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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018  

 

Aos 01 (um) dia do mês novembro de 2018 às 10hs00min foi realizada a 13ª Sessão Ordinária do Poder 

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

Magalhães, nº. 30. 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 25 de outubro 

de 2018 foi aprovada pela unanimidade da Casa. Para Leitura: Do Executivo Municipal: Mensagem 

nº 029/18, acompanhando Projeto de Lei Nº 029/2018 – “Cria o Fundo e Conselho Municipal de 

Requalificação da Orla Norte, e dá outras providências”. Mensagem de Veto nº 001/2018 – Veto 

integral do Projeto de Lei nº 027/2018 – “Dispõe sobre a proibição de blitz do IPVA no município de 

Porto Seguro. ” Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 036/2018 de autoria do Vereador Kempes 

Neville Simões Rosa – Matéria: Instituí o Programa Cidadão da Paz no âmbito do município de Porto 

Seguro. Projeto de Lei Nº 037/2018 de autoria do Vereador Robério Gomes Moura, Kempes Neville 

Simões Rosa e Aparecido Viana. Matéria: Institui o Dia Municipal do Desbravador da Igreja Adventista 

do Sétimo Dia. Projeto de lei Nº 038/2018 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas. Matéria: 

Determina como feriado municipal o Dia do Professor, e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 

011/2018 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez. Matéria: Concede Título de Cidadão 

Portosegurense Sr. José Maria Jarodlavsky. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os 

Vereadores: Evanildo Santos Lage – Senhor Presidente, quero agradecer ao Deputado Ronaldo Carleto, 

porque quando eu procurei ele para solicitar algo para o nosso município, ele nos atendeu atentamente: 

Construção de dois poços artesianos no Distrito de Vale Verde; conseguiu maquinários, que ele continue 

fazendo emendas para o nosso município. Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, quero agradecer 

ao ex-Secretário de Turismo Sr. Riche Alves, por ter assumido uma pasta tão complexa e importante em 

Porto Seguro; mas ele fez um trabalho muito importante, não de siglas ou bandeiras de partido, e sim 

profissional. Em momento algum ele cansou em trazer melhorias para o município de Porto Seguro 

terceiro destino procurado pelos turistas. Com certeza Porto Seguro perdeu muito com a saída desta 

pessoa. Quero agradecer a Secretaria de Transito que atendeu o meu pedido instalando os redutores no 

Hospital. Senhor Presidente, estou muito triste com uma matéria que eu li nesta semana por parte da 

imprensa. Mais uma vez esta Casa é taxada como um “circo”. Eu repudio isso. Meu nome é Lázaro 

Souza Lopes, tenho 41 anos, sempre procurei fazer minhas coisas de uma maneira, coerente, correta e 

transparente. Não posso ser julgado por atitudes de alguns colegas que se alteram nesta Casa; neste 

período do meu mandato, nunca faltei com respeito para com esta Casa; em momento algum eu acho 

que a população desta cidade é palhaça. Eu respeito a imprensa; ela tem que participar das Sessões, mas 

também tem que limitar as palavras, porque ela generaliza uma casa por todos. Robinson Leão Vinhas 

– Senhor Presidente, gostaria que o setor de serviços públicos desse uma olhada na Empresa Embasa, 

porque a Rua da Linha nem ficou pronta, funcionários da Embasa estão quebrando o asfalto para fazer 

a rede de esgoto, não aceitei, fui para frente e disse que eles não iriam abrir valeta de hipótese alguma 

com máquina. Começamos a colocar quebra-molas na rua, porque os motoristas as vezes estão fazendo 

de pista de corrida; dois animais foram atropelados e mais dois senhores. Elio Brasil dos santos – Senhor 

Presidente, para mim a eleição mais importante é a de Presidente da República, todos sabem também 

que setenta por cento dos recursos em uma cidade sai de Órgãos Federal – Saúde, Educação, Assistente 

Social. A vontade do povo prevaleceu. A candidatura vitoriosa que eu não apoiei, mas eu como 
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brasileiro, cidadão Portosegurense aceito das urnas. Torço que se faça um mandato que atenda todos os 

brasileiros de forma igualitária. Quero agradecer os 73% dos votos que o Haddad teve no município de 

Porto Seguro, fruto de várias pessoas que se engajaram na campanha. Agradeço de maneira especial: 

militantes partidários do PT, PSOL e PCdoB; estudantes e juventudes; alunos da Universidade Federal 

do Estado da Bahia; os alunos do Instituto Federal da Bahia e os demais estudantes e jovens que estava 

engajado na campanha que traria de volta o Brasil feliz de novo; os Sindicatos, APLB, Movimentos 

Sociais Rurais – MST; Transporte Lotação; a imprensa por ter uma visão democrática; Vereador Dilmo 

