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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE MAIO DE 2017 

 

Aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2017 às 10h00min foi realizada a 12ª Sessão Ordinária do Poder 

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

Magalhães, nº. 30. Feita a primeira chamada dos Vereadores, e havendo número suficiente para dar início à 

Sessão, o Presidente Evaí Fonseca Brito declara aberta a Sessão sob a proteção de Deus, com a prece do 

Pai Nosso – de acordo com a Resolução Nº. 46 de 23 de março de 2000, e com as presenças dos 

Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, Aparecido dos Santos Viana, 

Ariana Fehlberg, Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, 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. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 04 de maio de 2017 foi 

aprovada pela maioria absoluta dos Vereadores.  Para Leitura: Do Executivo Municipal: Mensagem nº 

006/17 acompanhando Projeto de Lei Nº 006/2017 – que Dispõe sobre o Fundo Garantidor de Serviços 

Públicos e Desenvolvimento Sustentável de Porto Seguro e dá outras providências. Mensagem nº 007/17 

acompanhando Projeto de Lei Nº 007/2017 – que Dispõe sobre o Programa Municipal de Parcerias 

Pública Privada e Concessionária para o Desenvolvimento Sustentável de Porto Seguro. Mensagem nº 

008/17 acompanhando Projeto de Lei Nº 008/2017 – que Dispõe sobre a Política Municipal de 

Saneamento Básico de Porto Seguro e dá outras providencias. Mensagem nº 009/17 acompanhando 

Projeto de Lei Nº 009/2017 – que Dispõe sobre a Regulação de Serviços Públicos Delegados de Porto 

Seguro sobre criação da Agencia de Regulação de Serviços Púbicos Delegados de Porto Seguro sua 

estrutura, competência, funcionamento e dá outras providencias. Mensagem nº 022/17 acompanhando 

Projeto de Lei Nº 022/2017 que Altera a atualiza complementarmente a Lei Municipal 1071/13 que 

Institui o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica PMQ-AB, 

instituído pelo Ministério da Saúde e dá outras providencias. Oficio Gabinete 0609/17 – Solicita cessão do 

Plenário para o dia 19 de maio.  Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores. Do Legislativo 

Municipal: Projeto de Lei Nº 008/2017 autoria Vereador Robinson Leão Vinhas. Matéria: Reconhece 

como de Utilidade Pública Municipal a Cooperativa dos Taxistas do município de Porto Seguro. Projeto 

de Lei Nº 009/2017 autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Matéria: Dispõe sobre a 

disponibilização de local de descanso para os profissionais de enfermagem nos equipamentos de saúde no 

município de Porto Seguro. Projeto de Lei Nº 010/22017 autoria Mesa Diretora. Matéria: Concede 

reparação salarial aos servidores públicos municipais lotados na Câmara Municipal de Porto Seguro. No 

Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Aparecido dos Santos Viana – Senhor 

Presidente, devido as informações de senhor Presidente eu tive que mudar o meu discurso que é a respeito 

da Administração do Distrito de Pindorama. Senhor Presidente, eu gostaria de falar a respeito da Avenida 

Heraldo Lima que liga as comunidades: Vila Vitória, Vila Parracho, Porto Alegre e Mercado do Povo. 

Nesta semana nós vereadores fomos atacados com palavras de baixo escalão por algumas pessoas; foi 

publicado em redes sociais via internet por um Pastor, dizendo que a Avenida acima citada estava nesta 

situação que a culpa era dos vereadores (a)! Gostaria que este Pastor tivesse um pouco mais de 

conhecimento a respeito do papel do vereador; que ele pudesse chegar a esta Casa pra ler a Lei Orgânica 

pra ver a capacidade de um vereador. Ainda foi mais infeliz – em patê! Quando disse que votou na Prefeita 

Claudia Oliveira, continua votando porque ele acredita nela e a situação desta Avenida é porque os 

vereadores não fazem nada! São 17 (dezessete) vereadores parceiros da Prefeita, e nós vereadores temos 

cobrado! Este Pastor às vezes ele queria falar dos Secretários que ficam em seus Gabinetes parados! Os 

