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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE ABRIL DE 2018  

 

Aos 05 (cinco) dias do mês abril de 2018 às 10hs00min foi realizada a 7ª 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 o Vice Presidente Vereador Aparecido dos Santos Viana. Feita a primeira chamada dos 

Vereadores, e havendo número suficiente para dar início à Sessão, o Presidente da Mesa Vereador 

Aparecido dos Santos Viana 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 Araújo, 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 dos Vereadores:Evaí 

Fonseca Brito, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. A Dandocontinuidade aos 

trabalhos o Presidente da Mesa Vereador Aparecido dos Santos Viana Convidou o Vereador Rodrigo 

Borges de Souza para assumir a 1ª Secretaria pela ausência do titular Vereador Robinson Leão 

Vinhas.Expediente:A Ata da Sessão Ordinária do dia 27 de março de 2018 foi aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito, Robinson 

Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os 

Vereadores:Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente, o dia quatro (4) de abril vai ficar 

na história do Brasil pelo julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como também a 

decisão da Justiça retornando os cargos dos Prefeitos Robério Oliveira – Eunápolis, Agnelo Santos – 

Santa Cruz Cabrália e a Prefeita Claudia Oliveira – Porto Seguro. É um fato que não poderia 

acontecer. Enquanto uns tossem para o circo pegar fogo, outros torcem para ver o nome da cidade a 

nível nacional; eu torço contrário porque eu gosto e amo esta cidade. Aqueles que não gostam da 

cidade Porto Seguro, estar aqui por interesse próprio, não liga pelo destino da cidade, torce para que 

o executivo seja preso; quanto mais problema para o município, eles caem pra cima criticando. Há 

dezoito anos morando nesta cidade; trabalho e criei meus filhos; desejo que esta cidade continue com 

o nome que é conhecida nacionalmente: Terra Mater do Brasil!Fiquei feliz quando a Prefeita 

retornou ao seu cargo. Quando ela colocou o seu nome para reeleição, foi o povo que queria ela com 

Prefeita. Todos sabem que ninguém é condenado antes de ser julgado! Foi por isso que esta Casa se 

posicionou; também não tivemos acesso ao processo porque estava em sigilo de justiça; e agora o 

Tribunal Regional Federal votou em unanimidade com placar de cinco a zero pelo retorno dos 

Prefeitos e da Prefeita Claudia Oliveira. Renivaldo Braz Correia Filho – Senhor Presidente, que dar 

parabéns a prefeita pelo seu retorno. Porto Seguro estava precisando desta decisão; com essa decisão 

tomada tenho certeza que será melhor pra Porto Seguro. Senhor Presidente, durante estes dias estou 

vendo uma perseguição contra os moto-taxistas do Distrito de Trancoso, ali só tem pais de famílias 

que querem trabalhar. Senhor Presidente, eu gostaria que o Secretário de Transporte e Serviços 

Públicos Sr. Renovato tomasse uma posição ou explicasse por que do Sr. Zeca Santana prendeu as 

motos destes trabalhadores? Todas com documentos legalizados e em dias. Como representante do 

povo não posso deixar isso acontecer! Fazendo isso, o que essa Secretaria pensa? Deixar os pais de 

famílias sem trabalhar? Isso faz com que eles procurem o caminho errado para poder sustentar os 

seus filhos. Não isso que nós queremos! Queremos sim, que resolva os problemas e deixe eles 

trabalhar em paz, sustentando sua família com dignidade. Eu fui eleito para defender o povo, o 

trabalhador. Senhor Presidente, estive conversando com o representante da comunidade Jambeiro, 
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espero que o Poder Público olhe com carinho, porque esta comunidade está sofrendo; espero Senhor 

Presidente, que o senhor leve ao conhecimento da Secretaria de Educação, para ver a forma que 

Transporte Escolar está conduzindo as crianças desta comunidade – nem porco é conduzido desta 

forma; ônibus caindo aos pedaços conduzindo mais de cem alunos; gostaria que isso fosse levado ao 

conhecimento da Secretária de Educação. Também Senhor Presidente, todos sabem que a distância 

da sede até o distrito de Caraíva são mais de setenta quilômetros; o povo desta comunidade está 

sofrendo por falta de médico! Quando vai um médico é uma vez na semana; chega às dez horas e sai 

as treze horas, fazendo um total de duas horas de serviços. Gostaria que isso também fosse levado ao 

conhecimento da Secretária de Saúde Edna Alves. O motorista da ambulância saide Porto Seguro 

para trabalhar no Distrito de Caraíva, vai de ônibus, quando chega no Distrito são onze horas da 

manhã, as quatro horas retorna para Porto Seguro. Em Caraíva tem motoristas, pessoas capacitadas 

para trabalhar na ambulância. Porque a Secretária não coloca motorista morador do próprio local? 