Santiago estava em toda caminhada; Prefeita Claudia Oliveira; Secretário Mauricio Pedrosa. Eleição 

passa, não me sinto derrotado nas urnas. Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente, em relação a 

eleição para presidente, quero dizer que não se perde aquilo que não é seu; com isso quero dizer que o 

Haddad não perdeu a eleição, apenas deixou de ganhar; é um grande estadista; fez o trabalho que tinha 

que ser feito; vivemos em um país democrático; só não intendi como você ia trazer de volta ou recomeçar 

alguma coisa que o país inteiro entendia que o país estava destruído, imoral; se você é agente disso e me 

oferece que vai concertar, trazer de volta uma alegria diante uma situação de caos; até agora não consigo 

entender como isso seria feito! Quero parabenizar os militantes do Haddad que com muita garra fizeram 

um trabalho. Quero parabenizar o Presidente Jair Messias Bolsonaro eleito nas últimas eleições, que é o 

Presidente de todos nós; humildade é reconhecer quem ganhou vai governar o país para todos. Senhor 

Presidente, o Secretário de Turismo pediu afastamento por problemas pessoais; uma pessoa que fez 

muito frente a Secretaria de Turismo, desenvolveu ação e ficou um legado importante para o nosso 

município onde vai gerar frutos para nosso turismo e sociedade. Senhor Presidente, participei do Outubro 

Rosa fazendo um chamamento para que as mulheres e Porto Seguro possam ter mais cuidado em relação 

ao câncer de mama. Quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pelo VI ano da campanha Outubro 

Rosa. Também começou o Novembro azul, os homens também estão despertados para cuidar da saúde, 

alimentações, fazer atividades físicas; homem de verdade é aquele que estar vivo. Rodrigo Borges de 

Souza – Senhor Presidente, no decorrer da semana fui abordado por alguns moradores a respeito da 

operação que está sendo feita na Orla Norte e Passarela do Álcool dos ambulantes e barraqueiros. 

Procurei as partes envolvidas. Primeira: segundo a Secretaria de Serviços Públicos está sendo feito uma 

ordenação de todas as barracas, uma por uma. Encontra nestas licenças atrasadas desde o ano 2012 com 

pessoas falecidas; licenças vendidas em nome de quatro pessoas acima. Quero parabenizar o Secretário 

Fábio; Superintendente Josedan e toda sua equipe por este belíssimo trabalho. Segunda: alguns amigos 

que possuem barracas falam que desde 2013 procuraram a secretaria, e por motivo só Deus sabe, a 

Secretaria disponibilizou o pagamento do DAN para ser pago em seguida atualizar as licenças dos 

decorrentes anos. Estão querendo regularizar isso hoje com parcelamento em dez vezes, embutindo juros 

e multas, estes valores estão acima da realidade deles. Na próxima semana estarei entrando com um 

requerimento solicitando a exclusão das multas e dos juros para que eles possam regularizar a situação. 

Sabemos que não está tendo REFINS, mas eu peço que abra esta sessão na Secretaria de Serviços 

Públicos para sanar esta grande falha causada pelo Executivo e os ambulantes não pode sofrer com esta 

situação. Wilson Santos Machado – Senhor Presidente, quero justificar minha ausência da Sessão 

passada, onde fiz uma pequena cirurgia. Senhor Presidente, no dia 17 de outubro nós tivemos por parte 

do Parque Pau Brasil – CEMBIL autorização para o serviço de concessão para exploração do Parque – 

turismo, lazer, ciclismo, visitação, banhos de cachoeira; como também a empresa vai gerar cem 

empregos diretos, impostos e arrecadação para o município; investimento no Parque de mais ou menos 

sete milhões e duzentos mil a empresa vai investir; a partir do mês de janeiro vai abrir os trabalhos para 

exploração deste serviço. Quero parabenizar o Secretário de Turismo pelos belos trabalhos nesta cidade, 

oi mesmo está afastando e vai nos deixar muita saudade. Quero parabenizar a gestão pelos trabalhos 

neste mês; o Outubro Rosa Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, fico feliz em ver os 

dezessete Vereadores (a) preocupados com sua comunidade; sempre colocando requerimento e 

indicações para atender a comunidade. Porém de o outro lado que não reconhece a luta do Vereador e 
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começa criticar. Às vezes o Vereador chega a esta Casa e dependendo do que ele viu ou passou a semana 

vendo coisas desagradáveis para com sua comunidade, ou fica na expectativa que seu pedido vai ser 

atendido e acaba não indo, ele chega nervoso, começa a falar, e as pessoas que estar do outro lado não 

entende aí começa a criticar. E o único meio dele se comunicar e chamar atenção é nesta Casa. Nenhum 

Vereador trator a população de palhaçada, sempre respeitou a comunidade. Tem que ser curto e grosso: 