Secretários – com exceção, não estão colaborando com a gestão da Prefeita! Ele poderia ser sincero e não 

dizer que os vereadores são operantes! Todos nós vereadores somos operantes porque corremos atrás das 

melhorias para a população. Pessoalmente estive conversando com o Sr. Jorge Lima responsável pela 

iluminação de Porto Seguro que se encontra uma vergonha, principalmente no interior – Distritos; 

simplesmente ele disse que ia ao Distrito de Pindorama resolver o problema das lâmpadas queimadas! Isso 
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já tem mais de dois meses; eu oficializei um documento entreguei no dia 08 de abril, até hoje nem se quer 

uma atenção ele deu! Eu gostaria que o Sr. Jorge Lima fosse a Pindorama pra ver a situação da Rua do 

Colégio! Tem aluno que estudam a noite não vão à escola! A Prefeita não tem culpa. Senhor Jorge, o 

problema da falta de iluminação é um problema seu; porque nós moradores de Pindorama pagamos taxa de 

iluminação pública, e você é encarregado pra isso! Agora, fica sentado no gabinete, não sai nas ruas pra ver 

a situação que estar, fica o Vereador apanhando por sua causa. Nós vereadores passamos os problemas para 

os Secretários, eles fingem que vão ao local e não resolvem. Quero ser sincero, mas na época que o 

Secretário de Iluminação Pública era o Sr. Abimael Ferras – Bibi Ferraz, isso nunca aconteceu! Porque 

todas as vezes que ele era solicitado ele resolvia o problema; hoje a gente liga e não tem retorno.              

Renivaldo Braz Correia Filho – Senhor Presidente, quero relatar um ocorrido que aconteceu com alguns 

amigos do Distrito de Trancoso. O pessoal da Prefeitura chegou ao Distrito e derrubou o ponto dos 

mototaxistas! Eu fico indignado com uma situação desta! Enquanto nós estamos aqui apelando por geração 

de empregos. São pais de famílias que estão trabalhando, procurando angariar fundos para o sustento de 

suas famílias; evitando que os mesmos entrem no mundo do crime, aí acontece isso! Pelo que eu estou 

vento Senhor Presidente, quem fez isso ou quem mandou fazer, estão querendo que estes pais de famílias 

entrem para o caminho errado – roubar! São quatro Associações no Distrito de Trancoso, só um ponto foi 

quebrado, sendo que todos estão trabalhando ilegal! Senhor Presidente, eu estou muito chateado pelo que 

está acontecendo no distrito de Caraíva. Desde quando iniciou as aulas neste Distrito, o Diretor da Escola 

solicitou da secretária de Educação mais funcionários para a mesma cumprir corretamente com o trabalho; 

a Secretária nunca olhou para lá! Por fim ainda tinha uma zeladora que fazia o serviço em doze salas de 

aulas; quando a senhora precisava vir à cidade resolver qualquer problema, ela colocava uma pessoa para 

substituí-la! Ontem esta senhora foi demitida. A minha tristeza é que tiraram esta senhora e o diretor 

colocou pessoas de sua família! Eu gostaria Senhor Presidente, que a Secretária de Educação olhasse com 

carinho esta situação, porque do trabalho, todo mundo precisa, não só a família do diretor do Colégio de 

Caraíva. Wilson Santos Machado – Senhor Presidente, gostaria que as pessoas viessem mais vezes nas 

Sessões da Câmara Municipal para acompanhar os trabalhos dos Vereadores. Quero parabenizar o 

