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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30 DE MARÇO DE 2017 

 

Aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2017 às 10h00min foi realizada 5ª 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. Para Leitura: Do 

Executivo Municipal: Mensagem Nº 013 acompanhando Projeto de Lei Nº 013/2017 – “Concede 

isenção de taxas, preço e quaisquer outras custas, para regularização fundiária, do Loteamento Vila 

Vitória”. Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 003/2017 autoria Mesa Diretora – Matéria: 

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

Municipal de Porto Seguro, cria cargos, e dá outras providências. Expediente: A Ata da Sessão 

Ordinária do dia 23 de março de 2017 foi aprovada pela unanimidade dos presentes; constando ausência 

do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os 

Vereadores: Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, quero dar boas vindas ao publico presente nesta 

Casa para saber o que os Vereadores estão requerendo, indicando e votado nos projetos. Senhor 

Presidente, na semana passada houve um encaminhamento a Mesa Diretora de uma possível bancada de 

09 (nove) Vereadores, ouve alguns rumores dizendo que estes noves Vereadores eram de oposição a 

Prefeita Claudia Oliveira! Eu discordo. Eu peço à imprensa que pegam assuntos voando no ar; pra 

quando for publicar algum assunto a respeito do Vereador tenha ciência no que está publicando. Até o 

momento chegou a esta Casa Projeto do Executivo que nós Vereadores fomos contra! Nós analisamos, 

pensamos com carinho e votamos: Aumento salarial dos Professores e dos Agentes Comunitários de 

Saúde e Endemias; a Seletiva. Em nenhum momento eu vi um Vereador se posicionar contrário. O que 

eu discordo Senhor Presidente, é um colega Vereador usar o Púlpito pra falar que foi feito a bancada foi 

formada por interesses pessoais!  Eu desafio o Vereador que falou isso a procurar saber si o Vereador 

Lazaro Souza Lopes tem alguém indicado por ele que tenha cargos no município! É fácil chegar aqui e 

falar de um colega!  Todos aqui têm telhado de vidro. Eu sou Governo Sr. Presidente, antes de ser 

Vereador! Sou Governo desde a época que eu era Superintendente do Bairro Baianão e adjacências; 

sempre defendi o Governo Claudia Oliveira, por ser um governo digno e que vem trabalhando! Tive a 

honra como Superintendente de solicitar da Prefeita pra levar várias obras que estavam esquecidas por 

mais de vinte anos. Então, porque eu hoje to Vereador eleito com 857 (oitocentos e cinqüenta e sete) 

votos – tendo votos em quase todo local do município, hoje tem gente dizer que eu sou oposição a 

Prefeita? Todos os projetos que for de beneficio pra cidade eu voto favorável! Quero dizer para esta 

imprensa que andou falando que alguém estava perdendo a rédea sobre a minha pessoa? Uma não sou 

cavalo! Eu sou Lazaro Souza Lopes, tenho quarenta anos; sei do que faço. Lazaro Souza Lopes – Lazaro 

Axé Moi, não é oposição a Prefeita Claudia Oliveira; sou parceiro; e vou analisar todos os projetos que 

vir a esta Casa pra ser votado. Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, venho usar este 

Parlatório para me defender de acusações, onde hipócrita já julgam e falam o que quer e não possuem o 

interesse de ouvir. O que é um grupo? “Nada mais nada menos do que um conjunto de pessoas que se 

unem e possuem características e interesses comuns”! Quando fui chamado pra fazer parte desse grupo 

– 09 vereadores, apenas ouvir para saber quais seriam os interesses. Na reunião me deparei com homens 

querendo mudar a sua história; fazer diferente do que já foi feito. Porém muitos se assustaram e 

tomaram conclusões precipitadas, porque ainda estão encruados na velha forma de fazer política. 