“quem estar dentro não quer sair e quem estar lá fora quer entrar”. A gente respeita a imprensa, como 

também queremos respeito. Senhor Presidente, eu gostaria de chamar a tenção do Secretário de Esporte 

Sr. Enildo da Gamo – Rolo, que ele poderia atender melhor os nossos atletas; as pessoas que moram 

nesta cidade, infelizmente os atletas de nossa cidade estão sendo abandonadas pelas Secretaria. Ronildo 

Vinhas Alves – Senhor Presidente, o que me traz aqui é para fazer um pedido de tolo Litoral Sul do 

município. Tola sensibilidade que a Prefeita tem, está chegando o verão e as nossas ruas e estradas estão 

precisando de um choque de gestão do município. Dois problemas gravíssimos ocorrem na chegada do 

verão: Primeiro: fazer um mutirão de limpeza geral; colocação de lixeiras, não justifica que a gente 

jogue o lixo em qualquer lugar! O que a gente quer é uma condição melhor para que jogue o lixo em 

local adequado. Segundo: iluminação pública está precária, na entrada do Distrito de Trancoso foram 

trocadas algumas lâmpadas, mas muitas ruas dos bairros precisam ser iluminadas; você vai a Itaporanga 

e Caraíva a mesma coisa. Senhor Presidente, sabemos que a imprensa tem um papel importantíssimo, 

mas tudo tem seus limites. O blog do Jojô publicou uma matéria onde diz: Os horrores que acontece na 

Câmara. Eu vejo um ponto de vista totalmente que o blogueiro colocou. Não faço horrores na Câmara, 

também não vejo colegas fazendo horrores na Câmara; tentamos fazer o nosso papel com limitações. Eu 

acho que foi um equívoco por parte de quem publicou esta matéria. Kempes Neville Simões Rosa – 

Senhor Presidente, quero parabenizar os quase cinquenta milhões de brasileiros que elegeram para 

Presidente Jair Messias Bolsonaro. É a democracia nas mais puras qualidades dela. A democracia para 

todos é sempre privilegiar a pirâmide majoritária; por isso eu vejo o Brasil hoje dando uma resposta para 

Jair Messias Bolsonaro. O que estávamos vendo no Brasil, era a inversão da pirâmide, porque as políticas 

públicas só eram voltadas para tal. Que democracia é essa? Onde Universidade abre quotas para 

transexuais, isso é democracia? Por isso que eu acredito que a vitória de Jair Messias Bolsonaro é uma 

resposta de toda população brasileira, que acredita nos valores de uma disciplina de um país que venha 

colocar postura individual acima do individualismo. Expectativa: Condição de quem espera para que 

algum aconteça. Que ele faça jus a todo os votos recebido. Que ele realmente respeite todas as classes; 

mas claro que ele coloque cada classe que está no patamar de nosso país e não beneficiando as minorias. 

A expectativa que tivemos nas colocações das placas de pavimentações de obras em nossa comunidade; 

realmente fiquei um pouco chateado; várias obras deram início ficamos feliz; a ladeira da pormal que 

era um sonho antigo. Hoje eu vejo parado; quero convocar Senhor Presidente convocar o secretário de 

Obras José Carlos, que ele venha nos dar satisfação com relacionamento as placas que foram colocadas, 

porque o que eu vejo e me perguntam, se são placas eleitoreiras. Não podemos brincar com a expectativa 

aleia! Bolsonaro recebeu uma facada por causa de expectativas frustradas; isso acontece em nosso 

município onde ficam: rádios, blogs falando dos políticos locais, às vezes incitando um ódio aleatório. 

Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, quero parabenizar os Vereadores que apoiaram o 

Presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. Não acreditei nele, não acredito, mas torço pelo meu país. Eu 

tenho um neto de sies anos e quero o melhor para o meu país. Os colegas Vereadores estão certo a 

respeito das placas colocadas no nosso município, e nós temos que dar uma resposta. No Distrito do 

Arraial d’Ajuda graças a Deus não estamos tendo esta dificuldade. Realmente a iluminação pública está 

precária, precisamos urgente resolver esta situação. Tenho visto que o município está melhorando; temos 

muitas obras para ser feitas e algumas para serem concluídas. O Presidente Evaí Fonseca Brito fez 

breves comentários a respeito do pronunciamento: quero parabenizar o Executivo pelo projeto lido hoje 

do Concelho Municipal de Requalificação da Orla Norte. Hoje Jair Messias Bolsonaro é o Presidente de 

todos nós. Senhores Vereadores (a), tem imprensa séria e imprensa podre. Eu fui atacado nesta Casa 
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diversas vezes por blogueiros; naquela época eu estava sozinho, hoje vocês estão sentindo na pele. Mas 

esta Casa merece todo respeito; se um de vocês Vereadores sentiu caluniados faça como eu fiz, entra na 

justiça. Agora o blogueiro atacou por um todo; eu acho que ele deve colocar uma melancia na cabeça e 

se aparecer na Praça ACM; ele quer se promover; não dê corda, processa. A imprensa responsável ouve 

os dois lados. Ordem do Dia do Legislativo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Resolução Nº 

