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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 

 

Aos 06 (seis) dias do mês de abril de 2017 às 10h00min foi realizada a sesta (6ª) Sessão Ordinária do 

Poder Legislativo na sede própria da Câmara Municipal de Porto Seguro localizada à Praça Antonio 

Carlos Magalhães, nº. 30. Pela ausência do Presidente Evaí Fonseca Brito o Vice Presidente Aparecido 

dos Santos Viana assumiu os trabalhos da Mesa Diretora nesta Sessão Ordinária. Feita a primeira 

chamada dos Vereadores, e o Presidente Aparecido dos Santos Viana 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, Ariana Fehlberg, Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage, 

Hélio Pinheiro de Araujo, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz 

Correia Filho, Robério Moura Gomes, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo Borges de Souza, 

Ronildo Vinhas Alves e Wilson Santos Machado; constando à ausência do Vereador Evaí Fonseca 

Brito. Em seguida o Presidente da Mesa Vereador Aparecido dos Santos Viana convidou o Vereador 

Dilmo Batista Santiago para compor a Mesa. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 30 de 

março de 2017 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evaí 

Fonseca Brito. Para Leitura: Do Executivo Municipal: Mensagem Nº 013/17 acompanhando 

Projeto de Lei Nº 013/2017 – “Autoriza doação de bem imóvel municipal mediante Termo de Doação 

com encargo e dá outras providencias”. Mensagem Nº 015/17 acompanhando Projeto de Lei Nº 

015/2017 – “Revoga as disposições da Lei Municipal nº 108/12”. Nº Mensagem Nº 015 A/17 

acompanhando Projeto de Lei Nº 015 A/2017 – “Dispõe sobre o ingresso de recursos no Fundo 

Municipal da Criança e do Adolescente”. Mensagem Nº 016/17 acompanhando Projeto de Lei Nº 

016/2017 – “Desafeta da Classe de Bens de Uso Comum do povo e autoriza permuta de bem imóvel”. 

Mensagem Nº 017/17 acompanhando Projeto de Lei Nº 01372017 – “Desafeta da Classe de Bens de 

Uso Comum do povo e autoriza permuta de bem imóvel”. Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei 

Nº 004/2017 autoria Mesa Diretora – Matéria: Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 

do Regimento Interno. Projeto de Lei Nº 005/2017 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – 

Matéria: Dispõe sobre a regulamentação do Projeto Minha Praça Cultural e dá outras providencias. 

Projeto de Lei Nº 006/2017 autoria Vereadores Rodrigo Borges de Souza, Evanildo Santos Lage e 

Robinson Leão Vinhas – Matéria: Altera Lei Municipal Nº 1161/14 que concede Permissão Especial 

para Uso e Comercialização de áreas públicas durante festejos e da outras providências. Projeto de 

Resolução Nº 001/2017 autoria Vereador Robinson leão Vinhas – Matéria: Concede Titulo de 

Cidadão Portosegurense ao Deputado Federal Fabio Augusto Ramalho dos Santos. No Pequeno 

Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhor 

Presidente, nós estamos vendo o problema que é dos três Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. 

Muitos do transporte alternativo eu conheço do bairro Baianão! Sabemos que a fonte de renda desta 

cidade vem da hotelaria; mas, não suporta mais agüentar cento e cinqüenta mil habitantes. E o que 

estamos vendo, são pais de famílias que querem trabalhar. Sabemos que trabalham na ilegalidade! Mas 

se estão trabalhado, foi porque o poder público deixou acontecer; não pode vocês continuar ilegais 

como estão! Muitos de vocês saíram candidatos a Vereador; outros apoiaram um candidato a Vereador 

e Prefeito, com a promessa que um dia ia legalizar o transporte alternativo – isso não aconteceu! E esta 

Câmara de Vereadores que é parceira de vocês não pode ficar omissa a isso! Os três Poderes têm que 

sentar para resolver este problema. Não sou contra ao pai de família que quer trabalhar! Mas, sou 

contra a ilegalidade. Sei que são pessoas com boa intenção querendo trabalhar para sustentar a família. 

