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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017 

 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro de 2017 às 10hs00min foi realizada a 13ª 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 Vereador Evaí Fonseca Brito, 

assumiu os trabalhos da Mesa nesta Sessão Ordinária o Vice Presidente Aparecido dos Santos Viana. 

Feita a primeira chamada dos Vereadores, e havendo número suficiente para dar início à Sessão o 

Presidente Aparecido dos Santos Viana convidou o Vereador Abimael Ferraz Gomes para assumir a 

2ª Secretaria pela ausência da titular Vereadora Ariana Fehlberg; em seguida convidou os Vereadores 

Elio Brasil dos santos e Rodrigo Borges de Souza para fazerem parte da Mesa Diretora; em seguida 

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, Dilmo Batista Santiago, 

Elio Brasil dos Santos, Hélio Pinheiro de Araujo, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza 

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

Vinhas Alves e Wilson Santos Machado; constando à ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, 

Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage e Robério Moura Gomes. Expediente: A Ata da Sessão 

Ordinária do dia 19 de outubro de 2017 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Para Leitura: Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 043/2017 – 

Matéria: Altera Lei Municipal nº 1192/14, que denomina oficialmente como Semi Anel Viário Terra 

Mater via de ligação entre a BR 367 e a Orla Norte que passa a ser denominado Semi Anel Viário 

Aurelino Rosa Pereira. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Rodrigo 

Borges de Souza – Senhor Presidente, quero pedir a revogação da Portaria Nº 114/2017 que cria a 

Comissão de Estatuto e Revisão para Reforma do Plano de Carreira dos Servidores Públicos Civis de 

Porto Seguro. Esta revogação é para que os mesmos tenham mais tempo para se discutir o mesmo 

junto com o Poder Executivo; exigindo também que esta Casa há quatro representantes na qualidade 

de Vereador, mas também são funcionários: Evaí Fonseca Brito, Abimael Ferraz Gomes, Robério 

Moura Gomes e Robinson Leão Vinhas, que um deles possa participar da Comissão que será enviada 

pelo Poder Legislativo. Assim como a APLB conseguiu a revogação da Lei, eu gostaria que esta 

Portaria fosse revogada. Senhor Presidente, em conversa com o Vereador Robinson Leão Vinhas a 

respeito da votação do Aplicativo UBER, pedi que a Associação dos Taxistas analisasse com carinho 

se há possibilidade de criar uma tabela com valores diferenciados para os moradores. Antônio 

Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente, estou muito preocupado com o aplicativo da UBER que 

quer se instalar em Porto Seguro. Nós já estamos atravessando com vários problemas a respeito do 

transporte em nosso município. Como os percursos de Porto Seguro são pequenos, não condiz com 

este tipo de serviço. A Associação dos Taxistas poderia fazer este tipo de aplicativo porque nós temos 

em Porto Seguro diversos taxis que não estão trabalhando; mas pagam o seu alvará. Porque não 

regularizar o que já temos em mãos? Até mesmo com valor diferenciado para os moradores de Porto 

Seguro. A cidade não suporta mais carros; pra se estacionar aqui é a maior dificuldade. É bom que 

fiquemos atentos para isso, para não criar mais um problema para o município. Quem presta serviço no 

perímetro urbano de Porto Seguro; é sim da autonomia da Prefeitura Municipal, e conseqüentemente 

tem que vir para esta Casa pra ser autorizado; inicialmente eu não posso dizer isso no futuro, só se 

alguém me convencer; mas inicialmente eu sou contra o UBER no município de Porto Seguro. 

