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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 

 

 

Aos 31(trinta e um) dias do mês de agosto de 2017 às 10hs00min foi realizada a 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, Antônio 

Geraldo Ferreira Couto, Aparecido dos Santos Viana, Ariana Fehlberg, Dilmo Batista 

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

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

de Souza, Ronildo Vinhas Alves e Wilson Santos Machado; constando à ausência dos 

Vereadores: Elio Brasil dos Santos e Robério Moura Gomes. O Vereador Robério Moura 

Gomes justificou sua ausência apresentando atestado médico. Expediente: A Ata da Sessão 

Ordinária do dia 24 de agosto de 2017 foi aprovada pela unanimidade dos presentes; constando 

ausência dos Vereadores Elio Brasil dos Santos e Robério Moura Gomes. Para Leitura: Do 

Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 034/2017 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito. 

Matéria: Dispõe sobre a Semana Municipal de Combate à Violência Domestica e Familiar contra 

a Mulher, e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 035/2017 autoria Vereador Wilson dos 

Santos Machado. Matéria: Autoriza a instituição do Conselho Municipal de Proteção e Defesa 

dos Animais e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 036/2017 autoria Vereador Lázaro Souza 

Lopes. Matéria: Assegura vacinação diferenciada, domiciliar, às pessoas com deficiência motora 

incapacitante e dá outras providências. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os 

Vereadores: Ronildo Vinhas Alves – Senhor Presidente, quero agradecer o Secretário de Meio 

Ambiente Sr. Benedito Gouveia e ao Promotor Dr. Wallace Carvalho pela compreensão de ambas 

as partes pelo que estava acontecendo no Distrito de Trancoso desde o domingo, onde por conta da 

natureza a barra estava derrubando algumas barracas da praia dos nativos, os mesmos permitiram 

que os ambulantes e funcionários das barracas de praia pudessem abrir um canal um pouco mais 

distante das barracas para que o rio escoasse suas águas para o mar, evitando a derrubada de 

algumas barracas deste local. Senhor Presidente, quero agradecer o Vereador Rodrigo Borges pelo 

beneficio que o Distrito de Trancoso ganhou – Centro de Fisioterapia inaugurado no dia 19 de 

agosto com a presença da maioria dos Vereadores (a); desde já quero agradecer a presença dos 

Vereadores e puderam ver como se encontra aquela localidade em seguida tivemos uma reunião 

com a Prefeita onde ela abordou o que viu no Distrito de Trancoso. Quero agradecer o Líder do 

Governo Vereador Dilmo Batista Santiago pela reunião que tivemos com a Associação de Pais e 

Líder Comunitários a respeito do Transporte Escolar, onde os pais e alunos  fecharam a Ba 001; 

quero agradecer o Vereador Robério e o Advogado da Secretaria de Educação que depois de 

muitas conversas o local foi liberado. São posições positivas que devemos agradecer e deixar 

registrada. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, hoje eu participei de uma reunião da VI 

Conferência da Saúde do Município de Porto Seguro; percebi que tinha algumas pessoas! Mas, 

não o suficiente para fazer uma ótima reunião. Apesar de o município ter divulgado esta 
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Conferência, não houve uma participação maciça da população. Isso demonstra duas coisas: 1 –  O 

morador de Porto Seguro não está preocupado em relação a saúde do nosso município; 2 – A 

população de Porto Seguro está acreditando que a saúde publica de Porto Seguro mudou para 

melhor e deixa de participar as reuniões. Senhor Presidente, ontem esteve o corpo técnico da 

Prefeitura Municipal de Porto Seguro no Arraial d’Ajuda para discutir a pavimentação da estrada 

da balsa. Isso demonstra o interesse da Prefeita Claudia Oliveira em ouvir a comunidade, em 

algum momento ela quer que a coisa aconteça de cima pra baixo! A maioria dos presentes optou 

para não colocar asfalto nesta estrada, pela questão turística e histórica! Senhor Presidente, o que 

mais me chamou atenção nestes dias foi a “radio palanque” que por várias vezes vem atacando 

esta Casa na pessoa do Presidente. Até parece que o ex-gestor Ubaldino Junior cassado por ter 

desviado mais de cinqüenta milhões de reais dos cofres públicos do nosso município, gosta de 

mastro! Não por qual motivo ele é chegado em um mastro! Quando ele alega que o mastro do 

