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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE SETEMBRO  DE 2017 

 

Aos 14 (catorze) dias do mês de setembro de 2017 às 10hs00min foi realizada a 6ª 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 31 

de agosto de 2017 foi aprovada pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Para Leitura: Do Executivo 

Municipal: Mensagem Nº 037/17 acompanhando Projeto de Lei Nº 037/2017 que “Institui o Plano 

Plurianual – PPA para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências”. Mensagem Nº 038/17 

acompanhando Projeto de Lei Nº 038/2017 que “Estima a receita e fica a despesa do município de 

Porto Seguro para o exercício financeiro de 2018 e determina outras providências”. Do Legislativo 

Municipal: Projeto de Resolução Nº 016/2017 autoria Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério 

Moura Gomes. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Antônio Robson Araújo 

Pinto. Projeto de Resolução Nº 017/2017 autoria Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas 

Alves – Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense a Sra. Eliene Figueiredo Santos Santana. 

No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Lazaro Souza Lopes – Senhor 

Presidente, o que está circulando na imprensa a respeito do fechamento do Hospital da Avenida dos 

Navegantes, tem me incomodando. Muitos Vereadores no decorrer da campanha falaram a respeito da 

Educação, Saúde e Segurança, por isso nenhum deles está de acordo dom o fechado do mesmo. Tivemos 

uma reunião com a Secretária de Saúde Edna Alves; ela apresentou gastos de custos e que nós 

entendemos; demos algumas alternativas para que fosse analisada pelo Executivo, depois retornaria a 

esta Casa para explicar o que foi decidido. Gostaria que a imprensa levasse a informação de que os 

Vereadores (a) não são de acordo com o fechamento do Hospital. Nós Vereadores tivemos uma reunião 

com o Diretor do Hospital Luis Eduardo Dr. Rodrigo, ali foi explanado a o problema do Hospital da 

Avenida Navegante; e se isso acontecer vai ser um caos para o Hospital Luis Eduardo; pra UPA do 

Baianão e pior ainda para os moradores do centro da cidade. Estou aqui para apoiar aquilo que seja bom 

para os moradores da cidade. Em momento algum eu Vereador Lazaro Souza Lopes estou de acordo 

com o fechamento do Hospital da Avenida dos Navegantes. Aos moradores dos bairros: Vila Jardim, 

Vila Valdete e Porto Alegre II o meu Gabinete tem empenhado em falar com Secretário de cada 

Secretaria de direito para levar melhorias para estes bairros. Há vários meses que vem chovendo nesta 

cidade e que tem muitos bairros que as ruas não têm asfalto e nem calçamento. O Vereador faz 

indicações, requerimentos e cobrar as benfeitorias; mas o Vereador não tem o poder de executar a obra. 

Também não podemos ser demagogo em cobrar demais um patrolamento de uma rua sabendo que vai 

chover no outro dia! Nós temos que chamar o povo pra vir a esta Casa, trazer sugestões; não só pra 

criticar os Vereadores; o meu gabinete está sempre de portas abertas para receber sugestões desde que 

seja de beneficio para nossa cidade. Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, nós sabemos da 

evolução da saúde do nosso município; do belíssimo trabalho que a Secretária Edna Alves vem fazendo 

em prol da saúde! Foram muitas unidades criadas; praticamente em todos os bairros tem unidade de 

saúde. Mas, também não podemos ficar calado quanto ao boato que está sendo vinculado – nada oficial; 

eu gostaria que fosse oficialmente colocado se vai fechar ou não! Até mesmo para que possamos tomar 



          2 
     

 

 

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 

nossas posições em explicar para a população a tal situação. Este Hospital no período de Janeiro a 

agosto foi atendido trinta mil, quinhentos e dez pessoas, uma média de três mil e oitocentos 

atendimentos mensais; sendo trinta por dento destes atendimentos no período noturno; no mês de maio 

foram oitenta cirurgias realizadas: laqueaduras; vasectomia, varizes, curetaria; hérnias e muitas outras. 

Nos dias 31 de agosto 01 e 02 de setembro eu pedi a três amigos que simulasse que estavam doentes 

para que eles fossem aos Hospitais: Luiz Eduardo; UPA do bairro Baianão e no Hospital Municipal. 