009/2018 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza, Kempes Neville Simões Rosa e Hélio 

Pinheiro de Araújo. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Soldado PM Silvaldo Dias 

da Silva. Quórum: Dois terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Dilmo Batista Santiago e Evanildo 

Santos Lage. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores 

Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Lage. Projeto de Resolução Nº 010/2018 de autoria do 

Vereador Rodrigo Borges de Souza, Kempes Neville Simões Rosa, Hélio Pinheiro de Araújo. Matéria: 

Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Soldado PM Uarlei Santos da Silva. Quórum: Dois terços 

de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Lage. 

Requerimentos: Nº 312/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o Ministério da Saúde para adoção do projeto e construção da 

Casa do Parto. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores 

Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Lage. Nº 313/18 de autoria do Vereador Aparecido dos 

Santos Viana – Requer do Executivo Municipal envio de Proposição versando sobre regularização do 

Plano de Cargos e Salários dos técnicos em radiologia do município. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Lage. Nº 

314/18 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal a celebração de 

convênio com o Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário para fomentação do Programa Criança 

Feliz no município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores 

Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Lage. Nº 315/18 de autoria do Vereador Rodrigo Borges 

de Souza – Requer do Executivo Municipal a criação do itinerário para os guardas municipais na rua 

Marechal Deodoro da Fonseca. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Lage. Nº 316/18 de autoria do Vereador 

Renivaldo Brás Correia Filho – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com Secretaria 

Estadual de Obras e Infraestrutura para revitalização e drenagem na estrada da Mata. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Dilmo Batista Santiago e Evanildo 

Santos Lage. Nº 317/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com a Secretaria de Esporte do Estado para reforma da academia da 

praça da Bíblia. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores 

Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Lage. Nº 318/18 de autoria do Vereador Lázaro Souza 

Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração de PPP´s para revitalização da praça Antônio Tito, 

praça do Skate. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores 

Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Lage. Nº 319/18 de autoria do Vereador Kempes Neville 

Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal celebração de PPP´s para revitalização imediata do 

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

dos Vereadores Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Lage. Nº 320/18 de autoria do Vereador 

Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo Municipal notificação a EMBASA para fiscalização de 

risco de vazamento de esgoto do trecho final da Rua Manuel Alves, Alameda dos Flamboyants, próximo 

à Pousada Marambaia distrito do Arraial d`Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Lage. Indicações: 

Nº 274/18, autoria Edil, Evaí Fonseca Brito – Patrolamento da Rua 06, atrás do Cortina Verde II, no 

bairro Cambolo. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores 
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Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Lage. Nº 275/18 de autoria do Vereador Aparecido dos 

Santos Viana – Construção de praça, quadra e área infantil no bairro Novo, povoado de Pindorama. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Dilmo Batista 

Santiago e Evanildo Santos Lage. Nº 276/18 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – 

Sinalização e construção de sonorizadores antecedendo as faixas de pedestres no município. Aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Dilmo Batista Santiago e 

Evanildo Santos Lage. Nº 277/18 de autoria do Vereador Ariana Fehlberg – Revitalização e 

patrolamento das ruas do bairro Quinta do Descobrimento. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Lage. Nº 

278/18 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Substituição da iluminação pública da Rua 

Marechal Deodoro da Fonseca. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Lage. Nº 279/18 de autoria do Vereador Hélio 

Pinheiro de Araújo – Pavimentação da rua 10 no bairro Cambolo, e rua Belém, nas Casas Novas, bairro 

Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Dilmo 

Batista Santiago e Evanildo Santos Lage. Nº 280/18 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia 

Filho – Patrolamento das ruas do povoado de Itaporanga. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Lage. Nº 281/18 de 

autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Instalação de faixa de pedestres e redutores de velocidade na 

Av. do Trabalhador, próximo ao posto de gasolina. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Lage. Nº 282/18 de 

autoria do Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Construção de estrutura com 

caixa d´água no Gravata, zona rural do distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Lage. Nº 

283/18 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Pavimentação da rua Abrolhos e rua 

Boêmia no bairro Itaperapuã. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores Dilmo Batista Santiago e Evanildo Santos Lage. Nº 284/18 de autoria do Vereador 

Antônio Geraldo Ferreira Couto – Pavimentação asfáltica da travessa 01 e travessa 2 e da Av. Jorge 

Amado. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Dilmo 

Batista Santiago e Evanildo Santos Lage. O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de 

todos, marcando a próxima Sessão para o dia 08 de novembro 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. . 

 

 

 