Também nunca foi dito que era um grupo fechado; estará aberto para aquele que venha pensar como 

grupo em beneficio da cidade. Hoje estou político exercendo o cargo de Vereador, mas não dependo 
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dela! Fui eleito por que o povo acreditou que faria diferente, e isso eu farei. O mandato é meu! Minhas 

decisões a mim pertencem e responderei apenas a sociedade; por ela sempre buscarei o bem-estar da 

comunidade e pelo desenvolvimento da cidade. Sobre ser político, não tenho nenhuma glória ou 

interesse de me beneficiar com tamanha e desgastada, e desacreditada nomenclatura. Quem acompanha 

a política local vê esse velho e mal caráter em mandato anteriores, batendo no Governo para utilizar 

desse trunfo para fazer acordos próprios de cala boca! Essa é a política velha. Isso tem que acabar; nós 

temos é que somar. Nunca podemos perder a nossa identidade e essência. O diálogo entre o Governo é 

de extrema importância; em uma administração pública devemos caminhar juntos, porém, cada um 

respeitando o direito e dever do outro, colocando a nossa cidade sempre acima de tudo e de todos; uma 

política nova em prol de uma cidade justa. Ao Governo, não se assuste, esse não é um grupo de 

oposição, nem de querer benefícios próprios; é sim um grupo de trabalho, um grupo sem líder, sem 

influência partidária; é um grupo com ideologias de mudanças, que ajudará muito a gestora no êxito de 

corrigir situações onde a administração sofre por não possuir fiscalizadores que pensam apenas no 

beneficio de nossa cidade. Elio Brasil dos Santos – Senhor Presidente, ouvindo os dois Vereadores, 

gostaria de dizer que a política é tão falada; discutida, faz parte da democracia. Se a gente se organiza 

com A, B ou C, isso é normal, não adianta colocar coisa que não aconteceu! O Grupo todos nós sabemos 

que são d 17 (dezessete) Vereadoras, mas em uma reunião procuramos fazer um grupo de 09 (nove) 

Vereadores para tentar fazer o melhor para Porto Seguro; em especial continuar defendendo os projetos 

para que venha beneficiar os moradores do município de Porto Seguro; nunca se falou em fazer 

oposição, porque no período de três meses os projetos que chegaram a esta Casa foram votados por 

unanimidade da Casa. É normal, natural, um grupo de Vereadores já se reuniram, já tiraram duvidas e 

hoje a gente pode dizer que continua organizado o grupo dos dezessete Vereadores. Senhor Presidente, a 

cada dia que nós ouvimos falar do transporte de Porto Seguro. Esta Câmara de Vereadores junto com a 

Prefeita precisa sentar para tentar organizar o Transporte de Porto Seguro; devemos chamar as partes 

interessadas para podermos tentar amenizar o que vem acontecendo no município de Porto Seguro, 

através da GERBA. Se for pra realmente organizar, devemos organizar todos os transportes de nossa 

cidade; não só estes trabalhadores que lutam e alimentam seus familiares através deste transporte 

coletivo. Estou aqui para defender os trabalhadores da terra mãe do Brasil em especial o transporte 

alternativo de Porto Seguro. Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, nós formamos um grupo 

nesta Casa, uma bancada, e você foi um dos causadores da polemica que saiu na rua, dizendo que o 

Vereador estava querendo “isso ou aquilo”! Na realidade o convite foi para todos os Vereadores! Existe 

no regimento interno que pode haver uma bancada. Ninguém aqui está contra a Prefeita! Apenas nós 

Vereadores queremos ser ouvidos! Por que: Saíram várias nomeações inclusive a do nosso amigo 

Everaldo, no outro dia a nomeação foi desfeita! Ao sermos questionados, não sabemos o motivo! Houve 

nomeações na ala da Educação, eram Diretores mandando o povo pra vir a Câmara, porque eram os 

Vereadores quem determinavam as contratações! E nós Vereadores sem saber de nada! Ninguém é 

contra nada; nós temos o livre arbitro de fazer uma bancada; e esta bancada foi feita até com Vereadores 

que foram na campanha oposição a Prefeita Claudia Oliveira. Na história da política de Porto Seguro, 

nunca eu vi isso, uma unanimidade da Casa sendo favorável ao Executivo; se está acontecendo é o 

reconhecimento de cada um pelo trabalho que a Prefeita vem fazendo no município de Porto Seguro. No 

inicio do meu mandato eu falei com a Prefeita que não iria decepcionar ela; mas também não queria ser 

decepcionado! Senhor Presidente, o senhor ta de parabéns pela postura que teve para com n os 