Primeiro dia no Hospital Luiz Eduardo: ficaram uma hora e quarenta e cinco minutos de espera e não 

foram atendidos; segundo e terceiro dia duas horas também não foram atendidos. UPA do Baianão: 

primeiro dia: cinqüenta minutos; segundo dia uma hora e cinco minutos e no terceiro dia cinqüenta e 

cinco minutos! Hospital Municipal: primeiro dia: 38 minutos; segundo dia quarenta e três minutos e no 

terceiro dia: cinqüenta minutos, uma agilidade total. Segundo boatos estão querendo fechar a melhor 

Unidade de Saúde do nosso Município, onde praticamente vinte e cinco mil são moradores na sede; fora 

o transito de turista. Eu gostaria que a gestão se pronunciasse a este respeito; na reunião que tivemos 

com a Secretária de Saúde Edna Alves, nós Vereadores colocamos algumas prioridades que poderiam 

ser feitas porque não dá para ficar sem o Hospital da Avenida dos Navegantes. Kempes Neville Simões 

Rosa – Senhor Presidente, a respeito do Orçamento Impositivo, gostaria que todos os Vereadores 

analisassem, porque é um orçamento que é mais ou menos como uma emenda parlamentar municipal; 

onde nos dá direito a propor emendas no Orçamento Municipal, prevendo investimentos em áreas e 

obras de um interesse geral; para que isso aconteça teremos que alterar a Lei Orgânica. Mas, funcionaria 

onde nós Vereadores iríamos apontar ações especificas; como é de caráter impositivo o município 

ficaria obrigado a fazer investimento de acordo a necessidade que nós Vereadores enxergamos. A 

importância disso é que nós Vereadores somos os olhos da comunidade teríamos o direito de priorizar 

algumas obras. Senhor Presidente, a respeito do fechamento do Hospital da Avenida dos Navegantes, 

como enfermeiro sou contra ao fechamento. Não podemos deixar de entender que cada bairro deste 

município é uma situação. A população já está acostumada com atendimento perto de sua localidade, 

isso não é direito de qualquer Secretária ou qualquer que seja simplesmente porque ela tem dentro de 

padrões; marcadores! O principal de tudo é saber da população o que pensa; se estes atendimentos forem 

retirados? Quando tivemos a reunião com a Secretária eu procurei saber dela qual valor do orçamento? 

O que é feito dentro deste Hospital? Obtive resposta que o Hospital gasta mais de quatrocentos mil por 

mês; e fechando temos uma redução de duzentos mil mensais! Perguntei: como fica a população? Quer 

fechar, então vamos criar um Hospital com sede própria! Acho que tem que fazer um planejamento 

anterior pra poder construir um hospital novo. Sou contra o fechamento do Hospital, porque a população 

precisa participar desta discussão. Também Senhor Presidente, quero deixar bem claro todo meu apoio 

ao Transporte Alternativo. Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, estive em Salvador, fui muito 

bem recebido na Câmara de Vereadores, como não estava com traje apropriado não participei da Mesa. 

Senhor Presidente, esta Casa está de parabéns. Nunca vi uma Câmara tão bagunçada como a de 

Salvador! Moveis velhos; as cadeiras da galeria muito antigas. Também fui recebido na Câmara dos 

Deputados pelo Deputado Estadual do meu partido – Bobo, que prontificou em Porto Seguro. Senhor 

Presidente, sabemos que muitos falaram do senhor quando renovou a Câmara – para entrar na mesma 

tem que se identificar fazendo cadastro e tirando foto; então gostaria de dizer que todas as Câmaras que 

passei têm este sistema. Por isso gostaria de parabenizar  o Presidente desta Casa. O Som da Câmara de 

Salvador parece um som de feira livre; ninguém entende nada do que está falando; Vereador fica em pé, 

ninguém faz nada; vi uma baderna total. Aqui o nosso colega vem dando exemplo de Câmara 

Municipal. Senhor Presidente, o Governo do Estado quer transformar o SAC em Ponto Cidadão! Um 

retrocesso total, principalmente na retirada de Identidade. Não devemos deixar isso acontecer 

principalmente nesta cidade que é a mãe do Brasil. Senhor Presidente, quando estava em Salvador, um 

amigo me ligou avisando que no bairro Cambolo o bar do Sr. Nicanor foi assaltado! Nós temos que ir a 
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Salvador pra reivindicar segurança para esta cidade. Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente,    

nós temos em Porto Seguro uma quantidade imensa de pessoas desempregadas. Temos o pólo turismo 

que só gera emprego no período de dois ou três meses. Entrei nesta Casa com um requerimento 

solicitando que a gestora criasse uma Secretaria de Indústria e Comercio. Que no município tivesse um 

secretário que pudesse buscar no país empresas para que fosse implantada em Porto Seguro que não 

venha poluir o nosso meio ambiente; mas empresas geradoras de empregos e renda para o nosso povo. O 

desemprego gera violência; corrupção! Noventa e nove por cento dos jovens de Porto Seguro estão 

desempregados – falta de oportunidade e falta de emprego. Seria importante que a Prefeita Claudia 