Renivaldo Braz Correia Filho – Senhor Presidente, fiz um requerimento pedindo aos órgãos 

competentes a tomar providencia na BA 001 da localidade de Coqueiro Alto ao Distrito de Trancoso 

onde há vários animais na pista causando até mesmo pais de famílias virem a óbito! Ai Senhor 

Presidente a Secretaria de Saúde respondeu dizendo que este não é o papel da Secretaria. Mas, o 
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requerimento Senhor Presidente foi direcionado aos órgãos competentes! Espero que a Prefeitura 

venha tomar providencia para não acontecer que um pai de família seja mais uma vitima! Quero que 

esta Casa também possa entrar em conversas com os donos dos animais que ficam andando na pista 

para não causar mais vitimas. Fiz um requerimento solicitando a construção de um Posto de Saúde 

para uma determinada aldeia; nós estamos no Século XXI não queremos ver mais pessoas morrendo 

por causa de verminose.  Fiquei triste quando recebi a resposta da Secretária de Saúde dizendo que na 

Aldeia não pode construir Posto de Saúde porque os índios já recebem incentivos do Governo Federal 

– SESAI. Será que nós índios não fazemos parte deste município?  Será que os índios não votam neste 

município? Agora porque em época de eleição, políticos vão pedir votos dos parentes? E porque o 

índio não pode ser beneficiado pelo município? Todos nós sabemos que a propaganda do Governo 

Federal é mentirosa. Elio Brasil dos santos – Senhor Presidente, ultimamente eu tenho me afastado 

das redes sociais. Mas, ontem o Líder do Governo Vereador Dilmo Batista Santiago me falou que o 

Projeto que será votado em primeira votação hoje de autoria minha e do Vereador Robinson Vinhas 

acompanhado por todos os Vereadores (a), a respeito do aplicativo UBER em nosso município. aí a 

gente ver que uma parte da sociedade vem com um discurso fácil; demagogo, dizendo que é possível a 

implantação de mais um serviço que beneficiará a comunidade. Uma das funções nossa é o bom senso! 

É a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Haja visto, que neste caso do aplicativo 

UBER sabemos que os que vão ter os verdadeiros lucros não existe, é uma coisa virtual que os 

detentores do aplicativo é de um mercado internacional que vem explorando de um grande centro 

europeu e EUA; mesmo assim em algumas destas localidades foram banidos ai vem para a cidade de 

Porto Seguro. Chegaram a São Paulo e em Salvador, mas com debates. Já que em Porto Seguro tem 

uma Sociedade Organizada dos taxistas e também tem o Transporte Coletivo. Como podemos trazer 

um aplicativo só para explorar a população? Porque os que vão entrar não terão lucro algum! Mas, às 

vezes a ignorância e a concepção de “só eu quem sou importante”! Há dois dias um servidor me falou 

que tinha um carro e iria colocar no aplicativo! Quer dizer que ele que já tem emprego fixo quer 

explorar os taxistas; o transporte coletivo; porque ele quer mais; isso é a falsa promessa de que vai 

ajudar alguém! É uma vergonha a gente querer colocar mais um serviço que a gente não agüenta mais! 

Nós precisamos é falar com o Secretário Renovato quem tem a função de fiscalizar, que ele possa 

fiscalizar. Porque aqui em Porto Seguro este serviço não terá guarida dos Vereadores (a) e nem do 

Poder Executivo, porque nós vamos cobrar. Já tem o transporte alternativo que é uma vergonha, 

precisa ser resolvida de alguma forma. No meu mandato irei defender Porto Seguro e serei contra este 

tal aplicativo UBER ou outros tipos de aplicativo. Robério Moura Gomes – Senhor Presidente, eu 

também acho que este aplicativo UBER não cabe nesta cidade. Todos sabem que tem muitos taxistas 

que às vezes não conseguem pagar a prestação do seu carro; agora chega outro tipo de transporte 

querendo ser instalando em Porto Seguro, não dá mais. Senhor Presidente, alguns moto taxis do 

Distrito de Trancoso estão tendo dificuldades de até protocolar os documentos na Prefeitura de Porto 

Seguro, porque na Administração do Distrito de Trancoso está tendo uma maracutaia por parte de uma 

funcionária que cobra R$ 300,00 (trezentos reais) para que os motos taxis tenham seus documentos. 

Isso é um absurdo, não aceito isso! Se a funcionária está lá é pra atender os contribuintes. Senhor 

Presidente, a respeito da reforma da BA 001 eu peço a Prefeita que converse com o Governador, 

mostre pra ele a importância do Litoral Sul para o turismo. Cada dia que passa os buracos aumenta 

causando acidentes. Senhor Presidente, quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira pela construção do 

cemitério do Distrito de Trancoso, isso foi um pedido meu e do Vereador Ronildo Vinhas Alves. 

Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, gostaria de pedir ajuda a toda equipe zoonose. Quando eu 

era Superintendente do Complexo Baianão eu era cobrado quase todo o dia referente aos animais 

soltos nas ruas; to andando nos bairros, to vendo que não mudou muita coisa; nesta semana eu 

presenciei uma criança correndo o risco perto de um animal. Referente à discussão a respeito da UBER 
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eu não estava na Sessão passada. Mas, nós já temos problemas demais em nossa cidade; fomentar mais 

um problema seriam um erro desta Casa. O que depender pela melhoria da nossa cidade estarei aqui; 

fui eleito pra isso. Nós temos que ver a situação do transporte alternativo, se regulariza ou não! Os 

taxistas também estão reivindicando seus direitos; agora cai de pára-quedas este problema da UBER. 

Não quero muito aprofundar muito neste assunto, até porque vou procurar informações; mas, de 

antemão estou de acordo com a Casa. Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, a respeito 

do aplicativo UBER eu também sou contra. Mas, não sou contra por sentido de classe. Não sou 

classista! Acredito que nós temos que enxergar o município por um todo e realizar o que a população 

precisa. Quem tem que dar esta resposta é o contribuinte; é uma pessoa que necessita de uma melhor 

movimentação dentro do município. Existe o transporte coletivo que é pessimamente conduzida em 

nosso município e a gente não faz nada. A gente fala direto; Ministério Público não faz nada. Coloquei 

um projeto nesta Casa, que até os assentos preferenciais eles fizeram questão de tirar; tem uma taxa 

que pela lei é de dez a quinze por cento, só tem três assentos na frente e ninguém faz nada; não tomam 

providencia sobre isso. Tem a situação do Transporte Alternativo, até o momento é só tema de 

discussão; não chega pra esta Casa se veta ou regulariza quem tem de direito; tem a situação dos 

taxistas que já são assegurados pela lei; mesmo assim muitos não conseguem pagar seu veículo. O 

descaso do transporte já vem gestão por gestão. São vários pontos de taxi, no bairro Mirante são doze 

carros taxi, eu nunca vi um taxi nesta localidade. Não devemos fazer vistas grossas a este respeito, até 

porque são concessões dentro do nosso município. Si estão pegando ponto de taxi pra comprar carro é 

desrespeito com a classe que trabalha. Os alternativos estão ai é justamente por uma falta de serviço 

qualificado, por isso que eles tomaram espaço. A população tem que ser beneficiada por estas classes. 

Agora o sistema infernal adotado pelo PT, que tudo é classe; mas não olha um foco que é um todo! O 

Professor às vezes fala tenho minha classe que é do Professor! Mas, para chegar até a escola ele tem 

que ter uma estrada digna; transporte decente para o aluno; assentos para os alunos e um quadro de 

qualidade. Se o Professor só olhar para o umbigo dele, os demais vão sofrer: vigilantes, auxiliar de 

classe e merendeira. Nós temos que acabar co esta situação de classe que vem sendo pregado na mídia 

através dos Partidos PT e PSOL! Acredito em dias melhores; temos que tomar a rédea da situação; 

nosso município tem que começar entender que não são classes que geram o movimento, e sim um 

todo; e as classes têm que andar alicerçadas uma na outra. Eu como Enfermeiro não posso lutar contra 

o médico, contra o agente comunitário; porque fazemos parte de um todo que é a melhoria da saúde da 

população. Quero parabenizar os agentes e os professores presentes nesta Sessão. Wilson Santos 

Machado – Senhor Presidente, quero informar que a Unidade de Saúde do Distrito de Vera Cruz já 

está funcionando. Por isso que agradecer e parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira e a Secretaria de 