Nós fomos eleitos para ajudar o povo; para enfrentar os problemas que existirem no nosso município. 

Hoje eu vejo placas de carro trabalhando neste serviço de outras localidades, este é um grande 

problema; mas, se está acontecendo isso é por falta de fiscalização! Quando não tem lei, não tem 
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ordem! No próximo ano começa campanha para Deputado; durante estes quatro anos, eu não vi um 

Deputado sentar com vocês para tentar ajudá-lo. Evanildo Santos Lage – Senhor Presidente, quero 

parabenizar o Vereador Kempes Neville Simões Rosa pelo belíssimo torneio realizado na semana 

passada. Quero falar para o Vereador Dilmo Batista Santiago que estive conversando com o Secretario 

Mauricio, vamos fazer um torneio no dia 16 de abril no Distrito do Arraial d’Ajuda. Quero dizer para o 

pessoal do Transporte Alternativo que serei favorável dentro da legalidade. Devemos fazer reuniões 

conforme já foi abordado nesta Casa e juntos nós vamos achar uma solução para tal; podem contar 

com este Vereador; meu Gabinete está aberto para tirarmos algumas dúvidas. Kempes Neville Simões 

Rosa – Senhor Presidente, quero parabenizar o pessoal do Transporte Alternativo pela luta que estão 

tendo pela legalidade do mesmo. Para tudo se precisa está seguro em algumas leis; mas, tenho certeza 

que todos vocês estão de acordo a estar dentro dos padrões. Eu entendo a importância que é hoje o 

Transporte Alternativo. Chamar de Transporte Clandestino para mim é muito vulgar! Acho que 

colocaram esta colocação para tentar diminuir a importância da classe que hoje vocês representam para 

o município. Porto Seguro não suporta mais esta linha de Transporte defasada que está ai. Se os 

trabalhadores fizerem uma enquete básica, hoje quem segura estes trabalhadores a chegarem às 

localidades de trabalho é o Transporte Alternativo. Se o projeto do Executivo chegar a esta Casa para 

regulamentar este serviço, podem contar com meu voto, como também o meu Gabinete está aberto 

para debatermos melhor este assunto. Senhor Presidente, hoje estou entrando com um requerimento 

para Prefeita Claudia Oliveira, para que seja implantada em nosso município uma “Unidade de 

Hemodiálise”. Quando uma pessoa precisa deste tratamento, tem que se deslocar daqui para Eunápolis 

de duas ou três vezes por semana; isso é um grande desgaste para com estes pacientes. Acredito que 

nosso município pode dá este suporte a estes pacientes, porque a gente visa toda esta Costa do 

Descobrimento; como também tem turistas que deixam de vir para nossa cidade porque não têm um 

ponto de referencia para tal. Por isso peço aos demais Vereadores que abrace esta causa pela 

importância da implantação desta unidade em nosso município. Ronildo Vinhas Alves – Senhor 

Presidente, me coloco a disposição do pessoal do Transporte Alternativo do nosso município.  Gostaria 

de relatar o que aconteceu há dez anos: Os barraqueiros de praia deste município se encontravam na 

mesma situação – como diziam da ilegalidade. Hoje, com muito esforço do Executivo; a Parceria dom 

o Judiciário e com a Câmara Municipal, após várias reuniões e discussões, chegaram ao denominador 

comum – permanência das barracas de praia. Assim é com o Transporte Alternativo! Enquanto o 

Executivo não se pronunciar junto com o Poder Judiciário e Vereadores, e com a classe de vocês para 

tentar regularizar, vai ficar feio. Nesta Casa temos os Vereadores de alto nível que faz parte da 

Comissão de Serviços Públicos: Rodrigo Borges de Souza, Dilmo Batista Santiago e Abimael Ferreira 