Presidente vai Fonseca Brito por trazer o curso de Capacitação para os Vereadores, Assessores e Servidores 

desta Casa Legislativa; um curso muito bom e bem aproveitado. Na semana passada devido o tempo 

chuvoso que aconteceu nesta região, nós vereadores solicitamos que logo após este período que fosse feito 

pelo Executivo um levantamento de todos os bairros e distritos que devido ao tempo chuvoso que assolou 

estas comunidades, para que fosse feito um trabalho de recuperação dos danos causados pela chuva. Quero 

agradecer o Secretário de Obras, Secretário de Serviços Públicos e o Sr. Renovato por terem uma 

solicitação da comunidade de Vera Cruz, na oportunidade mostrei para os mesmos os problema que sofrem 

o distrito principalmente com podas de arvores porque meche com muita gente, e precisamos fazer um 

trabalho com ordem. Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, eu quero parabenizar pelo Curso 

de Técnica Legislativa apresentada nesta Casa durante esta semana para os Vereadores (a), Assessores e 

Servidores desta Casa Legislativa, trazendo um pouco de cultura e conhecimento. Eu participo de um 

Projeto Social – FAD que tem em nossa comunidade, na sexta feira nós estamos realizando um chá de bebe 

comunitário; ali pretendemos angariar fundos para as mães carentes desta comunidade; sábado faremos o 

dia das mães do FAD com distribuições de brindes; estrutura para as crianças. Todos os dias é dia da mãe! 

Mas, neste dia tão dedicado a ela é importante para lembrar aqueles que ainda têm mãe e também para 

aqueles que já não tem mais sua mãe, porque mãe é um ser único; e no domingo estamos com um evento 

marcado no bairro Paraguai que é um torneiro de futebol. Eu estive junto com o Secretário José Carlos 

visitando a minha comunidade e em outros bairros circunvizinhos. É este o papel do Vereador: fiscalizar e 

elaborar projetos de leis. Muitas vezes La fora sai uma mensagem distorcida; tem uma rádio ai que traz 

coisas diferentes do contesto real. Mas eu fico totalmente tranqüilo quando vejo outra rádio – Baianão FM 

fazendo outro pronunciamento totalmente diferente. Quero parabenizar o Jojo e Miro que fazem um 

trabalho sem estar buscando parceiros e sim encima da verdade; o que realmente estão enxergando; não só 

para denegrir imagem como são feitos por algumas vias de comunicação. O município de Porto Seguro já 

superou a fase destes antecessores; hoje temos uma mídia presente, participativa; temos uma população que 
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tem a internet que é um mecanismo de divulgação que facilita. Hoje temos uma população que si engana se 

ela quiser! É fácil ela saber quais são os frutos que as arvores estão tendo! Deixo o meu agradecimento ao 

meu Deus, porque é Ele que me sustenta até este momento. Robério Moura Gomes – Senhor Presidente, 

na semana passada eu mais o Vereador Ronildo Vinhas Alves tivemos com a Prefeita Claudia Oliveira para 

conversar a respeito das necessidades para o distrito de Trancoso, em seguida ela solicitou da presença do 

Secretário José Carlos. Ontem eu mais o Vereador Ronildo Vinhas Alves saímos para visitar as ruas do 

Distrito e constatamos da necessidade do patrolamento, reposição de material, rebaixamento de ladeiras 

colocação de manilhas em algumas delas. a Prefeita Claudia Oliveira e nós Vereadores estamos 

preocupados com o município de Porto Seguro. Tenho certeza que neste segundo mandato da Prefeita 

juntamente com os dezessete Vereadores (a) para o bom desenvolvimento de Porto Seguro. Gostaria de 

dizer para o Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Cacique tem toda razão; eu também fiquei chateado 

com a derrubada do ponto dos mototaxistas. Se o órgão público vê alguma coisa errada, ele tem que 

notificar ou advertir quem está errado! Não é chegar e fazer o que fizeram. Nós temos que ajudar as 

pessoas e não persegui-las! São toso pais de famílias e necessitam do seu trabalho para sustentá-las. Não é 

desmanchar ponto de mototaxistas que vai resolver a situação.  Quero parabenizar o Presidente pelo Curso 

que está acontecendo pelo projeto Escola Legislativa. Nós Vereadores e os servidores desta Casa não 

podem perder este Curso; porque cada dia que passa obtém novos conhecimentos. Quero parabenizar o 

empresário Cícero Sena pelo Titulo Cidadão Portosegurense que vai receber. Evanildo Santos Lage – 