Saúde; a comunidade agradece. Senhor Presidente, realmente a situação da BA 001 está em estado 

muito ruim, são vários acidentes graves acontecendo, espero que os órgãos competentes tomem 

providência o mais rápido possível. Senhor Presidente, eu acredito que a maioria desta Casa não está 

convicta da implantação da UBER neste município; se caso isso aconteça tem que ser para as pessoas 

que vivem aqui, que já pagam e gerem imposto para o município; já temos grande problema com o 

serviço de transportes deste município. Também só favorável que a Associação dos Taxistas façam 

uma tabela que venha beneficiar os moradores desta cidade. Ronildo Vinhas Alves – Senhor 

Presidente, atento as palavras de alguns Vereadores, pela segunda vez fiquei surpreso da denuncia do 

Vereador Robério Moura Gomes diz que há um funcionário público pegando dinheiro para regularizar 

ponto de moto taxi! Eu me coloco a disposição do Vereador Robério Moura Gomes para irmos até o 

Secretário Renovato tirar isso a limpo! Senhor Presidente, também gostaria de falar a respeito dos 

animais soltos na BA 001 e nas ruas do Distrito de Trancoso. Há dias apareceu um grupo da zoonose 

no Distrito de Trancoso, prendeu alguns cavalos, mas os donos dos animais não colocam os mesmos 

onde deveriam estar; mas continuam soltos; e até hoje o pessoal da zoonose não retornou ao Distrito! 
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Sábado houve um acidente, graças a Deus não foi fatal, mas os animais ainda continuam soltos na pista 

e nas ruas de Trancoso. Senhor Presidente, eu quero parabenizar os Vereadores Elio Brasil dos Santos 

e Robinson Leão Vinhas autores do Projeto proibido o serviço de aplicativos UBER no município de 

Porto Seguro. Senhores Vereadores, a BA 001 está horrível! Estamos próximo do verão o fluxo de 

carro é dobrado. Será lamentável se a Prefeita Claudia Oliveira e seu esposo Robério Oliveira que 

gozam de muito prestigio com o Governador do Estado, a gente passar o verão com a BA 001 nesta 

buraqueira. Por isso peço encarecidamente a todos que olhem com carinho esta situação; nós não 

agüentamos mais tanta pressão! Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, o câncer que vir para 

este município; mas graças a Deus já está acabando a passagem dele por aqui! Ele é virtual, quer tirar o 

dinheiro daqui pra leva para o exterior! Mesmo assim em Londres não existe mais este aplicativo. 

Recebi uma mensagem agora pelo WhatsApp do meu amigo Bira de Salvador, me avisando em 

Aracaju também o aplicativo UBER está sendo banido conforme decisão no Senado. Na realidade este 

aplicativo é virtual; ninguém sabe de onde é! Quem quer se filiar a este aplicativo tem que deixar o 

numero da conta bancária. Também um Jornal de Salvador acabou de me informar que a UBER já está 

sendo derrotada. Já temos o taxista sofrendo, tudo por causa dos ex-prefeitos que passaram não 

tiveram muito apoio dos taxistas, deram alvará de funcionamento até encima de mesa de bar! Os 

taxistas trocavam os carros de dois em dois anos; ago só traça de quatro ou cinco anos, porque não tem 

condição. Porto Seguro é a única cidade do mundo que o taxista faz rodízio pra sobreviver! Tínhamos 

uma tabela de preço que era mais barato que o taxímetro; mas os Vereadores da Legislatura passada 

através de leis fizeram colocar o taxímetro nos taxis. Tudo que pediram para a Associação dos Taxistas 

foi acatado: faixa nos carros; curso de capacitação; alvará; Ibametro. Concordo com os Vereadores que 

querem uma tabela diferenciada para os moradores. Mas, o taxímetro foi um grande desafio para os 

taxistas; muitos querem pegar o taxi com taxímetro, quando é uma pequena corrida! Quando é uma 

corrida grande ninguém quer ir com o taxímetro e sim com combinação de preço. Tem taxista que 

paga aluguel, para escola dos filhos e às vezes não sobra dinheiro para pagar prestação do seu carro. 