Robério Moura Gomes – Senhor Presidente,na semana passada ocorreu um fato no Distrito de 

Trancoso, que isso nunca aconteceu lá. O incompetente Superintendente de Concessões Sr. Zeca 

Santana, por motivo de perseguição política muitas vezes porque eu sempre dei apoio a Associação 

de Moto Taxi do Distrito de Trancoso; o Prefeito Beto não poderia ter nomeado esta pessoa 

incompetente para um cargo tão importante do Município de Porto Seguro.  Se ele passasse em todos 

os pontos de moto taxis e fizesse a fiscalização, ele estaria correto! Mas, ele foi direcionado a 

Associação dos Branquinhos! Ao chegar no local ele viu que estava a construção do ponto pela 

metade com um letreiro: “Não continue a construção enquanto não tiver autorização do secretário de 

Obras Sr. Marlos Brasileiro”. Pois o incompetente Superintendente de Concessão, por abuso do 

poder mandou derrubar o ponto do moto taxis que estava esperando autorização do Secretário para 

terminar com a construção. Este incompetente tem que saber que, quando vai derrubar qualquer 

construção, tem que enviar uma notificação. O pessoal da Associação não foi notificado, com 

também está Secretaria não tinha competência para fazer o que fez; quem deveria fazer isso conforme 

notificação era a Secretaria de Serviços Urbanos a qual o Secretário é o Sr. Marlos Brasileiro. Devido 

a truculência deste incompetente, ainda pegou as motos dos Associados, com todo documento pago, 

só não tinha licença do ano 2018 porque a Prefeitura ainda não tinha emitido a nota; outra, ele não 

tem poder de polícia! Depois ele levou a Policia Militar e a Guarda Municipal para intimidar os 

meninos; o presidente da Associação deitou no chão para impedir que o guincho carregasse as motos. 

Senhor Presidente, eu acho que a Prefeita Claudia Oliveira retornou ao seu cargo, porque quem tira o 

político do poder é o povo. É na urna que perdemos o direito de político. Tenho certeza que a Prefeita 

Claudia não vai deixar o incompetente, arrogante, um prepotente ocupar um cargo tão político igual a 

esse. Os meninos do moto taxis deram entrada nos seus documentos há cinco meses; se o erro existiu 

foi do município e não dos meninos do moto taxis! Os documentos foram retidos dentro da 

Secretaria; os meninos foram lá, disseram que os documentos estavam na Procuradoria, ao chegar lá 

disseram que os mesmos estavam na Secretaria do antigo Secretário Renovato. Os meninos são 

tratados como se fosse bandidos! Mas, que usou de bandidagem foi o Superintendente; vou fazer de 

tudo para ele não continuar no cargo. Evanildo Santos Lage – Senhor Presidente, a respeito do 

problema abordado pelo Vereador Robério Moura a respeito da Associação de Moto Taxi do Distrito 

de Trancoso, eu conversei com o Secretário Renovato, ele disse que não sabia e a atitude foi do 

Superintendente Zeca Santana; depois conversei com o Secretário de Obras, também disse que não 

sabia o que estava acontecendo. Gostaria de falar a respeito do cemitério do Arraial d’Ajuda que não 

cabe mais ninguém; a única obra que foi feita foram as gavetas que há mais de dois anos está parada. 