Senhor Presidente, eu gostaria de parabenizá-lo pelo Curso realizado nesta Casa Legislativa; quero pedir 

desculpa por não ter participado ativamente por está na linha de frente da organização o esporte entre os 

colégios do distrito de Arraial d’Ajuda que será realizado nesta sexta feira dia 12 de maio. Quero 

parabenizar todas as mães pelo seu dia – segundo domingo de maio. Em especial parabenizo a minha mãe, 

porque foi ela quem me ensinou o que é certo e mostrando os errados. Ariana Fehlberg – Senhor 

Presidente, mais uma vez venho pedir a administração uma atenção especial para com os moradores do 

bairro novo do Distrito de Pindorama. Por muito tempo já foi solicitado reposição de lâmpadas nas ruas 

desta comunidade, até o momento nada foi feito. Também quero agradecer ao Presidente pelo Curso 

realizado nesta Casa Legislativa; para mim fui uma contribuição de grande valia, como também tenho 

certeza pra aqueles que participaram. Quero agradecer ao Secretário de Serviços Públicos Sr. Renovato por 

ter atendido uma solicitação minha. Quero encerrar o meu pronunciamento com uma mensagem de 

felicitações para todas as mães pelo seu grande dia – segundo domingo de maio.  Dilmo Batista Santiago 

– Senhor Presidente, quero parabenizá-lo pela realização do Curso nesta Casa, espero que tenham mais. 

Gostaria de pedir a Prefeita que estendesse este Curso para alguns Pastores de certas igrejas para que 

possam saber qual o papel do Legislador! Quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira; Secretário de 

Turismo e o Vice Prefeito Beto pelo belíssimo café da manhã realizado hoje no Hotel Vela Branca onde foi 

abordada junto aos grandes hoteleiros de Porto Seguro a “taxa de turismo” – contribuição. Isso mostra o 

respeito do Executivo junto com a Hotelaria que querem o melhor para Porto Seguro. Senhor Presidente, 

quero falar a respeito da falta de criatividade da oposição de Porto Seguro. Nesta semana eu vi em redes 

sociais uma postagem de um funcionário do ex-prefeito de Porto Seguro Ubaldino Junior: “Prefeita de 

Porto Seguro faz uma licitação e gasta um valor de cento e cinqüenta mil reais com pipoca e pula-pula”- 

data de 2015. Simplesmente A Prefeitura fez uma licitação no período de quatro anos, dando a legalização 

para toda Secretaria que fosse fazer um evento poder usar desta licitação. Isso não quer dizer que em uma 

festa foram gastos o valos de cento e cinqüenta mil reais. Ainda consta que se durante este período não 

fosse utilizado o contrato integral deste valor, faria a medição encima daquilo que foi gasto. É de dá pena a 

falta de criatividade da oposição. Se fossem mais criativos, poderia até nos causar preocupação! É por este 

motivo que levaram uma surra na eleição anterior, com mais de oito mil votos pela criatividade que não 

tem. Sabemos que o município hoje está com problema gravíssimo pela falta de iluminação. O problema é 

a licitação! Feita uma licitação, uma empresa venceu a concorrência, porém outra empresa entrou na justiça 

pra derrubar a vencedora! Por este motivo o município ficou impedido de comprar os equipamentos. Em 

conversa com o Secretário Mauricio Pedrosa disse que tudo já foi solucionado e sexta feira já começa 

normalizar o serviço de iluminação pública no município de Porto Seguro. Abimael Ferraz Gomes – 
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Senhor Presidente, é importante que tenhamos a oportunidade dada por Deus para defender os interesses de 

Porto Seguro. Quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira, Secretário de Turismo e mo vice-prefeito 

Beto pelo café da manhã realizado hoje no Hotel Vela Branca onde tratamos da contribuição do turista de 

Porto Seguro para beneficio do próprio turista; trinta hoteleiros credenciaram para abraçar esta causa. Se 

juntarmos as nossas forças conseguiremos desenvolver muito bem esta cidade da forma que ela precisa. 