Vereadores! Pediu que nós votássemos o projeto da seletiva em primeira votação, onde disse que só 

colocaria em segunda votação se tivesse de acordo com todos vocês! Assim foi feito, nós reunimos e 

achamos que poderia colocar em votação hoje! Por isso quero parabenizar Vossa Excelência pela 

postura que teve com nós Vereadores. Em relação ao transporte alternativo Senhor Presidente, é um 

absurdo o que estão fazendo com esta classe em prender o carro deles! Porque não prende também os 

carros com faixa? Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, a respeito da ANAC que limitou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

os vôos em nossa cidade.; criando um caos em nosso município; porque a gente entende que a maior 

industria que temos hoje é o nosso turismo; todos nós devemos está preocupados por este 
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acontecimento. Se há cem vôos é porque esta cidade é uma das maiores redes hoteleiras de todo Brasil. 

Senhor Presidente, fiquei muito preocupado com a chuva de ontem em Porto Seguro. Porto Seguro tem 

uma geografia, um relevo muito particular; tenho vários amigos que moram em encostas. É necessário 

fazer uma política com a popularidade; temos que mexer na rede fluvial de nossa cidade; mas, esgoto 

não gera voto, fica esquecido pelo poder público; então nós como Vereador que sejamos mais 

participantes deste movimento. É inadmissível o que vem acontecendo! Quero Parabenizar a Prefeita 

Claudia Oliveira, porque quando eu liguei pra ela, se encontrava em São Paulo, mas, entrou em contato 

com os responsáveis da área para visitar estas encostas; levantou uma força tarefa para está visitando 

estes locais; ela está sempre de olhos atentos para a classe menos favorecidas. A respeito da cooperativa 

do transporte alternativo aqui presentes, quero dizer que o meu gabinete estará sempre aberto para 

podermos dialogar a respeito do sistema. A lei é para todos. Eu sou favorável ao transporte porque 

sempre exerci o direito de usar este meio de transporte; é um transporte defasável; são necessários   

adequar os padrões; não pode acontecer o que está acontecendo: prende um, solta outro! Nós não temos 

o poder de chegar e soltar, até mesmo quando um carro é preso é encaminhado logo pra Promotoria 

Pública; por isso não temos como ajudar. Mas entendo a preocupações de vocês; temos que juntos de 

mãos dadas nós possamos lutar pelo bem da comunidade. Senhor Presidente, o que foi comentado por 

algumas mídias a respeito desta Casa, eu acho que antes de sair publicando qualquer fato, tem que se ter 

o maior respeito e critérios porque estão mexendo com algumas autoridades do nosso município. eu 

quero pedir desculpas sobre algumas colocações; possa ser que na emoção eu tenha me excedido para 

com os colegas. Não participo de bancada separada; acho que esta Casa tem que está unida. Ariana 

Fehlberg – Senhor Presidente, todos nós sabemos com está o transporte dês cidade. Nós estamos aqui 

em defesa de um transporte melhor; na próxima Sessão junto com os demais Vereadores vamos entrar 

com um requerimento, solicitando que o Executivo mande para esta Casa um projeto de lei para que seja 

regularizado o Transporte Alternativo. Fiz várias pesquisas a este respeito, vi que em várias cidades este 

serviço já foi regularizado. Por isso acho inviável que em Porto Seguro também fosse solucionado este 

problema que será de sumo importância para com os usuários deste serviço. Eu mesmo uso deste 

transporte; sabemos que o Transporte coletivo – ônibus, não estão dando conta para o transporte de 

passageiros – ônibus quebrados, de mau uso; às vezes não cumpre com horários; com o novo meio de 

transporte se caso for legalizado, além de trazer vários empregos, dará melhor qualidade de serviço do 

transporte para com os moradores deste município. Acredito que a Prefeita Claudia Oliveira vai abraças 