Presidente custou cento e vinte mil reais! Ele está totalmente equivocado. A obra que foi 

executada na Câmara de Vereadores foi um valor de setenta e nove mil reais, depois houve um 

aditivo de trinta mil para colocar pisos para que as pessoas possam ter acessibilidade aos 

banheiros; para que todas as pessoas possam ter acessos a esta Casa – cadeirantes. Os mastros que 

ele tanto fala custaram catorze mil reais. Mas ele vai à rádio palanque dele pra tentar jogar a 

opinião publica contra o Presidente e esta Casa, e nós estamos aceitando de braços cruzados! Isso 

não pode aceitar! Por que o bandido e ladrão todos sabemos que é Ubaldino Junior! Nem a máfia 

Italiana faz o que Ubaldino faz! A máfia Italiana respeita a família; mas este bandido não respeita 

a mãe! A pobre da mão do bandido está sendo envolvida, porque a rádio palanque está em nome 

dela! Por isso que eu acho que ele é pior do quem o mafioso italiano. Será que dá preá acreditar 

em um cara como este? O Presidente tem toda razão e tem meu apoio total. É necessário irmos à 

justiça para que ele prove! Porque temos documentos em mãos  o valor da obra. Porque quando 

sita o nome de um Vereador, está falando também da Câmara de Vereadores de Porto Seguro. É 

necessário que cada um de nós Vereador possamos fazer denúncia contra o pior mafioso de Porto 

Seguro. Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, quero dizer a todos que o meu gabinete 

sempre esteve aberto para atender o povo; hoje o meu gabinete atende mais ou menos de vinte a 

trinta pessoas por dia; garanto que estas pessoas não saem do meu gabinete com mentiras. Falo o 

que tenho de falar; prometo o que eu prometi e nego o que tenho que negar. O que eu não admito 

Senhor Presidente, é ver uma secretaria com tantos funcionários começa a deslocar pessoas que 

muitas vezes não tem nem pra onde ir ai vão nos nossos gabinetes pra passar algumas demandas 

que é de competência da Secretaria de Serviços Públicos. Não é que a Câmara vai deixar de 

atender a população; pois aqui é a Casa do povo! Mas se existe uma Secretaria de Assistência 

Social tem que fazer o papel dela! Porque muitas vezes o Vereador sai como rui porque são ações 

que não de competência dele e sim da Assistência Social. Essa é minha indignação; peço que ela 

possa fazer reuniões com todos os setores da Secretaria de Assistência Social. Senhor Presidente, 

eu quero parabenizar o Prefeito do Município de Santa Cruz de Cabrália Sr. Agnelo pelo evento 

dos “motociclistas” realizado no município; espero que a nossa Prefeita possa trazer este evento 

para o município de Porto Seguro. Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, eu gostaria que 

Assessor de Comunicação lesse uma carta conforme eu estou solicitando uma Agencia dos 

Correios para o bairro Cambolo ao Presidente dos Correios. No mês que vem eu irei a Brasília 
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reivindicar algumas coisas para o município de Porto Seguro. Gostaria de informar também que a 

parti do mês que vem o bairro Cambolo será um modelo! Vou colocar os nomes das Ruas deste 

bairro, inclusive colocarei uma maquete na praça do bairro Cambolo para que todos possam se 

localizar; que isto sirva de exemplo para outros bairros. Isso é um clamor de toda população para 

que suas ruas tenham seu CEP próprio. É impossível o Correio entregar encomendas sem saber 

nomes de ruas das localidades. Nesta conversa com o Presidente dos Correios, também vou 

reivindicar a abertura do Correio que foi fechado no bairro Baianão que valerá pro bairro 

Cambolo. O Presidente Evaí Fonseca Brito fez breves comentários a respeito do pronunciamento: 

quero agradecer as palavras do Vereador Dilmo Batista Santiago; dizer que o homem tem que ter 

hombridade; caráter. Nós que somos representantes do município como Vereador; Prefeito; 

Secretários, mas que obrigação nossa andarmos correto. Todos sabem da minha trajetória política. 

