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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE MAIO DE 2017 

  

Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2017 às 10hs00min foi realizada 13ª Sessão Ordinária do 

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

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

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

Deus, com a prece do Pai Nosso – de acordo com a Resolução Nº. 46 de 23 de março de 2000, e 

com as presenças dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Aparecido dos Santos Viana, Ariana 

Fehlberg, Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage, Hélio 

Pinheiro de 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 Antônio 

Geraldo Ferreira Couto. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 11 de maio de 2017 foi 

aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Antônio Geraldo 

Ferreira Couto. Para Leitura: Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 011/22017 autoria 

Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Matéria: Autoriza a leitura facultativa de versículos da 

Bíblia nas escolas no âmbito do município de Porto Seguro. Projeto de Lei Nº 012/2017 autoria 

Vereador Abimael Ferraz Gomez – Matéria: Denomina oficialmente como Rua Vila de Belmonte, 

via pública de ligação entre o Trevo do Cabral e a Av. do Descobrimento. Fora da Pauta: Oficio 

025/2017 da Prefeita Municipal de Porto Seguro solicitando autorização para ausentar do país entre 

os dias  28 de maio a 05 de junho de 2017 em viagem a Argentina – cidades: Buenos Aires e 

Córdoba, dentre outras, para tratar de compromisso oficiais junto com o Secretário de Cultura e 

Turismo, com objetivo de participar de um evento do Trade Turismo de Porto Seguro. Depois de 

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

Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Dilmo Batista Santiago – Senhor 

Presidente, nesta semana houve um manifesto de alguns moradores de um determinado bairro do 

Distrito do Arraial d’Ajuda onde eles queriam que a Prefeita executasse o serviço o mais rápido 

possível. Senhor Presidente, se a Prefeita for executar algumas coisas em nosso município por 

pressão popular, principalmente aquelas pessoas que não sabem o que significa o IPTU, que não 

pagam os impostos; na verdade ela estaria colocando em risco o nosso município. Assim como os 

moradores deste bairro tem direito, os demais moradores do município de Porto Seguro tem direito. 

Na verdade estas pessoas não pagam nada, estão vivendo de carona das pessoas de outros bairros 

que pagam seus impostos. Espero que a Prefeita não aceite este tipo de pressão; e quando alguém 

fechar uma rua, não é alguém do governo que tem que ir ao local resolver e sim a policia; porque 

estão impedindo o direito de ir e vir de outro cidadão. Kempes Neville Simões Rosa – Senhor 

Presidente, estou colocando um projeto de lei a respeito da leitura dos versículos bíblicos nas 

escolas municipais de Porto Seguro. Em seguida o Vereador leu a justificativa projeto de sua 

autoria. Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, quero parabenizar o Secretário do Meio 

Ambiente Sr. Benedito Gouveia e equipe que esteve nesta Casa para tratar de assunto fundamental 

para nossa cidade. Acredito que depois da reunião que tivemos, tenho certeza que nossa cidade vai 

um norte positivo, depois que este projeto chegar a esta Casa para apreciação e votação por parte 

dos Vereadores, tenho certeza que esta cidade só tem a ganhar. Robinson Leão Vinhas – Senhor 

Presidente, só gostaria de orientar os Vereadores Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Lage. 

Recentemente estive no Distrito do Arraial d’Ajuda no dia da manifestação a qual abordada pelo 
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Vereador Dilmo Santiago, gostaria que vocês levassem ao conhecimento da Secretária de Saúde 

Edna Alves, do que está acontecendo no Posto de Saúde do Distrito do Arraial d’Ajuda, que no 

posto de saúde tem mais médicos e ficam jogando todos os atendimentos para UPA deste Distrito! 

Ficam enchendo a UPA que um local de atendimento emergencial, sendo que no Posto não atende. 

Ontem tive reunidos no bairro Cambolo com vários estudantes da Universidade Federal, onde eles 

estão criando o Conselho de Saúde para o bairro! Eu quero parabenizar o Posto de Saúde do bairro 