Agora vem um câncer querendo acabar com esta categoria! Não acaba porque nós temos apoio do 

Poder Executivo. A Prefeita falou que enquanto ela estiver aqui este aplicativo não entra nesta cidade. 

Isso que é Prefeita e devemos lutar por ela porque eu sei que ela tem compromisso com a classe dos 

taxistas. Hoje eu estou feliz em ver a minha Casa com a minha família taxistas. Nunca fui contra o 

sistema de Transporte quer sua legalidade no município, mas que seja feito com Van e Combe! Eles 

falaram que não quer prejudicar os taxistas, mas na reunião do aplicativo UBER estavam lá os seus 

representantes; então é por isso que eles não querem Combe nem Van para fazer o serviço de taxi! Já 

tem carro clandestino fazendo passeio nas praias de Porto Seguro! Isto é lamentável. Senhores taxistas 

podem contar com meu apoio nesta Casa que antes vocês não tinham; sei também que não tive apoio 

maciço desta categoria, mas não virei às costas pra nenhum deles e o meu Gabinete está aberto para 

todos; mas, na próxima eleição com certeza terei o máximo. Dilmo Batista Santiago – Senhor 

Presidente, a respeito da denuncia que o Vereador Roberio Moura Gomes fez pela terceira vez, não 

podemos de maneira alguma ouvi calado e não verificar o que realmente está acontecendo. Se existe 

uma funcionária no Distrito de Trancoso que estar extorquindo os mototaxistas é necessário tomarmos 

uma posição. Se realmente ela está fazendo isso é pra pedir a demissão dela imediatamente. Senhor 

Presidente, em relação ao projeto da vigilância sanitária, não foi colocado em pauta porque não 

quisemos; temos até o dia 15 de dezembro ele será aprovado, sancionado e a partir do dia 01 de janeiro 

2018 vocês estarão recebendo, foi este o pedido que eu recebi do Poder Executivo. Senhor Presidente, 

eu mais o Vereador Robinson Leão Vinhas estivemos em um Hotel para uma reunião que se tratava a 

respeito do aplicativo UBER em nosso município. Eu li uma matéria em um jornal do Grasinelli, eu fui 

o primeiro a falar a respeito do meu posicionamento, disse: já foi lido, na quinta feira vamos votar em 

primeira votação o projeto de lei que derruba o funcionamento do aplicativo UBER em nosso 

https://web.whatsapp.com/%F0%9F%8C%90/pt-br
https://web.whatsapp.com/%F0%9F%8C%90/pt-br
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município, e vamos prestigiar o taxista quem paga seus impostos. Se o Bossonaro quer ser Presidente 

do Brasil e vai distribuir muitas aramas em nosso país, eu sou o primeiro a ser metralhado no meio da 

rua, porque foram várias pessoas me criticando por estar sendo favorável aos taxistas e contra o tal 

aplicativo UBER em nosso município; mesmo assim eu não vou abrir mão do meu pensamento. Sou 

totalmente contrario a UBER porque nós temos que valorizar o taxista em nosso município. Senhor 

Presidente, tem um tal de Rafael Santos quem disse que quer gravar a cara dos Vereadores que vai 

votar contra o povo! Agora o que mais ele me impressionou e me impulsionou a votar favorável ao 

taxista contra a UBER foi às palavras que ele disse: “Não adianta taxi bonito, limpo e cheiroso”! Então 

eu tenho uma pocilga ao lado da minha casa, vai morar lá dentro! Você quer o que? Então vá morar 

com os porcos que mais importante pra você. Não só taxis bonitos, limpos e cheirosos, são pessoas 

honestas e trabalhadores do nosso município; que pagam seus impostos no município; que conduz os 

passageiros com responsabilidade; se algum passageiro esquecer algum de valor em seu carro será 

devolvido, como já aconteceu de alguém esquecer um valor em dinheiro e foi devolvido; então é tudo 

isso que eu posso acrescentar aos taxistas de Porto Seguro. Respeito todos que são favoráveis ao 

aplicativo UBER; mas também todos têm o direito de respeitar o direito desta Casa de ser vaporável 

aos taxistas deste município, porque são pessoas boas e honestas. Senhor Presidente, atentamente eu 

ouvi o pronunciamento do Vereador Renivaldo, entrei em contato com a Secretária de Saúde Edna 