esta causa. Pode ter certeza que esta Vereadora está sempre com o Gabinete de porta aberta a disposição 

de vocês. Sei que o Presidente Vereador Evaí Fonseca Brito é uma pessoa acessível a este problema; 

uma pessoa que abraça a causa da comunidade; podem ter certeza que nós Vereadores vamos lutar por 

esta causa. Sabemos que do jeito que está não pode continuar; são vários carros presos, nós Vereadores 

neste momento não podemos fazer nada; por isso que na próxima sessão vamos requerer da Prefeita um 

projeto que venha solucionar este problema. Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente, eu 

não esperava ouvi falar mais neste grupo dos nove. Fiquei alegre quando ouvi falar que está liberado pra 

quem queira entrar no grupo! Eu gostaria de fazer uma proposta em aumentar o grupo para dezessete 

Vereadores! Que é a nossa obrigação está unido para brigar pela população. Grupo de quatro, cinco ou 

nove não funciona! Possa existir se alguém levantar e disser que é um grupo de oposição! Não devemos 

é fechar os olhos para o que está acontecendo; hoje temos a presença do pessoal que trabalha com 

transporte alternativo – juridicamente são clandestinos; aqui em Porto Seguro funciona o clandestino do 

clandestino! No código penal brasileiro não consta isso! É preciso que os Três Poderes de Porto Seguro 

tomem paternidade com esta situação! Se já deixaram acontecer até agora, que procurem uma solução 

para resolver este problema. No ano passado fizemos uma reunião com o Comando da Policia Militar e 

alguns representantes do Transporte Alternativos eu propus que fizesse uma reunião entre as 

cooperativas para que entrassem em união para podermos tentar regularizar este problema. Não sou 

contra e nem a favor! Sou favorável a legalidade. Este meio de transporte já existe em várias cidades do 

Brasil. Estou aqui para ajudar. Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, quero parabenizar 

Vossa Excelência pela forma que vem conduzindo esta Casa; desde quando foi Líder do Governo soube 
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conduzir com os Vereadores as discussões de projetos que chegaram a esta Casa; várias vezes convidou 

alguns secretários para vir a esta Casa tirar algumas duvidas dos Vereadores a respeito de alguns 

projetos. Hoje eu entendo a sua posição; hoje estamos aguardando um Líder do Governo para fazer o 

mesmo papel que Vossa Excelência fazia na gestão passada. Senhor Presidente referente à Empresa que 

administra o Aeroporto Porto Seguro. Foram suspensos cem vôos. As pessoas que viam para Porto 

Seguro traziam dinheiro para crescer a economia da cidade; cortando estes vôos, a população perde; 

vocês do transporte alternativos também perde porque o dinheiro não circula na cidade. Gostaria que 

fosse criada nesta Casa uma comissão dos Vereadores; convidassem o Secretário de Turismo e alguns 

interessados na área – Hoteleiros, Transporte, Empresários. Quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira 

e os Prefeitos das cidades circunvizinhas que procuraram resolver logo este impasse. Referente a 

Cooperativa do Transporte Alternativo, eu tenho o maior respeito por todos os associados. Em Porto 

Seguro tem uma empresa de ônibus que mal atende a demanda deste serviço; a maioria dos carros 

defasados. O sol que nasce pra um, nasce pra todos! Tenho certeza que a Prefeita Claudia Oliveira vai 

sensibilizar e vai enviar um Projeto para regulamentar este tipo de transporte. Sinto muito feliz mais 

uma vez ser Vereador desta Casa; se retornei a esta Casa porque fiz algum trabalho por vocês; a vida do 

Vereador não é fácil! Vários Vereadores se passaram nesta Casa, e muitos lá fora diziam que o Vereador 

“está rico e milionário”! Eu mesmo tenho seis mandatos de Vereador, perdi um mandato, mas com 

muita dignidade ao perder o mandato fui bater no volante de ônibus! Várias pessoas disseram que eu 

tinha uma frota de taxi; tinha várias pousadas na cidade; várias fazendas! O Vereador Dilmo Batista 