Porto Seguro não é uma cidade qualquer! É uma cidade mais importante deste país. Quero parabenizar o 

Presidente Evaí Fonseca Brito pela primeira etapa do Curso dado nesta Casa Legislativa – uma etapa de 

quatro cursos. Quem disser que domina a sabedoria já está se colocando como alguém que não sabe de 

nada! Porque a sabedoria é infinita. Senhor Presidente, o Vereador Aparecido dos Santos Viana falou em 

seu pronunciamento de que um cidadão foi a imprensa para denegrir a imagem do Legislativo. Quero dizer 

que não foi o Pastor quem falou! Foi alguém que não tem conhecimento das coisas; talvez despreparado; 

não conhece como funciona o Legislativo; não sabe que o Vereador não executa obras! Por isso foi à 

imprensa falar besteira. Falo isso porque eu sou filho de Pastor, e os Pastores de verdade são preparados e 

faz um trabalho de beneficio a sociedade brasileira. Como fui responsável pela iluminação de Porto Seguro 

por vinte anos, conheço como ninguém as estruturas de iluminação pública desta cidade! Mesmo sendo 

eleito Vereador, me coloquei a disposição da Prefeita Claudia Oliveira para acompanhar e dar apoio 

necessário que o departamento precisar para que o problema da iluminação se resolva o mais rápido 

possível. Temos que entender que esta cidade é a quarta maior de estrutura de iluminação pública do 

interior do Estado não se resolve de uma hora pra outra, principalmente quando se troca o gestor. Antônio 

Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente, há pouco instante um colega falou a respeito da falta de 

informação por parte de algumas pessoas que criticam o Legislativo, mais nós estamos aqui pra isso 

mesmo, porque somos diretos os representantes do povo. Também no ano passado fomos criticados quando 

votamos na cobrança da “taxa de turismo”! Mas, no café da manhã de hoje foi demonstrado pelo Secretário 

de Turismo que o Conselho Municipal de Turismo vai usar desta taxa para desenvolver o próprio turismo 

de nossa cidade. Nós não podemos encruzar os braços – Legislativo; Executivo e Rede Hoteleira. Fico feliz 

em ver todos estes representantes nesta Sessão, e em saber que hoje um dos representantes da Rede 

Hoteleira Sr. Cícero Gonçalves Sena um dos pioneiros no investimento da rede hoteleira de Porto Seguro e 

hoje recebendo Titulo Cidadão Portosegurense. Se não existissem estes hoteleiros, empreendedores, o que 

seria do nosso povo? Esta cidade tem mais de cento e cinqüenta mil habitantes, é uma cidade mãe; uma 

cidade que agregou todo o povo que chegaram da região cacaueira. Por isso devemos lutar pelo 

desenvolvimento deste município. Ronildo Vinhas Alves – Senhor Presidente, em conversa com Vereador 

Robinson vinhas falamos a respeito das pessoas que recebem Titulo Cidadão Portosegurense e não vem 

receber. Deveríamos fazer uma relação e revogar todos os Títulos daquelas pessoas que ainda não vieram 

pecar. Senhor Presidente referente ao pronunciamento dos dois vereadores a respeito da derrubada de um 

dos pontos dos mototaxistas do Distrito Trancoso, eles estão corretos! Acho que o pessoal da Prefeitura 

tinha que primeiro conversar com a classe; poderia notificar o mesmo, pra depois tomarem uma decisão. 