Cambolo pelo atendimento. Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, faço parte de uma 

classe que hoje em dia é o maior motivo de vergonha do cidadão brasileiro: a classe política. Mas 

sabemos que o ser humano por trás de uma faminta sigla partidária é quem realmente vale a 

confiança, a aposta e o voto do eleitor. Nós temos que fazer valer essa confiança. A confiança é 

algo deliciado, algo ímpar como o papel, que uma vez amassado jamais volta a ser como antes. Para 

evitarmos que a confiança do eleitor vire um papel amassado, devemos ser transparentes e honestos 

para vivermos de cabeça erguida na rua. O que acontece hoje em dia em Brasília é a maior 

vergonha nacional já vista. Aos eleitores que tive e aos eleitores de modo geral deixo um recado: 

participem mais, cobrem mais, exijam mais, sejam mais rígidos e façam valer o voto. Nós 

representantes políticos somos os funcionários do povo, e com isso, o nosso patrão não deve si 

conter em nos cobrar. No nosso caso aqui, não somos Vereadores, estamos Vereadores. Tudo na 

vida passa, inclusive esses quatros anos de mandato. Vamos mostrar aqui que podemos ser motivo 

para que os eleitores não se desanimem de vez e percam a esperança em nossa classe. Podemos ser 

diferentes. Deixo aqui um trecho do inteligente Augusto dos Anjos: “A Esperança não murcha, ela 

não cansa, Também como ela não sucumbe a Crença, Vão-se sonhos nas asas da Descrença, 

Voltam sonhos nas asas da Esperança.” Que Deus abençoe o nosso País! Aparecido dos Santos 

Viana – Senhor Presidente, quero agradecer a Elem coordenadora do Setor de Endemias e sua 

equipe que em união com a direção da Escola Professora Raydalia do Distrito de Pindorama, 

fizeram uma mobilização em combate a Zica, Dengue; também com participação de mais de 

duzentos alunos. Quero parabenizar o Vereador Rodrigo Borges pela mensagem. O Presidente Evaí 

Fonseca Brito está fazendo uma bela administração, com transparência; honestidade e dignidade 

nesta Casa; em nome do Presidente eu saúdo os demais vereadores (a) que estão nesta mesma linha. 

Ordem do Dia Do Executivo Municipal: Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 006/2017 – 

Matéria: Dispõe sobre o Fundo Garantidor de Serviços Públicos e Desenvolvimento Sustentável de 

Porto Seguro 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) foi aprovado pela 

maioria absoluta. Projeto de Lei Nº 007/2017 – Matéria: Dispõe sobre o Programa Municipal de 

Parcerias Pública Privada e Concessionária para o Desenvolvimento Sustentável de Porto Seguro. 

Quórum: Dois terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões 

por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta. Projeto de Lei Nº 008/2017 – 

Matéria: Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico 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 (a) foi aprovado pela maioria absoluta. Projeto 

de Lei Nº 009/2017 – Matéria: 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. Quórum: Maioria absoluta de 

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

Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta. Projeto de Lei Nº018/2017 – Matéria: 
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Regulamenta o Processo seletivo Simplificado da Secretaria Mun. de Transito e Serviços Públicos 

no município de Porto Seguro. Quórum: Maioria absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento 

Interno.  Retirado a pedido do Vereador Robinson Leão Vinhas e aprovado pelos demais 

Vereadores (a). Projeto de Lei Nº 019/2017 – Matéria: Regulamenta o Processo Seletivo 

Simplificado da Secretaria Municipal de Saúde no município de Porto Seguro e dá outras 

providencias. Quórum: Maioria absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Retirado 

a pedido do Vereador Robinson Leão Vinhas e aprovado pelos demais Vereadores (a). Do 

Executivo Municipal para 2ª votação: Projeto de Lei Nº 021/2017 – Matéria: Desafeta da classe 

de bens de uso comum do povo e autoriza a Permuta bem imóvel municipal. Quórum: Dois terços 

de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta. Do Legislativo Municipal – Para 2º 

Votação: Projeto de Resolução Nº 002/2017 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Matéria: 

Concede Titulo de Cidadão Portosegurense ao Coronel PM Anselmo Brandão. Quórum: Dois 

terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores (a) 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 (a) foi aprovado pela maioria absoluta. Do 

Legislativo Municipal – Para 1º Votação: 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. Quórum: Maioria absoluta de acordo com o art. 142 do 

Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela 

maioria absoluta. 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. Quórum: Maioria absoluta de acordo 

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

foi aprovado pela maioria absoluta. Projeto de Lei Nº 010/2017 autoria Mesa Diretora – 

Matéria: Concede reparação salarial aos servidores públicos municipais lotados na 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) foi aprovado pela maioria 

absoluta. Projeto de Resolução Nº 004/2017 autoria Vereadores Robinson Leão Vinhas e Lázaro 

Souza Lopes – Matéria: Concede Titulo de Cidadã Portosegurense ao D. Maria das Graças Nascif. 

