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 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018  

 

Aos 13 (treze) dia do mês de dezembro de 2018 às 10hs00min foi realizada a 19ª Sessão Ordinária do 

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

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

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

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

presenças dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, Aparecido 

dos Santos Viana, Ariana Fehlberg, Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evanildo 

Santos Lage, Hélio Pinheiro de 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. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária 

do dia 06 de dezembro de 2018 foi aprovada pela maioria absoluta. Para Leitura: Do Executivo 

Municipal: Mensagem Nº 039/18 acompanhando o Projeto de Lei Nº 039/2018, “Altera a Lei nº 

804/09 dispõe sobre a Estrutura Organizacional Administrativa da prefeitura Municipal de Porto 

Seguro e dá outras providências”. Projeto fora de pauta: Mensagem Nº 040/2018 acompanhando o 

Projeto de Lei Nº 040/2018 – Dispõe sobre a execução direta, mediante contratação de serviços da 

administração pública municipal. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: 

Hélio Pinheiro de Araújo – Senhor Presidente, na semana passada tomei conhecimento de uma 

denúncia contra mim e o Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Vereador Bolinha. É uma denúncia 

falsa com intuito de denegrir a nossa imagem; não há nada que desabone a minha conduta; tudo isso 

trata-se de estimulo de ódio; alguém malicioso que teve a coragem para contratar pessoas para distribuir 

papeis da denúncia pelas ruas de alguns bairros; já tomei medidas legais para identificar os autores 

desta difamação. Estou trabalhando em prol da população Portosegurense; agindo de forma correta, 

cumprindo com a missão e fiscalizando o Executivo, foi para isso que fomos eleitos. Quero agradecer 

a Prefeita Claudia Oliveira pelas indicações e requerimentos de cada Vereador (a); mesmo assim ela 

trabalhando corretamente, tem pessoas denegrido a imagem dela; quanto mais fala dela, mais ela 

mostra trabalho em Porto Seguro. Muitas pessoas começaram a criticar a ação do Executivo por estar 

tirando o canteiro da Avenida dos Navegantes e colocando asfalto. Inclusive um radialista discutiu 

comigo referente a vontade do povo daquela localidade. Antes de retirar os canteiros, foram feitas três 

pesquisas – 210 (duzentos e dez) pessoas favoráveis e 04 (quatro) contras; e isso foi feito, a vontade 

do povo. Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, o temporal dado em nosso município 

prejudicou várias casas de moradores nossos; as comunidades mais carentes são atingidas. Quero 

parabenizar a Secretária de Assistência Social Lívia Bittencourt pelo serviço prestado; pela 

demonstração de afeto e carinho para com a população; vindo isso embasado pela Prefeita Claudia 

Oliveira quem a solicitou deste projeto; também quero parabenizar a defesa Civil e o Secretário 

Benedito Gouveia. Senhor Presidente, eu visitei res escolas do município; vi que a chuva ainda causa 

problemas nas mesmas por falta de estrutura adequada; tem escolas que até pouco tempo foram 

reformadas, mesmo assim a chuva atingiu alunos dentro das salas de aulas. Peço aos Secretários da 

Pasta – Educação e Obras, quando for dado final de uma obra, que a mesma seja fiscalizada; saber qual 

material foi utilizado; educação é primordial, não podemos aceitar que as escolas sejam entregues de 

qualquer forma. Espero que seja formada uma comissão para tal. Lazaro Souza Lopes – Senhor 

Presidente, quero parabenizar Vossa Excelência por que na semana passada fiz uns pedidos agente 

pudesse resolver algumas coisas pendentes nesta Casa. Não poderia deixar de falar a respeito da 

audiência pública que aconteceu nesta Casa a respeito da água. Reafirmo o meu posicionamento, 

referente a Embasa; é um mal necessário, mas eu desejo que ela fique, porém com mais qualidade, e 
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que nós Vereadores possam ir mais vezes na Embasa para verificar os erros cometidos pela mesma. 