Gomes; eles podem muito bem sentar com os Três Poderes para regulamentar a situação de vocês, do 

jeito que está fica seus familiares e a população fica indecisa sem saber se vai ter transporte alternativo 

ou não. Se o Executivo mandar o projeto pára esta Casa de regularização da classe, podem contar com 

esta Casa e o voto deste Vereador. Renivaldo Braz Correia Filho – Senhor Presidente, quero falar 

para classe do Transporte Alternativo que pode contar com meu apoio. Vocês são pais de famílias que 

devem ter apoio não só de nós Vereadores como também do Executivo e da comum idade de Porto 

Seguro. Concordo com o Vereador que falou que vocês em eleições passadas foram usados, os anos 

foram passando e até o momenta continuam no mesmo! Tenho certeza que estes dezessete Vereadores 

são solidários a vocês; são pessoas que não estão pedindo emprego pra ninguém; estão querendo uma 

solução para continuar trabalhando e levar o pão de cada dia para suas casas. Não sei o porque deste 

jogo de empurra, se esta situação já poderia  ter sido resolvida. Nesta luta podem contar com meu voto, 

porque eu quero ver vocês trabalhando legalmente. Quero parabenizar a Vereadora Ariane Fehlberg 

pelo Requerimento que consta em pauta, solicitando o Projeto de regulamentação do Transporte 

Alternativo, podem contar com meu voto. Gostaria que a Comissão competente desta situação, 

convidasse os Três Poderes para uma tratar deste assunto e chegar a um denominador comum. Podem 
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contar com o voto deste Vereador. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, quero parabenizar o 

Vereador Robério Moura Gomes pela passagem do seu aniversário. Senhor Presidente, o Vereador 

Ronildo Vinhas Alves foi muito feliz em suas colocações. Nesta Casa não há um Vereador que seja 

contra ao Transporte Alternativo. É melhor dividir o pão entre cem pais de famílias do que centralizar 

este recurso em uma empresa só de ônibus! Este é o pensamento dos dezessete Vereadores do 

município de Porto Seguro. Nós não temos o poder de resolver o problema. Vereador Abimael Ferraz 

Gomes é Presidente da Comissão; eu sou relator da mesma, vamos marcar uma reunião com a Prefeita 

Claudia Oliveira; saber dela do que ela pensa a este respeito; depois vamos marcar uma audiência 

publica para ouvir da sociedade. Vamos ajudar o Executivo a trazer projeto; porque nós não temos 

autonomia em colocar o projeto! Não adianta ficarmos fazendo discurso bonito pra ser aplaudido. Isso 

eu não vou fazer! Não estou pensando em reeleição nenhuma! Quero ser um Vereador técnico que leve 

informação a comunidade da maneira que se deve ser feito. Quero falar pra todos que uma cidade da 

Bahia – Pombal tem um Vereador que triplicou os votos do Vereador Evanildo Santos Lage! Quando 

falo isso porque a população de lá é só quarenta e três mil habitantes, Porto Seguro tem quase noventa 

mil eleitores. Isso significa que: o político de Pombal é melhor do que nós, ou é a população desta 

cidade que é mais consciente do que a de Porto Seguro. Ariana Fehlberg – Senhor Presidente, eu 

quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira e o Vice Beto Axé Moi pelo empenho que tiveram em 

resolver a situação dos vôos para Porto Seguro. Quero agradecer ao Vereador Renivaldo Braz Correia 

Filho pelo pronunciamento e apoio ao requerimento de minha autoria. O Vereador Ronildo Vinhas 

Alves foi muito feliz quando abordou pelo empenho da Comissão que dará parecer ao Projeto de apoio 

ao Transporte Alternativo. Ao Presidente desta Comissão, eu gostaria ser convidada para participar da 

reunião que em breve a mesma fará com os Três Poderes e membros da cooperativa do Transporte 

Alternativo. Quero agradecer aos demais Vereadores por ter abraçado esta causa porque também são 

conhecedores do problema do Transporte Alternativo. Faço das palavras do Vereador Dilmo Batista 

Santiago, as minhas palavras; não adianta trazer a discussão para esta Casa e deixar parar, tem que 

fazer uma comissão para discutir melhor o projeto, porque eu acredito que a Prefeita Claudia Oliveira 

também é sensível a isto, tem uma preocupação pra legalizar o Transporte Alternativo; tenho certeza 

que ela vai fazer o possível para que possamos regularizar conforme determina a lei; conforme a 

necessidade do município. Tenho certeza que os Três Poderes darão total apoio para com esta classe. 

