser antigo na casa! Contra mão o meu discurso não é vazio! A Prefeita de 

Porto Seguro ta fazendo a contra mão! Está apoiando projeto que valoriza o servidor! Aumenta salário 

e garante o direito futuros, porque plano de carreira é para o futuro! Por isso que eu falo que a Prefeita 

está fazendo à contra mão do que acontece a nível nacional, valorizando os servidores desta terra mãe 

do Brasil. Questão de ordem solicitada pelos Vereadores: Antonio Geraldo ferreira Couto – Se eu 

faço parte de uma Comissão nesta Casa, não tenho que fazer parte de grupo nenhum não! Fiquei 

surpreso a respeito da criação do grupo. Um grupo pra que? Discutir assunto do município de Porto 

Seguro? Nós estamos aqui pra discutir o que? A sala de reunião interna desta Casa foi feita pra que? 

As comissões são feitas pra que? Não me convide pra fazer parte destes grupos que você está 

infeccionado.  Dilmo Batista Santiago – Quero dizer para todos que estou muito feliz e contente com 

o grupo dos 09 (nove) Vereadores. Eu proponho a esta Casa para eleição futura, nós diminuirmos o 

número de 17 (dezessete) Vereadores para 09 (nove) Vereadores. Renivaldo Braz Correia Filho – 

Senhor Presidente, a formação deste grupo me pegou de surpresa! Até porque esta Casa já é um grupo 

de 17 (dezessete) Vereadores (a), o nosso objetivo é trabalhar por Porto Seguro.  O Presidente Evaí 

Fonseca Brito fez breves comentários a respeito do pronunciamento –  Vereador Antonio Geraldo 

Ferreira Couto, já estamos providenciando a vinda dos secretários; provavelmente na próxima semana 
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o secretário de Finanças estará nesta Casa. Assim faremos conforme acordo daqui pra frente. A 

proposta de 30 horas já existe. O que precisa é oficializar; já tem vários enfermeiros com horário de 

trinta horas. A Prefeita Claudia Oliveira está se dedicando em prol do servidor público. A proposta 

desta Casa é estar unida, independente de bloco A, B ou C, para podermos atender os anseios da 

população de Porto Seguro. Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de 

Lei Nº 038/2016 Matéria: Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores 

Públicos Agente comunitário de Saúde e Agentes de Combate às Endemias da Administração Direita, 

Autárquica e Fundacional Integrantes do Poder Executivo do Município de Porto Seguro- Bahia; 

Estabelece Perspectivas de Desenvolvimento Funcional de Desenvolvimento Funcional, Institui Novos 

Padrões de Vencimento e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 

142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Do Legislativo 

Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 002/2017 autoria Vereador Rodrigo Borges de 

Souza – Matéria: Autoriza o Poder Executivo Municipal, firmar convênio com entidades filantrópicas 

e/ou pessoas físicas para implantação de Centro de Fisioterapia nas unidades de saúde do bairro 

Campinho, distrito de Trancoso e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o 

art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Do 

Executivo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 002/2017 – Matéria: Dispõe sobre 

Autorização da Rede Municipal de Porto Seguro – BA, com servidores lotados em Redes Municipais 

de outros Municípios do Estado da Bahia, e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de 

acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. 

Projeto de Lei Nº 003/2017 – Matéria: Autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com as 

entidades de representação de municípios e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de 

acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. 

Projeto de Lei Nº 012/2017 – Matéria: Dispõe sobre contratação temporária, cargos, requisitos, 

quantitativo de funções e salários, carga horária, regime jurídico, previdenciário, atribuições, e 

requisitos das funções integrantes dos serviços no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do 

Município de Porto Seguro e dá outras providencias. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 

142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Requerimentos: 

Nº 022/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal a criação 

da Secretaria Municipal de Industria e Comercio. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Robério 

Moura Gomes. Nº 023/17 autoria Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do Executivo 

Municipal o envio de Proposição versando sobre a Regularização Fundiária de Itaporanga. Depois de 

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

ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº024/17 autoria Vereador Wilson Santos Machado – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o Governo do Estado para recuperação 

da pavimentação da Rua da Pista, av. Porto Seguro, Av. Guaratinga, Rua Vale Verde, Rua da Praça do 

Chafariz ligando a Rua João Carlos, rua Princesa Isabel, Rua Irmã Dulce, Rua do Mercado (feira 

Livre), bem como a instalação de redutores de velocidade. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Robério 

Moura Gomes. Nº 025/17 autoria Vereador Abimael Ferraz – Requer do Executivo Municipal a 

celebração de PPP´s para construção de abrigos nos pontos de ônibus da Orla Norte e em todo o 

município. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº 026/17 autoria Vereadores 
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Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convenio com a COELBA para instalação da rede de energia elétrica iniciando no trevo 