Temos que rever a quantidade de anos que são designados para essas empresas; em vez de trinta anos, 

pode ser dez anos. Também tenho acompanhado algumas escolas do município. Abimael Ferraz 

Gomes – Senhor Presidente, a respeito da audiência púbica, quero parabenizar a sociedade organizada 

que esteve presente preocupada com a questão da água. Também compareceram pessoas de instituições 

preocupadas com o seu quinhão. Mas parabenizo todo contesto, porque só assim encontraremos 

caminho para melhorar a situação dos contribuintes da cidade. A empresa Embasa tá com contrato 

vencido mas também pode participar de uma eventual licitação. O que é preciso é esta Casa se colocar 

um posicionamento com que a Embana não possa continuar fazendo o que faz na cidade. O que faz é 

obrigação e o que ela deixa de fazer é um serviço de qualidade. A água é nossa, está dentro do nosso 

município; a estrutura está instalada em nosso município; o equipamento é de todos nós, não é 

particular. E nós como Vereadores (a) precisamos ver de que forma isso vai chegar no contribuinte. 

Quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pelas obras que estão sendo feita em nossa cidade, a 

exemplo do bairro Cambolo. Quero parabenizar o Vereador Robinson Leão Vinhas, um vereador 

insistente; foi um pedido que a gente vem fazendo a Prefeita e em breve está saindo a Praça tão sonhada 

do bairro Cambolo. A Avenida dos Navegantes, desde o início foi pedido do Vereador Hélio Pinheiro 

de Araújo – Hélio Navegante, hoje já é uma realidade; tem meu apoio. Uma Avenida daquela não pode 

ficar tumultuando veículos, assassinando pessoas por causa de uma porcaria de um canteiro que não 

serve para nada, há não ser atrapalhando o desenvolvimento da cidade. Quero parabenizar a Prefeita 

pela obra de ligação que está sendo feito no bairro Mirante até o Mercado do Povo. Aparecido dos 

Santos Viana – Senhor Presidente, fico feliz em ver os Vereadores (a) falarem dos seus bairros que 

está chegando obras do Executivo. Fico triste pelos bairros e Povoados tais como: Pindorama, 

Agrovila, Porto Alegre I, Porto Alegre II; Velo Campo, Areião, Casas Noves; não terem esta mesma 

felicidade. Pindorama continua no abandono; tem uma Praça nesta Povoado que apenas era usada para 

fazer campanha eleitoral. Eu acho que quando for começar uma obra e termine com a mesma, pelo 

menos valorizasse o nosso povo; que respeitasse e valorizasse as pessoas que ali moram. Quero 

parabenizar as pessoas que participaram da audiência pública. Mais uma vez o Executivo pecou em 

enviar à Casa um edital de audiência pública e não tinha um técnico da área do Poder Executivo para 

explicar; mas o pessoal da Embasa mostrou o que é. Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, 

como nós somos cobrados a fiscalizar, essa é a nossa função de fiscalizar e cobrar; muitas vezes 

pecamos pela falta de informação para passar para o povo de como funciona o sistema público em 

geral. Peguei uma de uma empresa licitada que faz serviço de jardinagem no município; e vou mostrar 

que o dinheiro público vai para o ralo legalmente. O contrato da “Multiface” e um valor de um milhão 

quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e setenta e dois reais; deu início ao contrato em julho deste 

ano; e já foi pago aproximadamente um milhão e cem mil reais. Esta empresa possui dezoito itens na 

planilha; destes dezoito eu peguei apena três para falar, por causa do tempo: Item 1 – Preparação e 

substituição de terra para plantação; quantidade que custa na planilha: 1.260m³; custo na planilha: cento 

e vinte quatro reais e vinte e nove centavos, mais o BDI 22,37% (vinte e dois e trinta e sete por cento), 

dando o preço unitário do metro cubico de terra, cento e cinquenta e dois reais, um total de: cento e 

noventa e um mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta centavos. BDI – Imposto de Transmissão 

de Bens e Imóveis; é uma taxa que dá ao custo de obras para cobrir as despesas indiretas que tem o 