Todos sabem a situação do desemprego que está assolando o país; com este serviço do transporte 

alternativo regularizado traz renda para todos vocês pais de famílias. Tenho certeza que nos próximos 

meses este projeto está regularizado. Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, o Vereador Ronildo 

Vinhas Alves foi feliz em suas palavras, porque não adianta a gente chegar ao púlpito, falar..., porque 

sabemos que a demanda maior tem que vir do Poder Executivo. Podem ter certeza, se este Projeto de 

Lei chegar a esta Casa, todos os Vereadores vão analisar com carinho para votar, porque sabemos que 

é com este serviço que vocês levam o pão de cada dia para os lares de vocês. Quero parabenizar a 

Prefeita Claudia Oliveira e o Vice Prefeito Beto do Axé Moi que viajaram até Brasília para tentarem 

regulariza os vôos para esta cidade. Senhor Presidente, eu sou esportista, gosto do esporte, vou está 

lutando, brigando para que a Secretaria de Esporte seja ativada. Não devemos só está focando na parte 

de lotação e esporte; os ambulantes também estão sendo esquecidos! Eles vivem disso o ano todo, 

quando chega à alta temporada vem ambulantes de fora  para disputar mercadorias com os que estão 

no dia a dia. Temos que sentar com a Secretaria competente ao serviço dos ambulantes para tentar um 

meio de levar para eles uma qualidade de serviço, porque a demanda deste município é muito grande. 

Sou de acordo pela regularização do serviço do Transporte Alternativo, mas, que seja de uma coisa 

correta; para não ver muitos carros apreendidos e não ter o direito de soltá-lo. Robério Moura Gomes 

– Senhor Presidente, devemos sim regularizar o serviço do Transporte Alternativo, porque a empresa 

de ônibus que ai estar, não atende mais as demandas do serviço de passageiro. Hoje, o papel de vocês 

ta mais importante do que a empresa de ônibus. As falhas que estão acontecendo, o transporte 
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alternativo estão cumprindo. Vamos reunir os Três Poderes para solucionar logo este problema. Tenho 

certeza que no decorrer dos quatro anos a Prefeita Claudia Oliveira regularizar esta situação. Nós 

Vereadores somos favoráveis, porque vocês não podem deixar de fazer o serviço de vocês. Já basta a 

gente ver tantas pessoas que não tem oportunidade de trabalhar e vocês estão tendo. É preciso que os 

Três Podes se reúnem para colocar a questão do Transporte Alternativo em dias. Hélio Pinheiro de 

Araujo – Senhor Presidente, quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira e o Prefeito Robério 

Oliveira; o Vice Prefeito Beto do Axé Moi por terem ido a Brasília resolver o problema dos vôos para 

esta cidade. Quero falar para o pessoal do Transporte Alternativo que eu estou presente a cada dia com 

esta classe; porque eu tenho uma empresa em Porto Seguro que fornecia cartão de transporte para os 

funcionários da mesma. Em reunião com os funcionários, eles optaram a preferência pelo transporte 

alternativo. Oitenta por cento dos funcionários moram em bairros circunvizinhos; alguns deles mesmo 

saindo de suas casas por volta de cinco da manhã para pegar o coletivo, ainda chegam atrasados na 

empresa. A partir do momento que eles começaram a usar o transporte alternativo estão chegando mais 

sedo no trabalho. O meu gabinete sempre vai ficar aberto para atender vocês e podem contar com meu 

apoio para com esta classe. Wilson Santos Machado – Senhor Presidente, trabalhar é necessidade de 

todos! Vocês são pais de famílias ou não, mas muitos querem constituir uma família. A família é à 

base de tudo; ninguém vai trabalhar pra não querer alguma coisa. Acredito que os Três Poderem vão se 

reunir; discutir por uma boa causa. São tantos problemas, mas que a Câmara de Vereadores está atenta 

a todos. O Vereador Lazaro Souza Lopes falou a respeito dos ambulantes, reunimos nesta Casa para 

tratar de assuntos indígenas; estamos tentando com alguns esportista para reativar a secretaria de 