Hoje através de requerimento estou reivindicando, caso seja preciso vai ter que sepultar no chão 

mesmo. Também quero agradecer o Secretário de Obras Sr. José Carlos que nos atendeu colocando 
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cascalho na ladeira dos Capixabas. Senhor Presidente, gostaria de lembrar a todos que a máquina de 

raio-x da UPA do Distrito do Arraial d’Ajuda que há um ano ou mais está quebrada; falaram que 

iriam concertar, mas até o mento nada foi feito; é preciso que o serviço de concerto seja o mais 

rápido possível, para não estar deslocando as pessoas para Porto Seguro. Gostaria de pedir a 

secretária de Educação uma atenção maior nas escolas do Distrito do Arraial d’Ajuda. Wilson Santos 

Machado – Senhor Presidente, quero parabenizar a Prefeita pelo retorno, que Deus a ela sabedoria de 

encontrar o melhor caminho para administrar o nosso município. Parabenizar o Prefeito em exercício 

Beto que dentro do possível fez algumas coisas. Quero agradecer o Superintendente, responsável pela 

iluminação, tem nos dados apoio; não sei se está acontecendo em outras localidades, porque no 

Distrito de Vera Cruz, os transformadores não suportam mais cargas, aí acontece auto e baixo, 

fazendo com que vários aparelhos sejam queimados. Quero agradecer a Secretária de Educação que 

esteve em Vera Cruz para ampliar a Escola Heraldo Tinoco; ela visitou várias escolas e viu as 

demandas. Gostaria de falar a respeito do cemitério do Distrito de Vera Cruz, só nesta semana foram 

sepultadas doze pessoas de fora. Quero lembrar ao Secretário de Obras Sr. José Carlos que estamos 

precisando das caçambas e das maquinas para fazer os serviços de terraplanagem nas ruas de Vera 

Cruz; com as ruas do jeito que se encontra esburacada, quando chove formam várias poças, com isso 

há proliferação de mosquitos. Elio Brasil dos Santos – Senhor Presidente, me sinto hoje um 

momento feliz, sereno pelas questões políticas de Porto Seguro e do Brasil. Senhor Presidente, desde 

quando entrei nesta Casa tenho consciência do meu papel com fiscalizador e legislador. Por conta 

disso eu estou colaborando com todas as palavras do Vereador Robério Moura Gomes. Um Vereador 

como ele – terceiro ou quarto mais bem votado de Porto Seguro, não pode ser desrespeitado por um 

Secretário. Se o Superintendente age além do Secretário, então tire o Secretário e coloque o 

Superintendente para mandar. Assim como o Vereador Robério Moura Gomes está sentido, eu senti 

isso por conta da Superintendente do Complexo Baianão. Quando uma pessoa dessa desmerece o 

Vereador, toma suas decisões particulares não dá! O Vereador Robério Moura Gomes tem todo meu 

apoio; tem força e reação política com os Vereadores presentes. Quero parabenizar a Associação de 

Moto Taxi de Trancoso; vocês são partes da sociedade de Porto Seguro, são trabalhadoras, paga seu 

alvará certinho, não é para ser desrespeitados. Se instalou ponto de Moto Taxi no centro, no bairro 

Baianão, porque não instalar um no Distrito de Trancoso? O Meu discurso é simplesmente 

ideológico! As vezes minhas palavras acham que passam por ideologia política formada pelo Partido 

dos Trabalhadores. Eu falo como cidadão brasileiro que veio das classes mais sofridas, mais pobres 

que precisam das ações do Governo. Este bloco articulado desde o Governo Dilma Rousseff que 

culmina a prisão. Como nós legisladores temos enfraquecido a Constituição Federal dá no que dá. 

Quero dizer que a prisão do melhor Presidente que o Brasil já teve – Luiz Inácio Lula da Silva, não 

morre o projeto político – esquerda socialistas, partidos que pensam no Brasil, os partidos que não 

entregam o Brasil ao capital internacional; o Brasil já emprestava, importava e agora a gente aceitar 

em ser um país subdesenvolvido sendo obediente ao capital internacional; eles querem vender a 

Petrobras como venderam a Vale Rio Doce! Querem vender a Caixa Econômica, a Amazônia, agua 

do subsolo nacional, a gente tem que ser escravo do capital internacional! Se Lula for preso, a 

esquerda vai estar forte; o emprego está fechando aqui e abrindo nos EUA. Vou continuar lutando 

por este Brasil, pelo desenvolvimento: geração de emprego, e outros projetos que venha beneficiar a 

população do Brasil. Senhor Presidente, as instituições estão funcionando, por conta disso a Prefeita 