construtor. Ai eu fiz um orçamento local dos mil e duzentos e sessenta metros cubico; o valor da 

empresa saía a noventa reais, que colocando o BDI chega no máximo um valor de cento e dez reais. A 

diferença do que está na planilha para a que foi orçada por mim, só nesse item dá uma diferença de 

cinquenta e dois mil, novecentos e vinte reais de diferença. Item 2 – Fornecimento de plantio de grama 

esmeralda: na planilha: 20.000m² o custo treze reais e vinte e oito centavos mais o BDI fica o valor de 

https://www.google.com.br/search?q=empresa+de+jardinagem+multiface&sa=X&biw=1366&bih=626&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwiCltKnuJ_fAhWFfZAKHfZ8A9oQsAR6BAgEEAE
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vinte e dois reais e trinta e sete centavos, total dezesseis e reais e trinta e cinco centavos; total geral 

trezentos e vinte e cinco mil. Eu conseguir a nove com frete instalada e tudo; com BDI vai para onze 

reais fazendo um total de duzentos e vinte mil reais. Terceiro nível: Fornecimento e assentamento de 

guias ¨meio fio”: quatro mil unidades, valor trinta e seis reais mais BDI (vinte e dois reais e trinta e 

sete centavos) total: quarenta e quatro reais e quinze centavos, por metro quadrado. Isso dá uma 

diferença de noventa e oito mil e duzentos reais. Entre os três itens dá um total duzentos e vinte e cinco 

mil e novecentos reais, a menos na planilha. Há irregularidades? Existe o SINAPI – Sistema Nacional 

de Pesquisa de Índice: Um banco de composição sanitária que serve de referência para custo de obras 

e todo financiamento de construção feito pela Caixa Econômica Federal de tais licitações de obras e 

serviços de engenharia do Governo Federal; toda obra pública o SINAPI entra. Todos estes valores 

constam na planilha. Os valores que eu citei foram ganhos pela empresa! A planilha da Secretaria de 

Obras foi maior do que este valor! Não é nada ilegal, até porque o TCM o SINAPI como referência. 

Existe como fazer diferente, desde quando o município faça uma Comissão para fazer as cotações. Está 

aí uma prova de que o dinheiro vai para o ralo e nós não podemos fazer nada. Elio Brasil dos Santo – 

Senhor Presidente, quando a gente faz crítica é com muita tranquilidade; não é contra pessoa, contra 

projeto, contra ninguém; é o nosso papel. Eu quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira, porque no 

meu primeiro mandato fiz uma indicação para retirada dos antigos Posto de Saúde onde as casas eram 

alugadas desde administrações passadas, e a Prefeita Claudia Oliveira construiu vinte e cinco Postos 

de Saúde com apoio do Governo Federal e alguns Deputados Federal da base aliadas. Amanhã o bairro 

Casas Novas inaugurar um novo Posto de Saúde.  Quero parabenizar o secretário Fabio, nesta semana 

houve uma paralização de quase cem taxistas para se posicionar contra o serviço de UBER em nosso 

município; o Secretário Fabio ouviu estes trabalhadores e se comprometeu que até o dia vinte de 

dezembro vai fazer o papel de fiscalizar os meios de transporte do município. Constantemente estarei 

cobrando da Secretaria de Serviços Púbicos. Senhor Presidente, gostaria de falar a respeito do aumento 

da taxa do Transporte Coletivo. Eu acho que o aumento tem que ter justificativa! Transporte Coletivo 

com contrato vencido; o contrato não foi cumprido pela empresa para com os cidadãos; ônibus 

totalmente sucateados; não tem cobrador; não trocaram a frota devida; os usuários trabalhadores não 

conseguem chegar no seu trabalho no horário determinado! Aí eu tenho que parabenizar o Transporte 

alternativo é quem está transportando os trabalhadores. Eu acho que a prefeita foi induzida pela tabela 

apresentada de que teve aumento de consumo no período. Se os ônibus estão com pneus carecas, 

tiraram o cobrador, os ônibus sucateados; onde é que esta planilha coube reajuste de mais de dez por 

cento? Senhor Secretário Fabio e o Procurador do Município Dr. Hélio Lima, este serviço de transporte 

tem que ser revisto! Tem cobrar da concessionária que regula o serviço, que tem a licitação em mão, 

que faça cumprir ou que regulamente o serviço que funciona em nosso município. Antonio Geraldo 