Trancoso/Caraíva e finalizando em frente ao Condomínio Coqueiral. Prejudicado pela ausência do 

autor. Nº 027/17 autoria Vereador Robinson Leão Vinhas – Requer do Executivo Municipal o envio de 

Proposição versando sobre a isenção do pagamento de alvará para taxistas. Depois de várias discussões 

por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do 

Vereador Robério Moura Gomes. Nº 028/17 autoria Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convenio com o IPHAN para revitalização e instauração de normas 

de proteção da rua Marechal Deodoro da Fonseca (rua do Mangue). Depois de várias discussões por 

parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Robério Moura Gomes. Nº 029/17 autoria Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto – Requer do 

Executivo Municipal envio de versando sobre a Regularização Fundiária do Projeto Agrícola Rio dos 

Mangues – ACARIMA, antigo Jardim Novo Brasil. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Robério 

Moura Gomes. Nº 030/17 autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convenio com ampliação do sistema de abastecimento de água do bairro Porto Alegre II 

e troca de bomba d’água de III cavalos para V cavalos. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Robério 

Moura Gomes. Nº 031/17 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal a 

celebração de convenio com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia para a realização de cirurgias 

bariátricas no município. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº 032/17 autoria 

Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o 

Governo do Estado da Bahia para implantação do Projeto Escolas Cultural em Porto Seguro. Depois de 

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

ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº 033/17 autoria Vereadores Ronildo Vinhas Alves e 

Robério Moura Gomes – Requer do Governo do Estado da Bahia à disponibilização de efetivo policial 

para o distrito de Trancoso. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº 034/17 autoria 

Vereador Evanildo Santos Lages – Requer da Secretaria de Saúde a inspeção da Praça São Pedro, para 

o combate de focos do mosquito “aedes aegypti”. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Robério 

Moura Gomes. Nº 035/17 autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo 

Municipal o envio de Proposição versando obre a Regularização Fundiária dos imóveis da Rua 12 B e 

ladeira de ligação entre os bairros Sapoti e Mercado do Povo. Depois de várias discussões por parte 

dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Robério Moura Gomes. Nº 036/17 autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo 

Municipal que torne preferencial o papel reciclado, e produtos oriundos de reflorestamento na 

Prefeitura Municipal. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Indicações: Nº 

031/17 autoria Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Revitalização da iluminação publica do bairro 

Andradão em Itaporanga. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Robério Moura Gomes. Nº 032/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Pavimentação 

asfáltica das ruas do bairro Porto Alegre I e ruas do bairro Porto Alegre II, construção de uma praça e 

quadra poliesportiva. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Robério Moura Gomes. Nº 033/17 autoria Vereador Ariana Fehlberg – Instalação de redutor de 

velocidade na ladeira do bairro Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº 034/17 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – 

Limpeza dos bueiros da Av. dos Navegantes, Rua 02 de julho, Rua Cova da Moça e Rua Itagibá. 
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Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes.  

Nº 035/17 autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Revitalização da praça do bairro Sapoti, 

com a estruturação da quadra poliesportiva. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº 036/17 autoria Vereador Wilson Santos Machado – 

Revitalização da Praça Herculano Santos Ramos, distrito de Vera Cruz. Aprovado pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº 037/17 autoria Vereador 

Lázaro Souza Lopes – Mutirão de limpeza das ruas do bairro Porto Alegre I e Porto Alegre II, limpeza 

de terrenos baldios e revitalização da iluminação publica. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº 038/17 autoria Vereadores Robério Moura 

Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Perfuração de três poços artesianos na comunidade de Sapirara, 

sendo um nas proximidades do posto de saúde, na localidade de Tacipuera e um na localidade de 

Serraria. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Robério Moura 

Gomes. Nº 039/17 autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Pavimentação, construção de passeio e 

meio fio na Rua Bom Jesus, Rua Bahia, Rua Tancredo Neves, Rua Belém, Rua do Campo, nas Casas 

Novas. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Robério Moura 

Gomes. Nº 040/17 autoria Vereador Elio Brasil dos Santos – Instalação de lixeiras nas ruas e avenidas 

do centro da cidade. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Robério Moura Gomes. Nº 041/17 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Instalação da cobertura da 

área externa do Mercado Municipal Pedro Abade. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Nº 042/17 autoria Vereador Robinson Leão 

Vinhas – Recuperação da ponte que interliga a Rua 07 de Setembro e Rua Marechal Deodoro, 

instalação de iluminação na Rua Marechal Deodoro até a Casa Azul. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. O Presidente Evaí Fonseca Brito 

agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 30 de março 2017. 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. 
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