Claudia Oliveira foi afastada, cumpriu os cinco meses determinado, e ontem ela retornou ao cargo 

por cinco a zero – 5x0. Durante estes cinco meses de afastamento da Prefeita, nenhuma escola foi 

fechada; nenhum posto de saúde foi fechado; não ficou nenhuma rua sem limpeza, não ficou sem 

réveillon e nem ficou sem o carnaval, porque nós fazemos parte de um grupo político. O Prefeito 
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Beto assumiu com toda tranquilidade, sem arrogância, sem querer tomar o poder e ficou os cinco 

meses cumprindo seu papel de Prefeito; assim também foi a Câmara de Vereadores que não parou; os 

Vereadores (a) estão mais atuantes, fiscalizando, vamos deixar a cidade melhor a cada dia e o povo 

para viver e ser feliz. Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, quero desejar boas vindas a Prefeita 

Claudia Oliveira, que Deus ilumine o caminho dela e que nossa cidade continue progredindo que é o 

desejo de todos. Também quero parabenizar o Prefeito Beto, por ter conduzido os trabalhos de uma 

maneira coerente, ordeira, foi homem, honesto e parceira; faz parte de um grupo político e em 

momento algum quis perseguir ou tentar dificultar o andamento da cidade. Quero dizer para o 

Vereador Robério Moura que a briga em favor dos Moto Taxistas de Trancoso, não é só sua e sim 

desta Casa; se existe irregularidades tem que ser fiscalizada, saber que é clandestino, já temos um 

grande problema com carro de lotação. Mas estou de acordo e apoiando esta Classe que por muitos 

anos vem trabalhando; temos que ir na Secretaria de Concessões para ver de que maneira a gente 

pode conduzir esta situação. Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente,a causa apresentada 

pelos nossos colegas, nós estamos abraçando, não deixaremos jamais que perseguições tome pautas 

em nosso município. O que aconteceu ontem foi uma vitória do nosso país. A respeito da Petrobras, 

ela está falida. Não tenho nada a perder, mas a gente tem que lutar para que haja ordem, e essa ordem 

tem que acontecer com prisões. Quero parabenizar o Vice Prefeito Beto que no período que exerceu o 

cargo frente à Prefeitura, se comportou ordeiramente; trabalhou dignamente com as pessoas. Que 

Deus abençoe a Prefeita que retorna hoje, que ela possa voltar cada vez mais forte para que o 

município de Porto Seguro possa ser a cada dia vitorioso. Gostaria de falar para o Presidente Evaí 

Fonseca Brito, mas infelizmente ele não se encontra. Nós somos em dezessete Vereadores, cada um 

tem sua posição. É claro que o Presidente e a Mesa Diretora têm suas atribuições particulares e ele 

assim o faz. Quando ele coloca um mecanismo como o telão na Câmara Municipal de Porto Seguro, 

não é um consenso; não se pergunta se nós somos de acordo! Ele assim o faz pela intuição dele! A 

mesma coisa é a construção de uma Câmara nova, no momento que estamos passando de crise 

financeira, sem aumento salariais, com fechamento de hospitais, sinceramente não compactuou! 

Quero deixar bem claro que todo movimento que tiver na Câmara se for igual como estou falando; 

não participo e não sou perguntado qual é a minha opinião! Não vão em meu Gabinete perguntar se 

isso ou aquilo é importante para o município. Peço que o próximo Presidente desta Casa, participe 

aos demais Vereadores (a), porque a cobrança é generalizada. Eu estou sendo criticado lá fora por 

coisas que não fico sabendo! Sei que é um preço e que é pago, porque é uma determinação particular 

do Presidente. Isso eu gostaria de falar na presença dele, mas não vai faltar oportunidade; mas eu 

tinha que me posicionar para dá satisfação ao meu povo. Nós estamos com um Projeto em pauta que 

é a respeito do recesso para os Vereadores. É uma luta diariamente para moralizar a política. É 

inadmissível que o Vereador fique noventa dias de recesso! Eu sei que a grande maioria desta Casa 

entende desta forma! Quando falamos de moralidade para a população, primeiro temos que cortar é a 

nossa pele! Por isso eu peço apoio aos demais colegas, porque este projeto passando, não é vitória 

dos Vereadores que apoiam o mesmo e sim vitória da população de Porto Seguro. Rodrigo Borges 

de Souza– Senhor presidente, quero saudar a Associação de Mototaxistas – Os Branquinhos, quero 

informar que junto com o Vereador Robério Moura Gomes, Vereador Ronildo Vinhas Alves e o 