Santiago perdeu a eleição, mas está hoje como Vereador por que a Vereador Lívia Bittencourt foi 

convidada para assumir a Secretaria de Assistência Social; um Vereador de três mandatos, mas já estava 

se preparando para ir pro mar pescar! Se o ex-vereador Roni Guerra não tivesse estudado pra ser um 

Advogado, ele hoje estaria em uma situação delicada! São tantos Vereadores que hoje se encontram em 

dificuldades. Agora, ficam falando que Vereador ganha vinte mil, trinta mil! Não sabendo que o 

Vereador é um pára-choque; quem primeiro toma pancada é ele. Senhor Presidente, a gente tem que ser 

inteligente e compreensível. Quero agradecer a todos os Vereadores; na semana passada foi criado um 

bloco de apoio – apoio próprio. Todos os dezessete Vereadores foram eleitos para defender o povo; aqui 

não tem ninguém melhor do que o outro. Quero falar para o grupo dos nove Vereadores que a partir de 

hoje não quero fazer mais parte deste grupo; quero a minha independência; todos são iguais. Dilmo 

Batista Santiago – Senhor Presidente, quero parabenizar o Vereador Evanildo Santos Lage pela nossa 

união; resolvemos juntos assinar requerimentos, indicações; tudo aquilo que for de bom para Litoral Sul. 

Para que a comunidade do Arraial d’Ajuda saiba que nós não somos políticos e sim amigos querem o 

bem desta comunidade. Parabenizo os Vereadores Aparecido dos Santos Viana e Kempes Neville 

Simões Rosa por ter abordado assunto a respeito da ANAC; parabenizo a Prefeita Claudia Oliveira e o 

vice Prefeito Beto por estar em Brasília tentando resolver este problema. Com o corte de cem vôos nós 

vamos perder mais de quinze mil pessoas; temos que ter cuidado com o turismo, porque é a maior fonte 

de renda que temos em nosso município. Acho que nós Vereadores deveríamos estar juntos com a 

Prefeita e o Secretário de Turismo em Brasília pra dizer aos representantes de lá que os representantes 

de Porto Seguro têm sensibilidade pela maior fonte de renda deste município. Senhor Presidente, eu até 

peço aos amigos do ex-prefeito que tem um primo que é Deputado Federal que deveria está unido neste 

problema, porque o turismo é de responsabilidade de todos nós; não é só ficar na rádio metendo pancada 

nos outro não! Deveria ter esta consciência também. A respeito da chuva que caiu nesta madrugada, eu 

estive com o Vereador Evanildo Santos Lage visitando uma casa que desabou. Infelizmente no mandato 

do ex-prefeito Gilberto Pereira Abade, um irresponsável de tal Junior moleque vendeu uma área na 

encosta, o comprador construiu, e infelizmente quase acontece uma desgraça morrendo pai e filho! 

Graças a Deus isto não aconteceu. É necessário nós que somo do poder público ter esta visão. Se estiver 

acontecendo alguma coisa é responsabilidade nossa, porque o ex-prefeito Ubaldino Junior favelou Porto 

Seguro em um todo, deixando as pessoas construir nas encostas por questão de votos; isso é imoral e 

ilegal! Ele deveria ter vergonha na cara e não permitir isso. O Ministério Público também tem esta 

responsabilidade, porque ao receber denúncia tinha que apurar e condenar quem está agindo de maneira 
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errada. Senhor Presidente, não sou amigo de nenhum dono de empresa de ônibus; os serviços são 

porcarias. Sou favorável a legalização do Transporte Alternativo, mas, muito de vocês tem que 

melhorar.  Se surgiu o transporte alternativo, foi pela incompetência do Transporte Público que não 

presta. Quero falar para o Vereador Aparecido dos Santos Viana, que ainda não tenho barco de pesca, 

mas pode ter certeza que eu terei; já fui pescador por 15 ano. Eu perdi a eleição! Mas se hoje estou aqui 