Oliveira juntamente com o Governo Estadual pudesse trazer empresas para este município. Estou 

engajado em dois projetos de suma importância para Porto Seguro: um é o Aeroporto Internacional e 

construção de uma Marina. Ambos vão gerar mais ou menos três mil empregos. O que mais me chama 

atenção é que o Governo do Estado não está nem ai pra Porto Seguro!  No mês de fevereiro juntamente 

com a Prefeita eu conseguir com alguns investidores que tem trezentos milhões para ser investidos em 

Porto Seguro; fomos a Salvador, sentamos com o Secretário de Infra Estrutura do Estado da Bahia, o 

mesmo pediu desculpas e alegou que isso não tinha condições de vir pra Porto Seguro! Ele pediu um 

Projeto de viabilidade econômica, o pessoal conseguiu fazer o projeto; mas até o momento não saiu do 

papel. O quem mais chama atenção é que o Governador foi na China fazer convênio para construção de 

uma obra na cidade de Ilhéus e Salvador! E porque não pra Porto Seguro? Se aqui é a terra mãe do 

Brasil e tudo começou! Às vezes fico sem entender. Já agendei uma reunião com o Senador Otto 

Alencar e o Deputado Ronaldo Carleto, pra ver si conseguimos parceria com os investidores Italianos. 

Robério Moura Gomes – Senhor Presidente, A respeito do pronunciamento dos Vereadores Lazaro 

Souza Lopes e Rodrigo Borges de Souza, eu apoio. Porque a saúde de Porto Seguro é muito boa em 

relação às outras cidades que eu tenho visto. A Prefeita Claudia e a Secretária de Saúde Edna Alves se 

dedicam muito para com a saúde do município de Porto Seguro. Eu mais o Vereador Ronildo Vinhas 

Alves fizemos um requerimento para ampliar e reformar a Policlínica Municipal. No meu entender, acho 

que não pode fechar uma unidade de saúde sem antes ter uma solução para atender o povo. Não pode 

uma cidade como Porto Seguro ficar sem funcionamento de um hospital, principalmente que já estamos 

chegando ao final do ano, o vinculo de pessoas é bem maior. Senhor Presidente, quero ser solidário com 

os Professores aqui presentes, porque eu sei o que é ser estudante; muitas vezes nossos pais não têm 

condições de nos dá o necessário para os estudos, mas, mesmo assim, com toda dificuldade ainda tem 

pais que conseguem formar seus filhos. Quando saímos de um lugar para o outro é em busca de 

conhecimentos para passar para aqueles que não têm. Aos amigos do Transporte Alternativos, pode ter 

certeza, quando chegar o projeto de vocês nesta Casa, todos os Vereadores (a) vão apoiar. Elio Brasil 

dos Santos – Senhor Presidente, não tenho assistido grande mídia como a Globo, porque a gente só 

ouve falar mal das ações políticas de alguns políticos de todo Brasil. Mas ações que o Senado, o 

Vereador e o Prefeito fazem, poucos são divulgadas.  O Senador Otto Alencar tem sido exemplo de um 

mandato comprometido com a Bahia e com o Brasil. Alguns dias atrás ele votou contra as reformas 

trabalhistas; como também saiu de uma Comissão, porque segundo ele a Comissão de Deputados e 

Senadores era “chapa branca”  que iria só privilegiar a vontade do Governo. Eu quero mandar um 

abraço a um Deputado que nos recebeu muito bem no seu Gabinete, que por sorte nossa é Baiano e tem 

Titulo Cidadão Portosegurense, é um verdadeiro político do nosso Brasil. Senhor Presidente, a respeito 

do Transporte Alternativo, que dizer que há um projeto nesta Casa com mais ou menos de cinco a seis 

anos; todos sabem que isso é de responsabilidade do Poder Executivo. Nós Vereadores somos parceiro 

pra poder votar; o meu posicionamento é que seja organizada. Também não adianta tapear em dizer que 

vai ser criado mais de quinhentos carros de lotação em Porto Seguro, porque isso é uma grande mentira. 