Vereador Renivaldo Braz Correia Filho, nós estamos juntos no que precisar. Senhor Presidente, 

ontem foi um dia de muita movimentação política que mexeu com o nosso município. Eu, assim 

como 99% da região, estávamos aguardando o resultado do agravo regimental para que a cidade 

pudesse, enfim, voltar a ter os serviços públicos funcionando com mais objetividade, dando fim à 

aquela incógnita que era a volta ou não da prefeita CláudiaOliveira.Quero parabenizar o Vice Prefeito 

Beto pela transparência e coerência em seus atos na gerencia do nosso município. Após todo esse 
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processo que engessou o município, não distribuirei culpas nem culpados mas nós vereadores temos 

que buscar junto ao executivo situações de melhorias emergenciais em toda a cidade em todas as 

pastas e setores. Citarei um exemplo entre muitos: o fechamento do hospital municipal, que retardou 

as cirurgias eletivas e atéagora, 07 meses não temos o convenio prometido.E sabido, que tudo isso 

atrasou, atrapalhou o bem estar do nosso município, mas temos que entender que independente de 

quem venha ser o gestor, o município não pode parar, não pode sofrer. E isso, tem que ser esboçado e 

cobrado por esta casa.Hoje, sofremos um dos maiores desgastespolíticosenfrentado pelo legislativo, e 

quero deixar claro, eu Vereador Rodrigo Borges de Souza, estou triste e muitas vezes sinto-me 

impotente em não conseguir solucionar tais problemas que muitas e muitas vezes são fáceis e simples 

mas que tornasse difíceis e complexos pela falta de interesse de alguns agentes públicos. Deixo um 

recado aos colegas Vereadores (a), nossa cidade precisa que deixemos de ser políticos; que tenhamos 

uma postura técnica.Espero que venhamos respirar um novo ar, e que essa poluição venha ser 

soprada para muito longe. E que sirva como espelho e mostre que a cidade émais forte e mais 

importante, ela está acima de tudo e de todos.Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente,é um 

momento de muita alegria para todos nós. Quero passar para vocês o que a Prefeita Claudia pediu 

para mim passar pra vocês a uma hora atrás: “Agradeceu a cada um Vereador do Município de Porto 

Seguro; pela lealdade, carinho e pelo respeito”. Agradecer a cada cidadão (â) deste município que 

orou e pediu a Deus que tudo voltasse ao normal, principalmente as pessoas que acreditavam na sua 

inocência”. Senhor Presidente, não foi em Salvador o julgamento, se fosse em Salvador muitos 

falavam que foi o Governador Rui Costa! Ou os Desembargadores da Bahia são amigos de Robério 

Oliveira e de Claudia Oliveira. Quem na verdade julgou o caso ”fraternos” foram cinco 

Desembargadores de Brasília que deram 5X0 contra Ubaldino Junior e ACM Neto, mais uma vez 

perdeu de goleada; agora é a terceira surra que o inelegível Ubaldino Junior, mau caráter tomou! Até 

que me pediram Polícia Federal e entregue as provas que ele tem contra minha pessoa; não tenho 

medo de bandido; bandido todos sabem que é Ubaldino Junior que está inelegível por mais de 

quarenta anos. Eu sou homem honesto e trabalhador. Não tenho medo de Ubaldino, ele fala o que ele 

quiser! Estou muito feliz pelo retorno da Prefeita Claudia Oliveira porque a cidade merece que tenha 

uma Prefeita que goste e ame Porto Seguro. Não posso esquecer também os cinco messes que o Vice 

Prefeito Beto ficou sendo Prefeito de Porto Seguro. Muitas pessoas torciam pra Beto tirar a Secretária 

Lívia Bittencourt; porque ela saindo eu deixaria de ser Vereador. Mas, durante estes cinco meses eu 

sentir a maior confiança possível; o Beto me tranquilizou; sua equipe de trabalho me deu todas as 

condições de trabalho; se eu já gostava do Beto, vou passar a gostar muito maios agora; não é pelo 

retorno da Prefeita Claudia Oliveira que ia esquecer dos cinco meses do Prefeito Beto; vamos 

caminha juntos; tenho certeza que a Prefeita Claudia Oliveira vai escolher aquele que poderá ser o 

melhor candidato a Prefeito de Porto Seguro; que ela decidir eu estarei junto. Trairagem não é 

comigo! Senhor Presidente, o Vereador Evanildo Santos Lage questionou a respeito da máquina de 

raio-x do da UPA do Distrito do Arraial d’Ajuda. Entrei em contato com a Secretária de Saúde Edna 