é por causa da Prefeita Claudia Oliveira e da Vereadora Lívia Bittencourt; mas eu estaria 

psicologicamente preparado para ir pro mar, porque eu tenho dignidade e coragem de trabalhar. Quando 

alguém falou a respeito da GERBA, é bom lembrar que é um órgão do Governo do PT! Não adianta vir 

aqui fazer discurso bonito pra ser aplaudido por vocês. Evaí Fonseca Brito – Senhor Presidente, em 

relação ao Transporte Alternativo, eu gostaria de informar que na semana passada a Prefeita Claudia 

Oliveira me fez um convite pra participar de uma reunião; deixei claro que esta Casa trabalha através 

das Comissões, assim ele entendeu; acredito que na semana próxima teremos uma reunião entre os Três 

Poderes e a Comissão competente a esta causa irá participar também. Quero falar para o Vereador 

Aparecido dos Santos Viana para montar uma Comissão o mais rápido possível, convide a ABIH, 

SINDESUL, Secretário de Turismo e esta Casa através das Comissões. As Comissões desta Casa tem 

que andar; temos que fazer um trabalho diferenciado; temos que fazer nossa parte para dar uma resposta 

à sociedade de um modo geral. Quero falar para os novos Vereadores que sejam bem vindos a política 

de Porto Seguro. Nós que viemos de dois, três mandatos, já sabemos como é a imprensa; tem imprensa 

boa e tem a imprensa podre! Se a imprensa podre destina o veneno dela, quem vai absolver é você. Eu 

acredito, quando temos um lado espiritual um pouco evoluído – até porque nós não sabemos nada, 

estamos aprendendo a cada dia, aí sim você não tem como absolver! Se absolver vai ficar doente! Você 

só pode absolver quando você estiver errado; procuramos saber onde erramos, bate na consciência! Falo 

isso porque seremos constantemente atacados! Eu peço equilíbrio a Vossas Excelências, porque nós 

estamos sendo atacados diariamente, porque estamos incomodando!  Com relação a grupo A, B ou C, 

não tenho o porque de ser contra, no Senado existe; no Congresso existe, na Assembléia também existe; 

mas, eu acho que o entendimento entre nós Vereadores (a) está sendo feito! O que vale é o interno! O 

externo ataca pedra em quem quiser! Vocês já viram alguém jogar pedra em arvore que não dá fruto? 

Então estejamos atentos para isso. A Câmara de Vereadores tem uma receita no valor de R$ 945.000,00 

(novecentos e quarenta e cinco mil reais); pagamento: folha: R$ 524.000,00 (quinhentos e vinte e quatro 

mil reais) por mês; INSS: funcionários e Vereadores: R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais); Empresa: R$ 

103.000,00 (cento e três mil reais) e R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais0 Imposto de Renda; 

perfazendo um total de gastos no valor de R$ 722.000,00 (setecentos e vinte e dois mil reais), isso é 

fixo! Sobra de orçamento mensal R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais)! aí vem a imprensa 

podre propaga que a Câmara dos Vereadores tem doze milhões, que os Vereadores estão nadando em 

dinheiro! Tudo isso querendo colocar a Casa Legislativa contra a opinião pública! Mas, não consegue 

porque não tem credibilidade nenhuma. Quem tem credibilidade somos nós que temos mandato 

legitimo. Dentro desta sobra você põe todas as licitações de dentro desta Casa Legislativa; fora: água, 

luz, telefone, mercado; Assessoria Jurídica; Assessoria Contábil só tem uma! Torno isso em público, 

para que a população venha participar e acompanhar; porque também o Observatório e a OAB 

participam. Nós suspendemos cinco licitações por falta de documentação! Se andar errado, o único 

responsável sou eu enquanto Presidente! O ex-presidente desta Casa Vereador Elio Brasil dos Santos 

hoje ta sofrendo as conseqüências justamente por causa disso! Eu não irei de forma alguma andar errado 

para agradar A, B ou C! irei desempenhar meu papel com transparência como está sendo feito. Ontem 

estive conversando com a Promotora Dra. Alai e o Promotor Dr. Magnavita por duas horas implorando 

que eles venham até a esta Casa acompanhar os trabalhos da mesma; os dois estão vindos na segunda 

feira. Isso se chama transparência! Agora uma pessoa que vive desempregada, inelegível, corrupto; 

bandido, que já fez miséria nesta cidade, vem querer atacar nós Vereadores! Para um individuo desse 

ninguém presta em Porto Seguro! Não vale nem apena falar o nome deste individuo; prova disso a 