Esporte. Acho correto que a Comissão competente tem que procurar o Poder Executivo pra ver de que 

forma podemos minimizar ou até mesmo legalizar o serviço de Transporte Alternativo.   Nós 

Vereadores estamos para apoiar todos vocês que precisam trabalhar pelo sustento de suas famílias. A 

Prefeita Claudia Oliveira é uma pessoa que está atenta aos problemas e juntos vamos resolver. 

Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, eu sou taxista! Sempre tive um apreço e carinho para 

com a classe do Transporte Alternativo; alguns representantes de vocês sabem qual é a minha posição 

a este respeito. Sou favorável conforme nós já conversamos em reunião com o Maj. Humberto Policia 

Militar – com vários Comandantes que passaram por esta cidade. No sentido que conversamos podem 

ter certeza que eu darei total apoio. Senhor Presidente, todas as pessoas que usam do Aeroporto de 

Porto Seguro tem seu local de estacionar os seus carros e a Câmara de Vereadores é quem faz as leis 

do município não tem seu local para estacionar no Aeroporto. Estive conversando com o representante 

da SINART e solicitei deste local, inclusive com cobertura. Quero parabenizar a Prefeita Claudia 

Oliveira, Prefeito Robério Oliveira e o Vice Prefeito Beto do Axé Moi; o Deputado Federal Ronaldo 

Carleto e o Deputado Fabinho que é o Vice Presidente da Casa Legislativa quem peitou e disse que 

Porto Seguro não poderia deixar de ter os vôos. É por este motivo que eu dei entrada em um Projeto de 

Titulo de Cidadão Portosegurense para este Deputado. Já vi vários títulos ser colocado nesta Casa que 

muitos que receberem não tinha merecimento! Em outras legislaturas eu vi traficante receber titulo de 

Cidadão Portosegurense! Vi também pessoas que foram homenageadas com este título pediram 

passagem pra vir receber! Senhor Presidente, eu vou revogar todos estes títulos sem reconhecimento e 

nunca fizeram nada por esta cidade. Elio Brasil dos Santos – Senhor Presidente, eu quero agradecer a 

Deus, por que foi Ele quem me colocou aqui e tem me fortalecido. Com certeza me dará inteligência; 

força para encarar e defender os meus projetos, defender naquilo que eu acredito e em especial 

defender as pessoas de paz do poder público. Quero parabenizar o Vereador Aparecido dos Santos 

Viana por estar hoje assumindo os trabalhos desta Casa pela ausência do Presidente Vereador Evaí 

Fonseca Brito; um Vereador mais antigo desta Casa é merecedor de assumir o cargo de Vice 

Presidente e hoje assumindo os trabalhos da Mesa Diretora. Às vezes falos de política e esquecemos 

falar da ação do político. Hoje eu estava assistindo o Vice Prefeito falando a respeito das ações que 

tem feito com a Prefeita. Isso mostra que a Prefeita Claudia Oliveira corre atrás dos problemas da 
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cidade. O problema da ida dela a Brasília foi tentar solucionar os problemas dos vôos no Aeroporto de 

Porto Seguro. Problemas este causado pela SINART – monopólio! Muitos que estão aqui hoje são 

vitimas do monopólio na política. A Rodoviária de Salvador é muito mal cuidada; O Aeroporto é mal 

cuidado; o de Porto Seguro da mesma forma! Tinha erros! Foi preciso a Prefeita sair pra pedir apoio 

dos Deputados em Brasília; graças a Deus foi sanado; quero parabenizar toda equipe de Claudia 