Alves, a peça a Secretaria comprou, chegou uma equipe para instalar e não conseguiu; próxima 

semana está chegando outra equipe técnica. A Prefeita Claudia Oliveira pediu para avisar que na 

próxima semana vai reunir com toda a Casa para podermos dar continuidade aos nossos trabalhos, 

ver as necessidades. Se ela já estava trabalhando, vai trabalhar muito mais ainda, porque é isso que o 

município de Porto Seguro está precisando; as carências serão resolvidas por vontade e união desta 

Casa. Questão de ordem: Vereador Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente, eu gostaria de 

fazer as minhas, palavras do VereadorKempes Neville Simões Rosa em números, gêneros e graus. 

Vereadora Ariane Fehlberg – Senhor Presidente, a mesma coisa eu falo. Nem tudo que acontece 

aqui não sou conivente em relação a Presidência; ele tem todo por meio de fazer o que ele quer; nem 
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tudo nós Vereadores damos opinião ou é a favor do que acontece. Vereador Antonio Geraldo 

Ferreira Couto – Senhor Presidente, em relação ao recesso, eu ouço também que os Vereadores não 

têm recesso; porque mesmo no recesso os Vereadores trabalham. Eu passei por isso nos quatro anos 

de gestão. Eu acho que a gente não deveria se preocupar em fazer projeto aqui dentre nós! Fazer 

projeto lá pra fora, principalmente pra esta juventude que está se matando; melhorando o esporte, 

melhorando área de lazer e a educação. Pequeno Expediente: Ordem do Dia:Do Legislativo 

Municipal – Para 1º Votação:Projeto de Emenda Modificativa a Lei Orgânica Nº 001/2018 

deautoria dos Vereadores (a): Kempes Neville Simões Rosa, Ariana Fehlberg, Ronildo Vinhas Alves, 

Abimael Ferraz Gomez, Hélio Pinheiro de Araújo, Elio Brasil dos Santos, Rodrigo Borges de Souza, 

Renivaldo Braz Correia Filho.Matéria: Altera redação do art. 28 da Lei Orgânica. Quórum: Dois 

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

dos Vereadores o Projeto de nº 001/2018 conforme acima citado, foi retirado de pauta a pedido 

de um dos autores Vereador Rodrigo Borges de Souza. Projeto de Emenda Modificativa o 

Regimento Interno Nº 001/2018 de autoria dos Vereadores (a): Kempes Neville Simões Rosa, 

Ariana Fehlberg, Ronildo Vinhas Alves, Abimael Ferraz Gomez, Hélio Pinheiro de Araújo,Elio 

Brasil dos Santos, Rodrigo Borges de Souza, Renivaldo Braz Correia Filho.Matéria: Altera a 

redação do artigo 63 do Regimento Interno. Quórum: Dois terços (2/3) de acordo com o art. 143 do 

Regimento Interno.Depois de várias discussões por parte dos Vereadores o Projeto de nº 

001/2018 conforme acima citado, foi retirado de pauta a pedido de um dos autores Vereador 

Rodrigo Borges de Souza. Projeto de Lei Nº 007/2018 deautoria do Vereador Antônio Geraldo 

Ferreira Couto – Matéria: Denomina oficialmente como Mercado Municipal Raimundo Ribeiro dos 

Santos, o Mercado Municipal do bairro Frei Calixto, sede do Município. Quórum: Maioria Absoluta 

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

Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Evaí Fonseca Brito, Lázaro Souza Lopes, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. 