Alves, me disse que na verdade não é uma função do município e sim do SESAI órgão do Governo, e 

através do seu pedido o Governo Municipal já entrou em contato para que o Governo Estadual possa 

atender o seu pedido o mais rápido possível. Ela sabe que o senhor tem razão, cabe a parceria do 

Município com o Governo Federal e Estadual. Em ralação as estradas do Litoral Sul conforme 

abordado pelos Vereadores, nós temos que fazer uma visita o mais rápido possível ao Governo do 

Estado e solicitar isso. As minhas palavras são palavras da Prefeita e da Secretária Lívia Bittencourt. 

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

pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Ariana Fehlberg, Evaí 

Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage, Hélio Pinheiro de Araujo, Kempes Neville Simões Rosa, 

Lazaro Souza Lopes Rodrigo Borges de Souza e Ronildo Vinhas Alves. Do Legislativo Municipal 

– Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 037/2017 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza. Matéria: 

Determina a presença de cobradores no sistema de transporte coletivo urbano e dá outras providências. 

Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Prejudicado pela 

ausência do autor Vereador Rodrigo Borges de Souza. Projeto de Lei Nº 038/2017 autoria 

Vereador Lázaro Souza Lopes – Matéria: Denomina oficialmente ruas no bairro Belo Campo, sede do 

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

Regimento Interno. Prejudicado pela ausência do autor Vereador Lázaro Souza Lopes. Projeto de 

Lei Nº 042/2017 autoria Vereadores Elio Brasil dos Santos e Robinson Leão Vinhas – Matéria: Dispõe 

sobre a proibição do uso de veículo particulares cadastrados em aplicativos UBER para o transporte 

remunerado individual de pessoas no Município de Porto Seguro Bahia, e da outras providências. 

Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias +. 

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

ausência dos Vereadores (a): Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage e 

Kempes Neville Simões Rosa. Projeto de Resolução Nº 017/2017 autoria Vereador Robinson Leão 

Vinhas – Matéria: Concede Titulo de Cidadão Portosegurense ao Cap. PM Jadson Carneiro da Silva. 
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Quórum: Dois terços de acordo como art. 143 do Regimento Interno. Prejudicado por falta de 

quórum. Requerimentos: Nº 262/17 autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo 

Municipal notificação junto aos órgãos competentes para instalação de três redutores de velocidade e 

faixa de pedestre na Rua da Mata Escura, bairro Paraguai. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, 

Evanildo Santos Lage, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes e Rodrigo Borges de 

Souza. Nº 264/17 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Município celebração 

de convenio com a Secretaria Estadual de Educação para construção de colégio na orla norte, 

conforme Requerimento anterior. Prejudicado pela ausência do autor Vereador Evaí Fonseca 

Brito. Nº 265/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convenio com a EMBRAPA para fomento do Projeto de Agricultura Sustentável no 

município de Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores (a): Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage, Kempes Neville 

Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 266/17 autoria Vereador 

Robinson leão Vinhas – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o Governo do 

Estado para adoção do Projeto “SAC Móvel”. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores (a): Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos 

Lage, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 267/17 

autoria Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o 

Ministério da Saúde para implementação do Programa “Rede Cegonha” de atendimento a parturiente. 

Prejudicado pela ausência da autora Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 268/17autoria Vereador 

Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal instalação de depósito adequado para 

descarte do lixo eletrônico no município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores (a): Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage, 

Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 269/17 autoria 

Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do Executivo Municipal o recadastramento das vias 

públicas de Itaporanga, para correção de endereços constantes como do município de Itabela. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Ariana 

Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza 

Lopes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 270/17 autoria Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo 

Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal notificação a ANATEL para instalação de torre de 

telefonia móvel para Coqueiro Alto, Itaporanga, Projeto Vale Verde e proximidades da CEPLAC. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Ariana 

Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza 

Lopes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 271/17 autoria Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério 