Quórum: Dois terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões 

por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta. Requerimentos: Nº 108/17 

autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal que firme PPP´s com a 

iniciativa privada e instituição bancaria para o financiamento da casa própria para os servidores 

públicos municipais. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado 

pela maioria absoluta. Nº 109/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convenio com o Ministério da Agricultura para fomento do 

PRONAF em Porto Seguro. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi 

aprovado pela maioria absoluta. Nº 110/17 autoria Vereador Robinson Leão Vinhas – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convenio com a COELBA para troca de braços de 03 metros e 

lâmpadas de 250 nos postes do bairro Cambolo. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta. Nº 111/17 autoria Vereador Renivaldo Braz 
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Correia Filho – Requer do Executivo Municipal celebração de PPP´s para instalação de grades nas 

janelas e portas da Escola Municipal Helena Rebouche, bairro Vila Jardim. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta. Nº 112/17 autoria 

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

celebração de convenio com o Ministério das Cidades para inclusão das praças existentes no distrito 

de Trancoso e Caraíva no sistema Digital de Internet. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta. Nº 113/17 autoria Vereadores Evanildo 

Santos Lage e Dilmo Batista Santiago – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio 

com o Ministério da Saúde  através do Programa Mais Médicos para disponibilização de mais 

profissionais de medicina para a UPA do distrito do Arraial d’Ajuda. Depois de várias discussões 

por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta. Nº 114/17 autoria Vereador 

Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal envio de Proposição versando 

sobre gratuidade no transporte coletivo urbano para pessoas desempregadas. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta. Nº 115/17 autoria 

Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio como 

DENIT para instalação de academia ao ar livre no trecho do anel viário, BR 367. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta. Nº 116/17 autoria 

Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração de PPP`s para 

revitalização do Centro Comunitário do bairro Vila Vitoria. Depois de várias discussões por parte 

dos Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta. Nº117/17 autoria Vereadora Wilson 

Santos Machado – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria de 

Agricultura para instalação de viveiro de mudas de espécies frutíferas destinadas aos micro e 

pequenos produtores rurais. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi 

aprovado pela maioria absoluta. Nº 118/17 autoria Vereador Elio Brasil dos Santos – Requer do 

Executivo Municipal estudo de viabilidade de desapropriação de área localizada ao lado do espaço 

de dança Lambazouk, na orla norte. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi 

aprovado pela maioria absoluta. Nº 119/17 autoria Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convenio para limpeza do bairro Parque Ecológico. Depois de 

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

Indicações: Nº 105/17 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito– Revitalização dos bairros localizados 

na orla norte. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela 

maioria absoluta. Nº 106/17 autoria Vereadora Aparecido dos Santos Viana – Pavimentação 

asfáltica da Rua Valdivio Costa, Rua Alberto Borges Figueiredo, Rua Saída do Contorno e Rua 

Contorno e construção de redutor de velocidade nas proximidades do Posto de Saúde – bairro 

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

absoluta. Nº 107/17 autoria Vereador Elio Brasil dos Santos – Pavimentação Rua Riacho Doce, 

bairro Mirante Caravelas. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi 

aprovado pela maioria absoluta. Nº108/17 autoria Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – 

Construção Unidade Básica da Família em Sapirara. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta. Nº 109/17 autoria Vereador Kempes Neville 

Rosa – Construção de praça no bairro Vila Jardim. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta. Nº 110/17 autoria Vereador Lázaro Souza 

Lopes – Revitalização da pavimentação da Rua Itabuna, Rua Gameleira e Rua Tiradentes, 

Complexo Frei Calixto. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado 
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pela maioria absoluta. Nº 111/17 autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Solicita viabilizar 

junto do Departamento competente a gratuidade dos documentos oficiais por motivo de furto. 

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

Nº 112/17 autoria Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Construção de três 

pontes de concreto, sendo uma sobre o rio Trancoso, rio Taipe e rio Verde, distrito de Trancoso. 

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

Nº 113/17 autoria Vereadores Evanildo Santos Lage e Dilmo Batista Santiago – Revitalização da 

área no entorno da quadra e reforma da mesma localizada na Torre, distrito do Arraial d’Ajuda. 

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

Nº 114/17 autoria Vereadores Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Lage – Reforma da quadra 

do bairro Santiago, ao lado da Escola Frei Miguel, distrito do Arraial d’Ajuda. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta. O Presidente Evaí 

Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 25 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.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