O meu desejo é que se reúnam todos os envolvidos para discutir o problema. Senhor Presidente, nós 

precisamos tomar algumas atitudes em alguns setores desta cidade. Eu quero falar a respeito da 
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Passarela do Descobrimento. No ano de 2015 foi lançado o “Plano Estratégico do Turismo de Porto 

Seguro”. Já estamos no ano de 2017, alguns setores foram avançados; mas os três pontos principais do 

Turismo de Porto Seguro, a gente precisa criar um pacto! Isso não quer dizer que é fazer critica ao 

Secretário de Turismo; a Prefeita Claudia Oliveira e nem ao Secretário de Finanças! Este pacto entre os 

três poderes, nós Vereadores deveríamos pedir Emenda Parlamentar para cuidar dos três pontos do 

Turismo de Porto Seguro: Passarela do Descobrimento, Quadrado de Trancoso e a Brody do Arraial 

d’Ajuda. A respeito das emendas abordadas pelo Vereador Kempes Neville Simões Rosa, eu quero 

propor uma emenda coletiva – se possível no PPA e na Lei Orçamentária; solicitar emendas também aos 

Deputados que foram eleitos nesta região para poder recupera a Passarela do Descobrimento, com o 

também os demais pontos já acima citados. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, eu tenho que 

ser ovelha negra nesta Casa! Fico muito feliz quando ouço alguém falar que gostaria de ver mudança no 

nosso município. Nós temos nove Vereadores (a) que são de primeiro mandato. Tenho certeza que cada 

um deles veio com um objetivo de fazer a diferença. Porque muitos achavam que não estava 

acontecendo de melhor para esta cidade era por culpa dos Vereadores. Quando eles começam a entender 

o que realmente é a política; e como funciona o Poder Legislativo, todos pensam diferentes! Não é tão 

fácil como nós gostaríamos que fosse. Em conversa com o Secretário de Finanças o Vice Prefeito Beto, 

eu particularmente sair muito triste; muito político não gosta de ouvir uma verdade que não lhe agrade! 

Mas, o Secretário Beto gosta de falar a verdade, mesmo sabendo que vai doer no outro. Palavras do 

Secretário: Ou mudamos agora ou no ano que vem várias Secretarias vão deixar de existir na Prefeitura 

para cuidar exclusivamente do RH – Folha de Pagamento dos Funcionários. O Município de Porto 

Seguro, não está arrecadando aquilo que nós gostaríamos que fossem arrecadados. A arrecadação de 

Porto Seguro era um valor de trinta e dois milhões; caiu para dezenove milhões; quinze milhões só para 

fazer pagamentos da folha dos funcionários; se deu isso porque vários gestores fizeram concurso e mais 

concurso; muito contrato; aí ficou inviável; se continuar assim, Porto seguro não vai ter condições de 

pavimentar uma rua se quer! Vereadores Rodrigo Borges e Kempes Neville Simões Rosa, nós temos um 

grande exemplo em nosso país dos grandes times de futebol, todos eles querem um estádio, porque estão 

cansados de alugar grandes palcos para poderem praticar o esporte que fica muito caro. Da mesma 

maneira o Município de Porto Seguro tem que ter um Hospital próprio! Pra adquirir o Hospital próprio 

temos que fazer economias para poder construir na Policlínica o novo hospital de Porto Seguro. Do 

contrário nós não vamos conseguir conquistar nada para o nosso município a não ser só em pensar hoje 

na folha de pagamento dos funcionários. Senhor Presidente, tenho certeza que o transporte alternativo 

está conquistando a confiança dos moradores de Porto Seguro pela humildade que ele te para com a 

população pela educação no transito. Mas, não somos nós que vamos criar a lei para legalizar o 

Transporte Alternativo, a partir do momento que o Poder Executivo encaminhar o Projeto para esta 

Casa, todos nós Vereadores vamos votar favoráveis. A Prefeita Claudia não pode ferir nenhuma classe; 

ela tem de encontrar um meio de atender o cidadão sem ferir o outro. Evaí Fonseca Brito – A respeito 

do hospital, houve uma reunião nesta Casa com a Secretária de Saúde Edna Alves; sei que temos 