Oliveira; de Robério Oliveira, Vice Prefeito Beto do Axé Moi. Às vezes ficamos fazendo discurso pra 

ser aplaudido. Eu que tenho problema com a Justiça não posso ser mais candidato, mas, não tenho 

nenhuma intenção de sair candidato a Vereador – falo isso todos os dias com minha família; com meu 

povo; não por não ser merecedor! Tanto sou merecedor que nesta eleição eu tive um mil e poucos 

votos! Tem momento em nossa vida que às vezes temos que rever por estar sendo vereador em ver tatá 

calamidade; é cobrança; tanta necessidade, que é melhor ficar de fora porque a gente sente. Quando eu 

falo do governo do golpe, é porque o povo vai sofrer muito mais ainda! Hoje uma senhora me parou na 

rua pra perguntar a respeito da casa dele! Eu respondi só quando Lula voltar. Quero falar pra vocês do 

transporte: Não está legal! Uns dizem que é clandestino! Vocês com muita inteligência falam que é 

alternativo. Mas, é legitimo o transporte alternativo em Porto Seguro. Quando eu ia fazer serviço em 

Eunápolis, era a maior dificuldade pra chegar nesta cidade devido à concessão pública da Brasileiro. 

Depois veio um; dois fazer o transporte intermunicipal; hoje tem mais de cinqüenta famílias 

transportando em toda região. O problema não é só Porto Seguro! O transporte alternativo está em 

todo extremo sul da Bahia, por causa do mau atendimento da concessão pública que foi dada para a 

Brasileira.  Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, quero agradecer a Deus pela 

oportunidade de estar presidindo os Trabalhos da Mesa Diretora nesta Sessão pela ausência do 

Presidente Vereador Evaí Fonseca Brito. Quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pela gestão de 

qualidade. Realmente os vôos de Porto Seguro estavam cancelados! Mas, com a força política da 

Prefeita juntamente com o Vice Prefeito Beto Axé Moi, e a bagagem que a família Oliveira tem, 

sentaram com o senador e solucionariam este grande problema. Em nome do Presidente desta Casa 

Vereador Evaí Fonseca Brito, queremos fazer um Legislativo forte; atuante em pro do coletivo; como 

também auxiliar os demais Vereadores na forma que for possível! Hoje o Presidente desta Casa 

Vereador Evaí Fonseca Brito se encontra em Brasília tentando buscar melhorias para esta Casa. O 

projeto dos “motos taxistas” é de minha autoria! Na época fui muito criticado; mas nós mostramos 

para os taxistas que o projeto não prejudicaria a classe deles! Chegamos ao consenso; hoje é uma 

realidade. Tem que as três categorias sentar e mostrar pra Prefeita que estão todos unidos. Ordem do 

Dia Do Executivo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 010/2017 Matéria: Altera a lei 

nº 1102/13, que crua o Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes do Sexo feminino, em 

situação de rico social, denominado “instituição Acolher” e dá outras providências. Quórum: Maioria 

Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. Projeto de Lei Nº 011/2017 – 

Matéria: Autoriza a Doação de imóvel municipal mediante Termo de Doação de Uso e dá outras 

providências. Quórum: Dois terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. Do 

Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 003/2017 autoria Mesa Diretora – 

Matéria: Altera a Lei Municipal nº 785/08 que dispõe sobre o Plano de Cargos dos Servidores da 

Câmara Municipal de Porto Seguro, cria cargos, e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta 

de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. Requerimentos: Nº 049/17 autoria Vereador 

Abimael Ferraz Gomes – Requer do Executivo Municipal celebração de PPP´s para revitalização da 

Praça do Relógio e adequação do espaço para prática da lambada e do zouck. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. Nº 050/17 
autoria Vereador Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal o envio de Proposição versando 
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sobre a Regulamentação do Serviço de Transporte Alternativo de Porto Seguro. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. Nº 051/17 
autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal a celebração de PPP´s 

para instalação de Academia ao Ar livre na Praça das Pitangueiras, praça do distrito Vale Verde e 

Praça do Dendê. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Evaí Fonseca Brito. Nº 052/17 autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convenio com o Ministério da Saúde para implantação de Unidade de 

Hemodiálise em Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do 

Vereador Evaí Fonseca Brito. Nº 053/17 autoria Vereador Robinson Leão Vinhas – Requer do 