Moura Gomes – Requer do Executivo Municipal celebração de com a Secretaria Estadual de Educação 

para construção de colégio no bairro Maria Viúva, distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, 

Evanildo Santos Lage, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes e Rodrigo Borges de 

Souza. Nº 272/17 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal 

revitalização do espaço do Parque Municipal Rio da Vila, para fomento do turismo sustentável. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Ariana 

Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza 

Lopes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 273/17 autoria Vereador Evanildo Santos Lage – Requer do 

Executivo Municipal a instalação da PM e Policia Civil no prédio da Prefeitura, situado Rua Manoel 

Creecêncio Santiago, ao lado do Colégio Municipal de Arraial d'Ajuda. Prejudicado pela ausência do 

autor Vereador Evanildo Santos Lage. Nº 274/17 autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa – 
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Requer o término da construção quadra da Escola Chico Mendes. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, 

Evanildo Santos Lage, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes e Rodrigo Borges de 

Souza. Nº 275/17 autoria Vereador Wilson dos Santos Machado – Requer do Executivo Municipal a 

implementação do Gabinete Odontológico Móvel para atendimento do distrito de Vera Cruz e região 

rural do município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores (a): Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage, Kempes Neville 

Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 276/17 autoria Vereadora 

Abimael Ferraz Gomez – Requer do Executivo Municipal a celebração de convenio com o Ministério 

do Meio Ambiente, para implantação do Projeto Salas Verdes. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, 

Evanildo Santos Lage, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes e Rodrigo Borges de 

Souza. Indicações: Nº 264/17 autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Determinação de 

estacionamento em mão única na Travessa Manoel Fernandes. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, 

Evanildo Santos Lage, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes e Rodrigo Borges de 

Souza. Nº 268/17 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Pavimentação das ruas da Capitania, da 

Independência e da Abolição, no bairro Baixo Mundaí. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores (a): Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos 

Lage, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 269/17 

autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Construção de abrigos nos pontos de ônibus do 

município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a): 

Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage, Kempes Neville Simões Rosa, 

Lazaro Souza Lopes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 270/17 autoria Vereador Robinson Leão 

Vinhas – Manutenção e limpeza da rede de esgoto com reposição de tampas de bueiros na Rua Recife, 

Rua São Luiz e Rua Portelinha – bairro Campinho. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores (a): Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos 

Lage, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 271/17 

autoria Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Providenciar 200 (duzentos) tubos de PVC de 30 

centímetros para abastecimento de água na Aldeia Indígena Mirapê. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, 

Evanildo Santos Lage, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes e Rodrigo Borges de 

Souza. Nº 272/17 autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Revitalização da localidade conhecida 

como Buraco da Jia, no Complexo Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores (a): Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos 

Lage, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 273/17 

autoria Vereadores Robério Mora Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Extensão da rede de energia 

elétrica e iluminação pública na rua de acesso ao novo cemitério do distrito de Trancoso, bairro Xandó. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Ariana 

Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza 

Lopes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 274/17 autoria Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério 

Moura Gomes – Ampliação de salas de aula na escola Honorina Passos e revitalização do prédio. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Ariana 

Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza 

Lopes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 275/17 autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa – 

Pavimentação das Ruas principal e adjacentes no Bairro Porto Alegre. Aprovado pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, 
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Evanildo Santos Lage, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes e Rodrigo Borges de 

Souza.  Nº 276/17 autoria Vereador Evanildo Santos Lage – Pavimentação de vias ainda não calçadas, 

do Bairro São Francisco em Arraial d'Ajuda, dentre elas a Rua dos Cajueiros, Rua da Jaqueira, Rua das 

Mangabeiras, Rua dos Ipês, Rua Laranjeiras e Rua Juerana. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, 

Evanildo Santos Lage, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes e Rodrigo Borges de 

Souza. Nº 277/17 autoria Vereador Wilson dos Santos Machado – Conclusão da reforma da Escola 

Municipal Alcides Faustino, distrito de Vera Cruz. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores (a): Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos 

Lage, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes e Rodrigo Borges de Souza. O 

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

31 de outubro 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.  

 

 

 

 

 

 