Ferreira Couto – Senhor Presidente, enquanto ônibus quebrado, há em todo lugar! Ontem tinha um 

na ladeira da rodoviária; anteontem tinha um na ladeira do bairro Baianão; no final rodoviário tinha 

outro quebrado; então realmente a frota está sucateada. Tem que ter uma alternativa para o transporte. 

Ocorre um perigo muito grande acontecer um acidente. Tem que exigir o contrato que dê ao usuário 

condição de chegar ao seu trabalho. O transporte urbano é bastante necessário principalmente para uma 

cidade como Porto Seguro. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, quero parabenizar as palavras 

do Vereador Elio Brasil dos Santos que tem uma passagem muito boa nesta Casa; quando ele foi o 

nosso Presidente devolveu um recurso para o nosso Executivo, isso vai ficar na história. Querendo ou 

não o Executivo tem olhos para o Vereador Elio Brasil dos Santos; quem sabe se nós não poderemos 

ter de novo ele como linha de frente desta Casa, podemos sonhar, talvez podemos chegar a este 

entendimento. Senhor Presidente, gostaria de parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pelas obras que 

estão acontecendo em nosso município. No Arraial d’Ajuda a estrada que interliga o Arraial d’Ajuda 
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ao centro tinha diversos pontos que alagavam; depois das fortes chuvas que aconteceram nesta semana 

não houve mais vestígios nenhum das chuvas; a estrada estava perfeita. Mesmo assim os adversários 

tentam desqualificar os serviços que a Prefeitura está prestando em nosso município. No momento de 

chuva, até as grandes metrópoles também alagam. O serviço do Arraial d’Ajuda está aprovado de 

grande qualidade. Tem um acesso neste Distrito que governo nenhum teve coragem de derrubar, tem 

um portão onde um cidadão acha que é de propriedade partícula; quero Parabenizar a Prefeita que 

garantiu e já enviou uma notificação de vinte e quatro horas para derrubar; nesta semana eremos mais 

um acesso para as praias do nosso município. Senhor Presidente, a reunião a respeito da Embasa, eu 

não vi como audiência pública, e sem como um campo de batalha de pessoas que são contra o 

Executivo; não querem dá a oportunidade de outras pessoas descordarem das opiniões deles. Quando 

fomos contra as ideias dos sindicalistas, fomos agredidos por eles! Sem deixar que nós tivéssemos o 

direito da pronuncia. As pessoas que criticavam a Embasa, e que hoje temos a oportunidade de 

melhorar os serviços, estas pessoas não querem a melhora do serviço. A Embasa no Arraial d’Ajuda 

joga todo esgoto no Rio Mucugê; por diversas vezes nós Vereadores denunciamos no Ministério 

Público. O que nós queremos é que a Embasa ou qualquer outra empresa tenha funcionário competentes 

para que possam fazer os serviços que muitas vezes deixam para trás – cavam as ruas e deixam buracos 

abertos. A Prefeitura constrói e a Embasa destrói. Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 2º 

Votação: Projeto de Lei Nº 028/2018 – Matéria: Dispõe sobre a regularização espontânea de 

unidades imobiliárias e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 

do Regimento Interno. Emenda Nº 001 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Altera a redação 

do inciso VI, alíneas de 1 a 6 do artigo 3º. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores a 

emenda acima citada foi aprovada com o seguinte resultados: 12 (doze) votos favoráveis dos 

Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, Dilmo Batista Santiago, 

Evanildo Santos Lage, Hélio Pinheiro de Araújo, Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia 

Filho, Robério Moura Gomes, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo Borges de Souza, Ronildo Vinhas 