Quero agradecer o Secretário de Obras Sr. José Carlos por ter ido visitar todos os bairros do distrito de 

Trancoso; onde deu inicio dez horas até as dezessete e trinta; isso foi um pedido dos Vereadores: Ronildo 

Vinhas Alves e Robério Moura Gomes. Graças a Deus os trabalhos estão começando, por isso que 

agradecer a todos que estão empenhados pelo inicio deste trabalho. Senhor Presidente, quero parabenizá-lo 

pelo Curso de Capacitação realizado nesta Casa Legislativa para os Vereadores, Assessores e Servidores da 

Câmara Municipal; peço desculpas pelos dias que eu não pude participar; o distrito de Trancoso com esta 

chuva precisava da presença do Vereador pelas cobranças por parte da população. A respeito do espaço 

cedido pela Prefeitura para capacitação do TRE, gostaria de informar que o Distrito de Trancoso tem mais 

de cinco mil eleitores que também precisam regularizar os títulos até o mês de dezembro. Aproveitando a 

presença da Prefeita Claudia Oliveira nesta Casa, eu gostaria que o Cartório Eleitoral fosse até o distrito de 

Trancoso para atender os eleitores daquela região e facilitar a vinda deles até o centro de Porto Seguro. 

Quero parabenizar o serviço do Cartório Notas e Protestos pelo excelente trabalho que está sendo feito; 

sabemos que o Cartório foi privatizado – particular, está de uma excelência de tratamento para com os 

usuários. Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, quero dá boas vindas a Prefeita nesta Sessão. 
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Parabenizar e dizer que uma honra entregar o Titulo de Cidadão Portosegurense ao Sr. Cícero Gonçalves 

Sena Neto. Talvez os que tiveram esta honra de ter agraciado em receber este titulo, talvez não saiba a 

importância que é vir a esta Casa pra recebê-lo. Quero agradecer a Empresa IBRADESC pela palestra que 

está sendo fundamental nesta Casa. Para mim nunca é de mais aprender! Se chegar um cidadão a dizer que 

sabe de tudo, ele tem que nascer de novo, porque ele não sabe de nada! Quero agradecer por este curso. 

Quero parabenizar a Prefeita, o Vice Prefeito e o Secretário de Turismo pelo café da manhã onde foi 

abordada a taxa de turismo – contribuição. Quero agradecer as pessoas que vem contribuindo na geração de 

emprego de nossa cidade; muitos moradores ficam esperando ser empregado pela Prefeitura. Mas também 

sabemos que a Prefeitura tem seu limite de empregar, porque tem que prestar contas, e não pode inchar a 

prefeitura com tanto funcionários. Quero parabenizar a limpeza do velatório desta cidade. Quero 

parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira por estar sempre atenta nas questões quando solicitamos a ele. 

Encerrou o Vereador lendo uma mensagem e parabenizando o dia das mães – segundo domingo de maio. 

Elio Brasil dos Santos – Senhor Presidente, não posso deixar de falar a respeito do café da manhã que ora 

tivemos com a Prefeita, o Vice Prefeito, Secretário de Turismo e Vereadores, onde foi feito adesão em 

torno de trinta hoteleiros que aderiram à taxa de contribuição da taxa de turismo sustentável. Este processo 

começa nesta Casa com aprovação do projeto da taxa de turismo no ano passado. Esta taxa de turismo foi 

votada um “substitutivo” do Vereador e Presidente da Comissão de Redação e Justiça que também foi 

hoteleiro Antonio Miguel Ballejo. Houve uma discussão; muitos eram contra, depois entenderam a 

importância de colocar uma “taxa de turismo” em Porto Seguro. Prefeita Claudia e Vice Prefeito Beto que 

é idealizador desta ação, porque está vendo dificuldade, e pra fazer turismo precisa de investimento. Hoje 

trinta hoteleiros aderem como contribuição voluntária, porque acreditam nas ações que o turismo tem feito 

em nosso município. O conselho Municipal de Turismo é quem vai fiscalizar; administrar e colocar o 

dinheiro no local certo. Todos sabem que quando se fala em Conselho a maioria das vezes é do Executivo 

ou do Governo. No município de Porto Seguro a maioria dos Conselhos é da Sociedade Civil Organizada, 

por conta disso quero dá todos os méritos a esta secretaria e em especial a Prefeita Claudia Oliveira. 