Vereadores do centro; mas, nós somos Vereadores do município de Porto Seguro. Hoje estamos vendo 

um diferencial muito grande a respeito da saúde do nosso município. Sabemos que não podemos atender 

cem por cento, mas dentro das normalidades o Poder Executivo vem fazendo o seu papel. A Secretária 

de Saúde veio a esta Casa apresentar dados em relação à desativação do Hospital Municipal. Sabemos 

que para o centro é um sentimento muito ruim, porque não teria atendimento de urgência e nem de 

emergência! Dentro do que conversamos, nós como Legislativo demos nossa sugestão de que os dez por 

cento de urgência sejam atendidos no Hospital Neurocol. Até porque o dono do prédio onde funciona o 

Hospital do Centro está solicitando a devolução do prédio; todos sabem que contrato tem validade e 

data. O Poder Executivo pretende construir uma Policlínica com o dinheiro que está sendo pago o 

aluguel deste prédio. Temos um Posto de Saúde na Orla Norte que será inaugurado dentre trinta dias. 
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Até então não foi comunicado o fechamento porque a Secretária Edna teria outras reuniões, inclusive 

com o Conselho Municipal de Saúde. Todos nós somos contra que se feche o hospital! Agora, se há uma 

sugestão, porque não acatar? O Executivo já está tendo entendimento de acatar a nossa sugestão. 

Senhores Vereadores, nós temos a Lei Orgânica elaborada no ano de 1990. Quero informa que através 

da nossa Assessoria Jurídica nós vamos elaborar a Lei Orgânica do Município de Porto Seguro que está 

ultrapassada. Vereador Kempes Neville Simões Rosa, não existe “Emenda Impositiva” na nossa Lei 

Orgânica! Isso é um grande erro! Acredito que teremos de três a quatro audiências; a população de Porto 

Seguro tem a obrigação de participar; os Três Poderes, ONGs; instituições, etc. todos devem participar, 

porque a Lei Orgânica é quem rege o município. A respeito do Transporte Alternativo – nós Vereadores 

estamos aqui para atender vocês. Mas, tem um porem que se chama “legalidade”! Isso é 

inconstitucional; já foram feitos três ou quatro projetos a este respeito! Temos que ter cuidado; porque 

se nós não tivermos uma Assessoria Jurídica que faça analise, nós aprovamos um projeto que será 

vetado pelo Poder Executivo! Depois o veto vem para esta casa e os Vereadores ficam em situação 

difícil. Ordem do Dia: Do Executivo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 033/2017 – 

Matéria: Dispõe sobre regulamentação de Titulação mediante aos Cursos obtidos no exterior em 

complementação ao art. 60, disciplinado na Lei Municipal nº 993 de 04 de abril de 2012, que dispõe 

sobre o Plano de Carreira, Cargos, Remuneração e Funções Públicas dos Servidores do magistério do 

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

142 do Regimento Interno. Emenda Aditiva Nº 001 ao Projeto de Lei Nº 033/2017 – Matéria: 

Acrescentam os parágrafos 1º e 2º no artigo 2º Autoria: Câmara Municipal de Porto Seguro. Quórum: 

Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno.  Depois de várias discussões por 

parte dos Vereadores (a) a Emenda Aditiva nº 001 foi aprovada pela maioria absoluta dos 

Vereadores (a). Em seguida o Presidente Evaí Fonseca Brito colocou o Projeto de Lei nº 033/207 com 

uma Emenda, em discussão e votação. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) o 

projeto acima citado foi aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Do Legislativo 

Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 031/2017 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza. 

Matéria: Autoriza a instituição da Política Municipal de Incentivo as Cidades Compactas com 

benefícios fiscais, e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do 

Regimento Interno. . Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) o projeto acima 

citado foi aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a).  Projeto de Lei Nº 032/2017 autoria 

Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Matéria: Dispõe sobre adoção do cartão Passa Fácil para 

Melhor Idade e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do 

Regimento Interno.  . Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) o projeto acima 

citado foi aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a).  Projeto de Lei Nº 033/2017 autoria 

Vereador Aparecido dos Santos Viana – Matéria: Reconhece de Utilidade Pública Municipal a 

Associação de Rugby do Descobrimento. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do 

Regimento Interno.  . Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) o projeto acima 

citado foi aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a).  Projeto de Lei Nº 034/2017 autoria 

Vereador Evaí Fonseca Brito – Matéria: Dispõe sobre a Semana Municipal de Combate à Violência 

Domestica e Familiar contra a Mulher, e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo 

com o art. 142 do Regimento Interno.  . Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) o 

projeto acima citado foi aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a).  Projeto de Lei Nº 