Executivo Municipal autorização do DENIT para aterro e construção de muro de contenção próximo 

ao Hotel Bosque do Porto para estacionamento de taxi. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. Nº 054/17 autoria Vereador Elio Brasil dos 

Santos – Requer do Executivo Municipal envio de Proposição versando sobre Regularização Fundiária 

de 42 casas situadas à Rua Wilson Fernandes Parque Ecológico. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. Nº 055/17 autoria Vereador 

Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o 

Ministério das Cidades para abertura e pavimentação de via de acesso interligando a BR 367 aos 

bairros Sapoti, Olhos d’águas e UPA Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. Nº 056/17 autoria Vereador Lázaro Souza 

Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração de PPP´s para revitalização da Praça da Caixa 

d’água, bairro Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do 

Vereador Evaí Fonseca Brito. Nº 057/17 autoria Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo 

Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal convenio com a Empresa EMBASA para instalação 

do abastecimento de água nos bairros: Maria Viúva e Xandó. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. Nº 058/17 autoria Vereador 

Wilson Machado dos Santos – Requer do Executivo Mun. celebração de convenio com a Sec. Estadual 

de Educação para ampliação da escola do em Santa Maria. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. Nº 059/17 autoria Vereador Hélio 

Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal a criação do Programa de Prevenção e Controle 

da Obesidade em crianças e adolescentes. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. Nº 060/17 autoria Vereador Antônio Geraldo Ferreira 

Couto – Requer do Executivo Mun. celebração de convenio com o Governo do Estado para perfuração 

de poço artesiano no Queimado. Indicações: Nº 058/17 autoria Vereador Abimael Ferraz Gomes – 

Recuperação de trecho da Rua do Contorno com a Rua Maria Teles, com construção de proteção na 

lateral. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evaí 

Fonseca Brito. Nº 059/17 autoria Vereador Elio Brasil dos Santos – Implementação do sistema de 

iluminação pública, coleta de lixo, ronda policial na Agrovila. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. Nº 060/17 autoria Vereador 

Renivaldo Braz Correia Filho – Construção de creche pública em Itaporanga. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. Nº 061/17 
autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Término da pavimentação da Rua Joaquim Jose 

Thomy, pavimentação da Rua da Linha, Rua Alberto Borges Figueiredo, Rua 03, rua 06, Rua 09 bairro 

Cambolo. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evaí 

Fonseca Brito. Nº 062/17 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – Construção de deques 

avançados ao longo da Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Rua do Mangue. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. Nº 063/17 
autoria Vereador Wilson Machado dos Santos – Perfuração de poço artesiano na Escola Caminho da 

Esperança no assentamento Milton Santos. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 
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ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. Nº 064/17 autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – 

Pavimentação asfáltica da rua Dr. Iedo Elias, nas proximidades do Colégio Valdivio Costa. Aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. Nº 065/17 
autoria Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto – Pavimentação asfáltica da Rua Jacarandá, antiga 

Rua Sete bairro Quinta do Descobrimento. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. Nº 066/17 Hélio Pinheiro de Araújo – Instalação de 

redutor de velocidade e faixa de pedestres na Av. Navegantes, na altura do nº 1392. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. Nº 067/17 
autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Construção de uma base para a PM na praça do 

bairro Mirante. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evaí 

Fonseca Brito. Nº 068/17 autoria Vereador Robinson Leão Vinhas – Instalação de redutores de 

velocidade nas proximidades de Posto de Saúde e Escolas do bairro Cambolo. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. Nº 069/17 
autoria Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Revitalização da Rua Marechal 

Deodoro, com iluminação próxima ao mangue e poda de arvores, iniciando na ponte e finalizando nas 

proximidades da Pousada Casa Azul. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. Nº 070/17 autoria Vereadores Evanildo Santos Lage e 

Rodrigo Borges de Souza – Ampliação e revitalização da Escola Municipal Manoel Carneiro, distrito 

de Vale Verde. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Evaí 

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

Sessão para o dia 13 de abril 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.  

 