Turismo e ações se fazem com participação do “traide, da população, quando é transparente e bem 

fiscalizada. Ordem do Dia do Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Resolução Nº 

002/2017 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito. Matéria: Concede Titulo de Cidadão Portosegurense ao 

Cel. PM Anselmo Brandão. Quórum: Dois terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois 

de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela maioria absoluta. Projeto de 

Resolução Nº 003/2017 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Matéria: Concede Titulo de Cidadão 

Portosegurense ao Dr. Bruno Dantas Nascimento. Quórum: Dois terços de acordo com o art. 143 do 

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

absoluta. Requerimentos: Nº 098/17 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo 

Municipal a realização e Audiências Públicas para elaboração do Estatuto das Praias do município de Porto 

Seguro. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela maioria absoluta. Nº 

099/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convenio com o Ministério das Cidades e Secretaria Estadual de Agricultura para construção de um Parque 

de Exposições em  Porto Seguro. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado 

pela maioria absoluta. Nº 100/17 autoria Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – 

Requer do Executivo Municipal convenio com o Governo do Estado para disponibilização do SAC móvel 

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

maioria absoluta. Nº 101/17 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convenio com a Secretaria de Saúde e/ou Ministério da Saúde para implantação do serviço 

de Saúde Bucal no distrito de Vale Verde. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi 

aprovado pela maioria absoluta. Nº 102/17 autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araujo – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convenio com o DENIT para instalação de grades de proteção no 

trecho do anel viário. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela maioria 

absoluta. Nº 103/17 autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração 

de PPP´s para recuperação dos equipamento de  ginástica da 2º etapa do bairro Vila Valdete. Depois de 
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várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela maioria absoluta. Nº 104/17 autoria 

Vereadores, Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal celebração 

de convenio com a Empresa EMBASA para implantação do sistema de abastecimento de água do bairro 

Mirante rio Verde e sistema de esgotamento sanitário bairros: Mirante Rio Verde, Maria Viúva, Xandó, 

Condomínio Dois mil, Trancosinho no distrito de Trancoso. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores, foi aprovado pela maioria absoluta. Nº 105/17 autoria Vereador Renivaldo Braz Correia 

Filho – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com a empresa de telecomunicações – 

Vivo, para instalação de torre no distrito de Caraíva. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores, foi aprovado pela maioria absoluta. Nº 106/17 autoria Vereadora Ariana Fehlberg – Requer 

do Executivo Mun. celebração de convenio com o Gov. do Estado para disponibilização de carro fumacê 

para os distritos, povoados e bairro periféricos.  Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, 

foi aprovado pela maioria absoluta. Indicações: Nº 095/17 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – 

Revitalização da Praça do Trabalhador, Complexo Frei Calixto. Depois de várias discussões por parte 

dos Vereadores, foi aprovado pela maioria absoluta. Nº 096/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos 

Viana – Recuperação da pavimentação da rua Dr. Iedo Elias no Parque Ecológico e pavimentação da Av. 

João Carlos, próximo ao Loteamento Caboatã. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, 

foi aprovado pela maioria absoluta. Nº 097/17 autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Instalação de 

lixeiras nas vias da orla norte do município. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi 

aprovado pela maioria absoluta. Nº 098/17 autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Revitalização e 

ampliação da Escola Municipal Neilton Dantas, bairro Casas Novas. Depois de várias discussões por 

parte dos Vereadores, foi aprovado pela maioria absoluta. Nº 099/17 autoria Vereadores Ronildo 

Vinhas e Robério Gomes- Mutirão para patrolamento e terraplanagem dos bairros do distrito de Trancoso e 

adjacentes como Sapirara, Coqueiro Alto, Itacipuera e Gravatá. Depois de várias discussões por parte 

dos Vereadores, foi aprovado pela maioria absoluta. Nº 100/17 autoria Vereador Elio Brasil – 

Instalação de dois redutores de velocidade na Av. Getúlio Vargas, Praça Gravata, bairro Frei Calixto. 

Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela maioria absoluta. O 

Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 18 de 

maio 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. 

 

 

 