035/2017autoria Vereador  Wilson dos Santos Machado – Matéria: Autoriza a instituição do Conselho 

Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de 

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

(a) o projeto acima citado foi aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Requerimentos: 

Nº 214/17 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal celebração e convenio 



          6 
     

 

 

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 

com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para instalação da internet 

gratuitas banda larga nas praças públicas. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) 

foi aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº 215/17 autoria vereador Aparecido dos 

Santos Viana – Requer do Executivo Municipal em parceira com o Governo do Estado a instalação de 

fiscalização da comercialização da produção agrícola. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº 216/17 autoria Vereador 

Robinson Leão Vinhas – Requer Do Executivo Municipal notificação junto ao Governo do Estado para 

a continuidade do fornecimento de RG no SAC de Porto Seguro no modelo atual. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a).  
Nº 217/17 autoria Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Requer do Executivo 

Municipal cronograma das obras e o TAC, do empreendimento Fasano e a Prefeitura Municipal, com o 

acordo do calcamento das ruas do bairro Maria Viúva no distrito de Trancoso. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a).  
Nº 218/17 autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convenio com o Governo. Federal para implantação do projeto de aqüicultura no município. Depois de 

várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores 

(a). Nº 219/17 autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração de 

PPP para construção de muro no cemitério da comunidade de São Geraldo. Depois de várias discussões 

por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a).  Nº 220/17 
autoria Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal 

intercessão junto ao Governo do Estado para implantação de Delegacia de Policia no distrito de 

Trancoso. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela maioria 

absoluta dos Vereadores (a).  Nº 221/17 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer 

celebração de convênio com a Universidade Federal Sul da Bahia para projetos de aperfeiçoamento de 

professores do município. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado 

pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº 222/17 autoria Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – 

Requer do Executivo Municipal a desapropriação de área no entorno da rua Itabela na BA 987 para 

ampliação da mesma. Nº 223/17 autoria Vereador Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo 

Municipal o envio de Proposição versando sobre Regularização Fundiária do bairro Alto do Vilas, 

distrito do Arraial d’Ajuda. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado 

pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº 224/17 autoria Vereador Kempes Neville Simões Roa – 

Requer do Executivo Municipal a regularização da emissão de alvarás para os ambulantes legalizarem 

sua atuação. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela maioria 

absoluta dos Vereadores (a). Nº 225/17 autoria Vereador Wilson dos Santos Machado – Requer do 

Executivo Municipal celebração com o Ministério da Saúde para fomentação do Programa de 

Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Indicações: Nº 221/17 
autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Pavimentação das ruas Sargento Torres, Aldair Nedi e Heraldo 

Lima, no bairro Parque Ecológico. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi 

aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº 222/17 autoria Vereador Aparecido dos 

Santos Viana – Pavimentação das estradas vicinais do município. Depois de várias discussões por 

parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº 223/17 autoria 

Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Retirada de animais soltos na BA 001, entre a localidade de 

Coqueiro Alto e Trancoso. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado 

pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº 224/17 autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – 

Saneamento básico e pavimentação asfáltica na Rua Castro Alves, centro do distrito de Trancoso. 

Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta dos 
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Vereadores (a). Nº 225/17 autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Limpeza, poda de árvores, capina e 

patrolamento de via Acarimã, ao lado do bairro Porto Alegre II. Depois de várias discussões por parte 

dos Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº 226/17 autoria 

Vereador Rodrigo Borges de Souza – Reforma e ampliação do Colégio Maria Lucia no distrito do 

Arraial d’Ajuda. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela 

maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº 227/17 autoria Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo 

Vinhas Alves – Aquisição e instalação de 30 manilhas após a ladeira do bairro Mirante Rio Verde, para 

revitalização da estrada que liga o bairro a Rua Getúlio Vargas, distrito de Trancoso. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº 

228/17 autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Pavimentação asfáltica da rua principal e 

adjacentes do bairro Paraguai. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi 

aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a). Nº 229/17autoria Vereador Evanildo Santos 

Lage – Recuperação da pavimentação das ruas dos Bairros Guanabara e Santiago do Arraial d'Ajuda. 

Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta dos 

Vereadores (a). Nº 230/17autoria Vereador Wilson dos Santos Machado – Construção de uma 

Biblioteca pública no distrito de Vera Cruz. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) 

foi aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores (a).  O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a 

presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 21de setembro 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.  

 

 