A vida de um indivíduo que não trabalha, não faz nada só presta pra atacar as pessoas. Mas, são 

nove processos que abrir contra esta pessoa; só de crime são três! Ele vai ter que provar onde estes 

mastros custaram cento e vinte mil reais. tenho em mãos os valores de cada um, se a empresa que 

venceu a licitação vendeu “gato por lebre” ela quem vai pagar e não a Câmara. Inclusive a 

Empresa está entrando uma ação contra este indivíduo.  Cada um dos menores custou quatro mil 

reais; e o do meio custou quinze mil reais. Quando alguém tem documentação, vai à Promotoria e 

fale que tal Vereador ta roubando! Então porque ele não fez! É um fanfarrão; tem os compichas 

que já faz parte da corriola dele! Ele ta doido pra voltar ao poder e não consegue. Eu graças a 

Deus tenho meu nome a zelar! Se eu tiver errado vou pagar. A mãe dele é sócia majoritária da 

rádio! O cara vai expor a mãe pra vir à justiça! Pode se espernear; pode falar o que quiser; graças a 

Deus nós temos um trabalho limpo e transparente. Praticamente a Câmara reduziu todas as 

licitações, porque no ano que vem eu vou construir uma Câmara no terreno dele que era do 

município, nós retomamos com o valor de R$ 1,00 o m².  Então é natural ele ficar revoltado a 

ponto de atacar até a Prefeita. Não sei o porque ela ainda não abriu uma ação contra ele também. 

Será que as pessoas ainda acreditam em um indivíduo que roubou o município? Quero agradecer a 

todos os Vereadores (a) pelo apoio que tenho recebido. Ordem do Dia do Executivo Municipal – 

Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 025/2017 – Matéria: Institui o Programa de Recuperação 

Fiscal – REFIS, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal 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 dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos e Robério Moura 

Gomes. Projeto de Lei Nº 030/2017 – Matéria: Revoga a Lei Municipal nº 1340/16 que autoriza 

com encargo a doação de terreno urbano ao Ministério Público do Estadual para construção de sua 

sede, 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 dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos e Robério 

Moura Gomes. Projeto de Lei Nº 036/2017 – Matéria: Altera a Lei 1370/17 que instituí o 

Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Saúde do município de Porto Seguro. 

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

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

ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos e Robério Moura Gomes. Do Legislativo 
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Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Resolução Nº 011/2017, autoria Edil, Evaí Fonseca 

Brito – Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Kelsor Gonçalves Fernandes. 

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

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

ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos e Robério Moura Gomes. Projeto de Resolução 

Nº 012/2017 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Matéria: Concede Título de Cidadão 

Portosegurense ao Sr. Carlos de Souza Andrade. . Quórum: Dois terços de acordo com o art. 143 

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

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos e Robério 

Moura Gomes. Projeto de Resolução Nº 013/2017 autoria Vereador Renivaldo Braz e Ronildo 

Vinhas Alves e demais Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense a Sra. 

Sabine Lovatelli. Quórum: Dois terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de 

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

constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos e Robério Moura Gomes. Projeto de 

Resolução Nº 015/2017 autoria Vereador Dilmo Batista de Santiago – Matéria: Concede Título 

de Cidadã Portosegurense a Sra. Áurea Catarina Rivera. . Quórum: Dois terços de acordo com o 

art. 143 do Regimento Interno. Requerimentos: Nº 204/17 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – 

Requer do Executivo Municipal celebração de PPP para instalação de lixeiras em todo o perímetro 

da Passarela do Descobrimento e Av. 22 de Abril. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos e Robério Moura Gomes. Nº 205/17 

autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convenio com a Secretaria Estadual de Esporte para revitalização do Estádio Municipal Agnaldo 

Bento dos Santos. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Elio Brasil dos Santos e Robério Moura Gomes. Nº 206/17 autoria Vereador Robinson Leão 

Vinhas – Requer do Executivo Municipal regularização do Código de Endereçamento Postal das 

ruas do município de Porto Seguro e reabertura das agencias dos Correios Frei Calixto, CNPJ 