Prefeita Claudia Oliveira ganho dele com mais de oito mil votos de frente! A reforma na Câmara de 

Vereadores está sendo feita em um valor de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais) elogiada pelo 
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Juiz, OAB e pelo Observatório! Estamos implantando a Ouvidoria; duas recepções; vamos comprar um 

Carro Van para que as comissões desta Casa possam visitar os órgãos públicos e Secretarias deste 

município. Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 002/2017 – 

Matéria: Autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com as entidades de representação de 

municípios e dá 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 do Vereador Elio Brasil dos Santos. Projeto de Lei Nº 

003/2017 – Matéria: “Dispõe sobre Autorização de permuta entre servidores da Rede Municipal de 

Porto Seguro – BA, com servidores lotados em Redes Municipais de outros Municípios do Estado da 

Bahia, e dá 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 do Vereador Elio Brasil dos Santos. Projeto de Lei Nº 010/2017 – 

Matéria: Altera a lei nº 1102/13, que crua o Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes do Sexo 

feminino, em situação de rico social, denominado “instituição Acolher” e dá outras providências. 

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

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

do Vereador Elio Brasil dos Santos. Projeto de Lei Nº 011/2017 – Matéria: Autoriza a Doação de 

imóvel municipal mediante Termo de Doação de Uso e dá outras providências. Quórum: Dois terços 

(2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil 

dos Santos. Projeto de Lei Nº 012/2017 – Matéria: Dispõe sobre contratação temporária, cargos, 

requisitos, quantitativo de funções e salários, carga horário, regime jurídico, previdenciário, atribuições, 

e requisitos das funções integrantes dos serviços no âmbito da Secretaria Municipal de Educação 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 do Vereador Elio Brasil dos Santos. Requerimentos: Nº 

026/17 autoria Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convenio com a COELBA para instalação da rede de energia elétrica iniciando 

no trevo Trancoso/Caraíva e finalizando em frente ao Condomínio Coqueiral. Depois de várias 

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

ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 037/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos 

Viana– Requer do Executivo Municipal a celebração de PPP para efetivação da Marina Municipal e a 

construção de novo aeroporto internacional. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 

038/17 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal em convenio com o 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a efetivação do PROCON em Porto Seguro. Depois de várias 

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

ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 039/17 autoria Vereadores Ronildo Vinhas Alves e 

Robério Moura Gomes – Requer do Executivo Municipal a criação da Subprefeitura do distrito de 

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

dos presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos.  Nº 040/17 autoria Vereador 

Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do Executivo Municipal a alteração da utilização de uma quadra 

esportiva desativada para sediar feira livre em Itaporanga, com a conclusão da cobertura do local. 

Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos.  Nº 041/17 autoria Vereador 

Wilson Machado dos Santos – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com os Correios 

para instalação de agência no distrito de Vera Cruz. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Elio 

Brasil dos Santos.  Nº 042/17 autoria Vereadores Evanildo Santos Lage e Dilmo Batista Santiago – 

Requer do Executivo Municipal através das empresas de transporte coletivo hidroviário a prioridade na 
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fila das balsas para estudantes. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos.  Nº 

043/17 autoria Vereadores Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo 

Municipal a disponibilização de transporte para os universitários residentes no distrito do Arraial 

d’Ajuda que estudam no município de Eunápolis. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Elio 

Brasil dos Santos. Nº 044/17 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza - Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o Governo do Estado para revitalização do Alambique e Casa da 

Farinha do distrito de Vale Verde. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos 

Santos. Nº 045/17 autoria Elio Brasil dos Santos – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convenio com o Governo do Estado para drenagem fluvial, construção de calçadas, passeios públicos e 

pavimentação asfáltica da Rua Guimarães, Rua Veloso, Travessa Veloso Reis, Rua Nascimento, Rua do 

Campo, Rua Giovane, Rua Jacarandá, Rua Cristóvão Colombo, Rua Marinho, Rua Nilo Caiado Fraga e 

Pereira no bairro Nilo Fraga. Prejudicado pela ausência do autor Vereador Elio Brasil dos Santos. 