Alves e Wilson Santos Machado; 02 (dois) votos contrários dos Vereadores: Elio Brasil dos 

Santos e Kempes Neville Simões Rosa e 02 (duas) abstenções do Vereador Aparecido dos Santos 

Viana e Vereadora Ariana Fehlberg. Em seguida o Presidente Evaí Fonseca Brito colocou o Projeto 

acima citado em votação já com a Emenda aprovada. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores (a) o projeto nº 028/2018 com uma emenda foi aprovado pela maioria absoluta. Projeto de 

Lei Nº 034/2018 – Matéria: Institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, relativo aos débitos 

fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal e dá outras providencias. Quórum: Maioria 

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

Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador 

Lazaro Souza Lopes. Do Executivo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 008/2018 – 

Matéria: Dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Civis do Município de 

Porto Seguro, revoga a Lei nº 421/01, de 24 de dezembro de 2001 e dá outras providências”. Quórum: 

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

parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela maioria absoluta. Projeto de Lei Nº 009/2018 – 

Matéria: Institui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Porto Seguro, das 

Autarquias e Fundações Públicas Municipais, revoga a Lei nº 423/01, de 24 de dezembro de 2001, dá 

outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. 

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

Projeto de Lei Nº 031/2018 – Matéria: Cria os componentes municipais do Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional, define os parâmetros para elaboração e implementação do Plano 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e dá providências. Quórum: Maioria Absoluta de 
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acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores 

(a) foi aprovado pela maioria absoluta. Projeto de Lei Nº 033/2018 – Matéria: Cria o Plano 

Municipal de Políticas para as Mulheres, considerando a sua pluralidade e diversidade, e dá outras 

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

várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade dos presentes 

constando ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Projeto de Lei Nº 035/2018 – Matéria: 

Altera e atualiza a Lei Municipal nº 1366/2017, de 05 de junho de 2017, que regulamenta a nível 

municipal o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-

AB) instituído pelo Min. da Saúde 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 

aprovada com o seguinte resultados: 13 (treze) votos favoráveis dos Vereadores: Aparecido dos 

Santos Viana, Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, Dilmo Batista Santiago, 

Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage, Hélio Pinheiro de Araújo, Lazaro Souza Lopes, 

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

Alves e Wilson Santos Machado; 02 (duas) abstenções: Vereadora Ariana Fehlberg e  Kempes 

Neville Simões Rosa; constando uma ausência do Vereador Robério Moura Gomes. Projeto de 

Lei Nº 036/2018 – Matéria: Altera e atualiza a Lei Municipal nº 1046/13 de 30 de janeiro de 2013, 

que dispõe sobre a Regulamentação da Jornada e Vencimentos dos Médicos para o Programa de 

Estratégia de Saúde da Família – ESF. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do 

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

maioria absoluta. Projeto de Lei Nº 037/2018 – Matéria: Altera a redação, revoga dispositivos, 

altera Tabelas da Receita anexas ao Código Tributário e de Rendas do município de Porto Seguro, 

aprovado através da Lei Mun. Nº 925/10 e acrescenta a Tabela XII. Quórum: Maioria Absoluta de 

acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Retirado de pauta a pedido do Líder do Governo. Do 

Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 031/2018 de autoria dos Vereadores 

Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Matéria: Considera Patrimônio Cultural Municipal o 

cemitério antigo do distrito de Trancoso. 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, Elio Brasil 

dos Santo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Projeto de Lei Nº 032/2018 de autoria 

dos Vereadores Evaí Fonseca Brito e Robinson Leão Vinhas – Matéria: Regulamenta a exploração 

comercial de publicidade em taxis 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 dos Vereadores (a) Ariana 

Fehlberg, Elio Brasil dos Santo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Projeto de Lei Nº 

040/2018 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Matéria: Autoriza a construção com 

exploração de publicidade nos pontos de ônibus do município. Quórum: Dois Terços de acordo com 

o art. 143 do Regimento Interno. Prejudicado pela falta de quórum. Projeto de Lei Nº 042/2018 de 