Requerimentos: Nº 065/18 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do 

Executivo Municipal o envio de Proposição versando sobre Bolsa Esportista.Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Evaí 

Fonseca Brito, Lázaro Souza Lopes, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. Nº 066/18 
de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos para perfuração de poço artesiano 

comunidade do Japara, distrito Vale VerdeAprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Lázaro Souza Lopes, Robinson 

Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. Nº 067/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério das Cidades para execução 

de obras de prevenção a alagamentos na Av. Navegantes. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Lázaro 

Souza Lopes, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. Nº 068/18 de autoria da Vereadora 

Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com órgãos e/ou ONG´s 

para fomento de Programas de Combate a Violência Doméstica. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Lázaro 

Souza Lopes, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. Nº 069/18de autoria do Vereador 

Wilson dos Santos Machado – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o 

Governo do Estado, Faculdades e/ou entidades para realização do Mutirão da Saúde mensalmente no 

distrito de Vera Cruz e adjacências. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Lázaro Souza Lopes, Robinson 
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Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. Nº 070/18 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – 

Requer do Executivo Municipal a análise de PPP´s para revitalização total do Centro Comunitário do 

bairro Vista Alegre. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Lázaro Souza Lopes, Robinson Leão Vinhas 

e Ronildo Vinhas Alves. Nº 071/18 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo 

Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Governo do Estado 

para construção de escola e quadra poliesportiva entre os bairros Maria Viúva e Mirante Rio Verde, 

distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Lázaro Souza Lopes, Robinson Leão Vinhas 

e Ronildo Vinhas Alves. Nº 072/18 de autoria dos Vereadores Evanildo Santos Lage e Rodrigo 

Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio a Secretaria Estadual de 

Agricultura para patrolamento e cascalhamento da ladeira principal na chegada de São José do 

Panorama (Queimado). Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Lázaro Souza Lopes, Robinson Leão Vinhas 

e Ronildo Vinhas Alves. Nº 073/18 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez – Requer junto 

ao Governo do Estado da Bahia, a instalação de Delegacia Especializada no Combate ao 

Entorpecente.Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Lázaro Souza Lopes, Robinson Leão Vinhas e Ronildo 

Vinhas Alves. Nº 074/18 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer da 

Secretaria de Saúde a coleta de materiais para exames de pessoas idosas ou portadoras de 

necessidades especiais para os laboratórios conveniados. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Lázaro 

Souza Lopes, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Lázaro 

Souza Lopes, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. Indicações: Nº 044/18 de autoria 

do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Aquisição de bobcat, uma caçamba, uma moto niveladora 

(patrol), roçadeiras, motosserras para atender demandas do povoado de Pindorama e adjacências. Nº 

045/18 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Reposição de lâmpadas na Praça das 

Pitangueiras e escadaria da Cidade Histórica. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Lázaro Souza 

Lopes, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. Nº 046/18 de autoria do Vereador Hélio 

Pinheiro de Araújo – Instalação de ventiladores e/ou climatizadores nas salas de aula do Centro 

Educacional criança Esperança, no bairro João Carlos II. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Lázaro 

Souza Lopes, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. Nº 047/18 de autoria do Vereador 

Lázaro Souza Lopes – Pavimentação asfáltica da Rua Nelson Rodrigues, R Zélia Gatai, Rua Agnaldo 

Silva, Rua Ana Maria Machado, Rua Caio Fernandes de Abreu, Rua Marcelo Paiva, Rua João Cabral 

de Melo, Rua D. Eugênio Sales, Rua D. Evaristo Arns – Bairro Vila Jardim. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Evaí 

Fonseca Brito, Lázaro Souza Lopes, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. Nº 

048/18de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – Ampliação da cobertura da entrada do 

abrigo da Escola Tiradentes, distrito de Vera Cruz. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Lázaro Souza 

Lopes, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. Nº 049/18de autoria do Vereador Evanildo 

Santos Lage – Conclusão das obras e aquisição de equipamentos para o funcionamento do cemitério 

do distrito do Arraial d’Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 
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dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Lázaro Souza Lopes, Robinson Leão 

Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. Nº 050/18 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez – 

Instalação de cobertura externa no Mercado Municipal Pedro Abade. Aprovado pela unanimidade 

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

Lázaro Souza Lopes, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. Nº 051/18 de autoria dos 

Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Aquisição de área entre os bairros 

Maria Viúva e Rio Verde, no distrito de Trancoso para construção de escola e quadra poliesportiva. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Ariana 

Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Lázaro Souza Lopes, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas 

Alves. Nº 052/18 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Revitalização de toda 

iluminação do estádio municipal. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Evaí Fonseca Brito, Lázaro Souza Lopes, Robinson Leão 

Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. O Presidente Aparecido dos Santos Viana, agradeceu a presença de 

todos, marcando a próxima Sessão para o dia 12 de abril 2018. 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.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 