Nº 046/17 autoria Vereadores Robinson Leão Vinhas e Renivaldo Braz Correia filho – Requer do 

Executivo Municipal conjuntamente com o Ministério Público do Estado da Bahia a notificação do 

proprietário de área localizada as margens da praia Jacumã, para acessibilidade dos moradores da região. 

Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 047/17 autoria Vereador 

Kempes Neville Rosa Simões – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com a Sec. 

Estadual de Educação para ampliação da Escola Prefeito Manoel Carneiro e conclusão da obra da 

Escola Chico Mendes. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 048/17 

autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal que se torne preferencial a 

utilização de materiais reciclados e oriundos de reflorestamento. Depois de várias discussões por parte 

dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Elio Brasil dos Santos. Nº 048/17 autoria Vereador Abimael Ferraz – Requer do Executivo Municipal 

celebração de Parceria Pública Privada para revitalização da Praça do Dendê e Praça Antônio Tito. 

Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Indicações: Nº 043/17 autoria 

Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Construção de uma unidade básica de ensino na comunidade 

Limoeiro. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil 

dos Santos. Nº 044/17 autoria Vereador Robinson Leão Vinhas – Sinalização e pintura dos redutores de 

velocidade e antecedendo as faixas de pedestres no município. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 045/17 autoria Vereador Evaí 

Fonseca Brito – Pavimentação asfáltica da Av. Ayrton Senna (rua da Linha), construção de canteiro e 

projeto paisagístico. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Elio Brasil dos Santos. Nº 046/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Disponibilização de 

posto de saúde com atendimento pediátrico, odontológico, geriátrico no bairro Vista Alegre e Paraguai. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos 

Santos. Nº 047/17 autoria Vereador Elio Brasil dos Santos – Redutor de velocidade e sinalização da rua 

Dr. Elias Iedo, bairro Parque Ecológico III etapa. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 048/17 autoria Vereador Rodrigo Borges 

de Souza – Revitalização e plantio de mudas na Praça das Pitangueiras. Aprovado pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 049/17 autoria Vereadora 

Ariana Fehlberg – Instalação de redutor de velocidade e sinalização na ladeira do bairro Frei Calixto. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos 

Santos. Nº 050/17 autoria Vereador Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Rebaixamento da 

ladeira do bairro Mirante Rio Verde e revitalização da estrada no distrito de Trancoso. Aprovado pela 
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unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 051/17 

autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Reforma no Centro Comunitário da 2º etapa do bairro Vila 

Valdete. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil 

dos Santos. Nº 052/17 autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Pavimentação asfáltica da Rua 

10, avenida B no bairro Miraporto, Rua Tamarindo e Rua Carambola bairro Sapoti, Rua 12 B, Rua dos 

Canários, Fontana I. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Elio Brasil dos Santos. Nº 053/17 autoria Vereador Wilson Machado – Drenagem e aterro da lagoa da 

praça da escola Chico Lage, no distrito de Vera Cruz. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 054/17 autoria Vereador Evanildo Santos 

Lage e Dilmo Batista Santiago – Construção de quadra poliesportiva na dimensão oficial no local do 

Colégio Pré Escola.  Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Elio Brasil dos Santos. Nº 055/17 autoria Vereadores Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Lage – 

Perfuração de poço artesiano no bairro Mangabeiras, distrito do Arraial d’Ajuda. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 056/17 

autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Criação de uma casa de acolhimento para mulheres vitima 

de violência domestica.  Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do 

Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 057/17 autoria Vereador Abimael Ferraz – Revitalização da orla 

norte do município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Elio Brasil dos Santos. O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a 

próxima Sessão para o dia 06 de abril 2017. Não havendo nada mais a se tratar, lavrou-se a “Ata” que 

depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário e demais 

Vereadores. 
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