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. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o 

art. 142 do Regimento Interno. Retirado de pauta. Projeto de Resolução Nº 016/2018 de autoria dos 

Vereadores Aparecido dos Santos Viana e Abimael Ferraz Gomez. Matéria: Concede Título de 

Cidadão Portosegurense ao Sr. Wilson Spagnol. Quórum: Dois Terços de acordo com o art. 143 do 

Regimento Interno. Prejudicado por falta de quórum. Projeto de Resolução Nº 017/2018 de autoria 

dos Vereadores Aparecido dos Santos Viana apoio demais Vereadores. Matéria: Concede Título de 

Cidadão Portosegurense ao Sr. Arthur Alexandre Alberti. Quórum: Dois Terços de acordo com o art. 
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143 do Regimento Interno. Prejudicado por falta de quórum. Requerimentos: Nº 375/18 de autoria do 

Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal a doação do kit escolar para os 

estudantes do ensino público municipal. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores (a) Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santo, Lazaro Souza Lopes e 

Robério Moura Gomes. Nº 376/18 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com o Governo do Estado para instalação de laticínio 

público em Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores (a) Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura 

Gomes. Nº 377/18 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – Requer do Executivo Municipal a 

celebração de convênio com o Tribunal de Justiça da Bahia para cessão do prédio do antigo fórum para 

o SAC em Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores (a) Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura 

Gomes. Nº 378/18 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal celebre 

convênio com os Correios e IBGE para mapeamento, identificação de ruas e logradouros públicos e 

numeração de casas no povoado de Pindorama. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores (a) Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santo, Lazaro Souza 

Lopes e Robério Moura Gomes. Nº 379/18 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o DERBA para construção de redutor de 

velocidade e sinalização de faixas de pedestre na rua Porto Seguro, em frente as escolas municipais do 

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

Vereadores (a) Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura 

Gomes. Nº 380/18 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal o 

envio de informações relacionadas ao funcionamento de todos os Conselhos Municipais de Porto 

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

Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Nº 381/18 
de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com a Secretaria Estadual de Cultura para reforma imediata do Centro Cultural de Porto 

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

Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. 

Indicações: Nº 334/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Completa revitalização da Rua 

Dr. Wilson Fernandes, bairro Parque Ecológico. Aprovada pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores (a) Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santo, Lazaro Souza 

Lopes e Robério Moura Gomes. Nº 335/18 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana - 

Manutenção e limpeza da rede de esgoto com reposição de tampas de bueiros nas ruas do povoado de 

Pindorama. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a) 

Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Nº 336/18 
de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – Manutenção e limpeza da rede de esgoto das ruas do 

bairro Campinho, bairro Paquetá, bairro Antônio Tito, bairro Areão. Aprovada pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a) Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santo, 

Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Nº 337/18 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg 

– Pavimentação a asfáltica das ruas do bairro Quinta do Descobrimento. Aprovada pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a) Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santo, 

Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Nº 338/18 de autoria do Vereador Lázaro Souza 

Lopes – Viabilidade de mudança para abertura de Unidades Básicas de Saúde – Plantões Rotativos por 

bairros, assim como a farmácia municipal no período noturno. Aprovada pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores (a) Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santo, Lazaro 
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Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Nº 339/18 de autoria do Vereador Wilson Santos Machado – 

Início da operação tapa buracos nas tuas pavimentadas do distrito de Vera Cruz. Aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a) Ariana Fehlberg, Elio Brasil 

dos Santo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Nº 340/18 de autoria do Vereador Rodrigo 

Borges de Souza – Revitalização da quadra da Praça da Bíblia, revitalização das praças Antônio Tito, 

Cajueiro e Dendê em regime de urgência. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores (a) Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santo, Lazaro Souza Lopes e 

Robério Moura Gomes. Nº 341/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Revitalização 

da Rua Marechal Deodoro da Fonseca e de todo o Calçadão. Aprovada pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores (a) Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santo, Lazaro 

Souza Lopes e Robério Moura Gomes. O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de 

todos, marcando a próxima Sessão para o dia 18 de dezembro 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