34028316748639, que atende os bairros Cambolo, Fontana I e II, Frei Calixto e outros bem como 

três instalações de uma agência de Correios no distrito de Vera Cruz. Aprovado pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos e Robério Moura 

Gomes. Nº 207/17 autoria Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do Executivo 

Municipal realização de mutirão de limpeza e revitalização no povoado de Itaporanga. Aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos e 

Robério Moura Gomes. Nº 208/17 autoria Vereador Abimael Ferraz Gomez – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convenio como Ministério dos Esportes para construção de 

quadra poliesportiva e academia da saúde na Agrovila. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos e Robério Moura Gomes. Nº 209/17 

autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convenio com a EMBASA para ampliação da rede de esgoto da rua Recife e adjacentes no bairro 

Campinho. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio 

Brasil dos Santos e Robério Moura Gomes. Nº 210/17 autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – 

Requer do Executivo Municipal celebração de PPP para instalação de alambrado no campo de 

futebol “Ventania”, no Parque Ecológico. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 
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ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos e Robério Moura Gomes. Nº 211/17 autoria 

Vereador Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com a 

Secretaria Estadual de Educação para ampliação do Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães 

(CEACM) no distrito do Arraial d'Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos e Robério Moura Gomes. Nº 212/17 autoria 

Vereador Wilson dos Santos Machado – Requer do Executivo Municipal a conclusão da obra do 

auditório da Escola Municipal Tiradentes, no distrito de Vera Cruz. Aprovado pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos e Robério Moura 

Gomes. Nº 213/17autoria Vereador Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal realização 

de mutirão para revitalização e limpeza do bairro Areal e ruas do bairro Nilo Fraga. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos e Robério 

Moura Gomes. Moções: Nº 011/2017 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Moção de Aplausos 

e Congratulações a Assessora de Planejamento e Coordenação do SESC Sra. Maria José Gonzaga. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos 

Santos e Robério Moura Gomes. Nº 012/2017 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Moção de 

Aplausos e Congratulações ao Presidente do SINDESCOBRIMENTO Antônio Chaves Rodrigues. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos 

Santos e Robério Moura Gomes. Indicações: Nº 211/17 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – 

Instalação de equipamentos da academia da saúde na praça das Pitangueiras, orla norte. Aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos e 

Robério Moura Gomes. Nº  212/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Construção de 

creche no povoado de Pindorama. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos e Robério Moura Gomes. Nº 213/17 autoria Vereador 

Araiana Fehlberg – Aterro, nivelamente e patrolamento da rua do Laticinio, rua do Campo, rua do 

Posto, rua da Escola, rua do Asflato, rua São Paulo na Agrovila. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos e Robério Moura Gomes. Nº 

214/17 autoria Vereador Abimael Ferraz Gomez – Pavimentação asfaltica da Rua 01, no bairro 

Fontana I. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio 

Brasil dos Santos e Robério Moura Gomes. Nº 215/17 autoria Vereador Kempes Neville Simões 

Rosa – Pavimentação da rua dos Abrolhos, rua da Tranquilidade no bairro Taperapuãn. Aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos e 

Robério Moura Gomes. Nº 216/17 autoria Vereador Evanildo Santos Lage – Reforma da Escola 

Brigadeiro Eduardo Gomes, na Praça São Pedro no distrito do Arraial d'Ajuda. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos e Robério 

Moura Gomes. Nº 217/17 autoria Vereador Wilson dos Santos Machado – Patrolamento e 

nivelamento da estrada vicinal que interliga o distrito de Vera Cruz ao assentamento Milton 

Santos. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio 

Brasil dos Santos e Robério Moura Gomes. Nº 218/17 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza 

– Limpeza, pintura e iluminação da escadaria de acesso a Cidade Historica via Trevo do Cabral. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos 

Santos e Robério Moura Gomes. Nº 219/17 autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Pavimentação 

asfaltica da Travessa 1, Travessa 2, Rua da Paz, Rua São Jorge, Travessa São Jorge e Rua 04 de 
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Maio. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil 

dos Santos e Robério Moura Gomes. O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de 

todos, marcando a próxima Sessão para o dia 05 de setembro 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.  

 

 

 

 


