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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018  

 

Aos 04 (quaro) dias do mês outubro de 2018 às 10hs00min foi realizada a 09ª Sessão Ordinária do Poder 

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

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

à Sessão, o Presidente Evaí Fonseca Brito declara aberta a Sessão sob a proteção de Deus, com a prece 

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

Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Aparecido dos Santos Viana, Dilmo Batista Santiago, 

Evanildo Santos Lage, Hélio Pinheiro de Araújo, 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: Antônio Geraldo 

Ferreira Couto, Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santos, Robério Moura Gomes. Expediente: A 

Ata da Sessão Ordinária do dia 27 de setembro de 2018 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg, Elio Brasil 

dos Santos, Robério Moura Gomes. Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 032/2018 de 

autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito e Robinson Leão Vinhas. Matéria: Regulamenta a exploração 

comercial de publicidade em táxis e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 033/2018 de autoria do 

Vereador Abimael Ferraz Gomez. Matéria: Denomina oficialmente como José Ednaldo Bento de 

Oliveira o laboratório central – LACEM. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os 

Vereadores: Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, quero agradecer a presença da Associação da 

Pessoa Deficiente; é uma honra para nós Vereadores (a) estar imbuídos no projeto direcionado a estas 

pessoas. Gostaria Senhor Presidente, que a Presidente desta Associação pudesse usar o púlpito para que 

ela possa explanar algumas coisas até porque alguns colegas são leigos em alguns assuntos a respeito 

dos especiais. Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente, hoje vamos votar em segunda votação o 

Projeto que Institui o Concelho das Pessoas Deficientes; que este seja o primeiro de diversos avanços; 

que a Fábrica do SER como também todos envolvidos nesta luta de dá dias melhores para estas pessoas. 

Quero parabenizar a Secretaria de Saúde pelo evento do outubro rosa que aconteceu nesta casa; é uma 

causa nobre e muito importante principalmente para a vida das mulheres; a Prefeita tem sido muito 

sensível com esta causa; durante os seis anos ela tem dado prioridade ao combate do câncer de mama. 

Quero dizer a todos que no próximo domingo nós vamos escolher os nossos candidatos; vivemos em um 

país democrático; acho que cada pessoa tem o direito e o dever de escolher o candidato que melhor 

atenda os seus anseios; estão postos todos os candidatos e propostas de cada um; tem propostas que 

deram certas e outras deram erradas. Em relação a Porto Seguro e região eu quero reafirmar o voto a 

candidata a Deputada Estadual Larissa Oliveira – 55.789 e o meu Deputado Federal Heber Santana – 

2020. “Que tenhamos um Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”. Hélio Pinheiro de Araújo – 

Senhor Presidente, gostaria de falar de dois temas: o esporte e pavimentação que está acontecendo neste 

município. Eu quero parabenizar um atleta de Porto Seguro, campeão brasileiro campeão Norte 

Nordeste, mas quando ele sai para disputar em qualquer lugar do país ele tem dificuldade. Não sei o que 

acontece com a Secretaria de Esporte, mas este atleta a gente poderia ter um olhar diferente! Sempre 

visualizei a deficiência de Porto Seguro para com o esporte. Quero parabeniza o Bruno Cardoso por ter 

representado Porto Seguro, um atleta que sempre tem lutado. Ele tem participado de competições, quase 

chega lá; no último discurso que eu fiz nesta Casa eu falei para ele ia disputar o campeonato e ia trazer 

a medalha de ouro; quando ele disputou o campeonato de jiu-jítsu em Barueri – São Paulo, trouce a 

medalha de bronze; continuei falando que na próxima era medalha de ouro; por isso eu quero parabenizar 

o meu amigo Bruno por ter conquistado a medalha de ouro. Você é um dos atletas que não tem apoio 

nenhum de ninguém em Porto Seguro. Quero falar para os responsáveis pela Associação das Pessoas 

Deficientes de Porto Seguro, que através da Deputada Tia Eron, eu consegui uma ambulância adaptada 

para cadeirantes. Também ouve várias reclamações de que os ônibus não se adaptam com elevadores 
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para os deficientes; vou montar uma comissão de Vereadores (a); vamos procurar o gerente da empresa 

para que possam ter um pouco de respeito para com os cadeirantes. Quero agradecer a Prefeita Claudia 

Oliveira e o Secretário José Carlos, porque vários gestores já a passaram em Porto Seguro, agora vem 

pedir votos as pessoas, mas não tem olhado a situação que se encontrava o centro de Porto Seguro, 

quando chovia alagava. Há vinte e um ano em Porto Seguro não se mexia em bocas de lobos e nas 

manilhas, hoje eu quero parabenizar a Prefeita, porque a cidade está sendo toda drenada, retirando a 

manilhas finas e colocando outras manilhas. Que todos compareçam no dia 07 de outubro para votar, 

porque nós temos que decidir o país para o nosso futuro. Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, 

quero pedir a poio para a minha candidata a deputada Estadual – Larissa Oliveira nº 55.789; Deputado 

Federal Ronaldo Carleto nº 1144; Senador Ângelo Coronel nº 555 e Governador Rui nº 13. Senhor 

Presidente o que aconteceu com o motorista da UBER foi notícias em rádios, jornais, site e facebook. 

Falaram que o taxista agrediu e são marginais. Conheci um delegado aqui em Porto Seguro, que quando 

uma pessoa era agredida com faca, a mesma retribuía com um soco; a que recebeu o soco na cara, dava 

queixa da pessoa que foi agredida com uma perfuração de faca! Ai o Delegado manda prender a pessoa 

que foi agredida com faca; não ouvia as duas partes; mas graças a Deus nós temos um Delegado Marcelo 

Paiva, um excelente delegado. Ontem nós conduzimos taxista e ele mostrou a realidade dos fatos; não 

foi nada daquilo que o outro falou e dizem que este cidadão é um pobre coitado! Não tenho nada contra 

a UBER; inclusive levei uma minuta de um projeto de regulamentação deste transporte em Porto Seguro 

a Prefeita gostaria de regulamentar, mas houve um problema porque existe uma Lei desta Casa antes da 

Lei Federal que o Ministério Público está querendo derrubar a Lei do município, mas até agora não 

derrubou! Então a nossa lei tem valor sim! Porto Seguro tem cento e cinquenta mil habitantes, mas tem 

seiscentos e cinquenta taxis; é a única cidade do mundo que o taxista faz rodízio para sobreviver!  Isso 

ninguém ver. Tenho um vídeo que já passei para o Delegado, onde este cidadão diz que vai atear fogo 

nos taxis! Estão passando direto de moto, dizendo que vão matar os taxistas. Este que é o bonzinho! Mas 

os taxistas são maiores. Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, estamos num período crucial 

porque estamos a um passo para definir que é o futuro do nosso país; deputados, governador dos estados; 

tem que ter muito comprometimento com o voto, para que seja um voto muito representativo no dia 07 

de outubro. A respeito do episódio que aconteceu com o ‘transporte UBER e o Taxi” isso prova a que 

níveo chega a ignorância humana. Gostaria de ler uma frase de Dalai Lama – Pensador: “A raiva não 

pode ser superada pela raiva! Se isso acontecer, o resultado será um desastre!” O nosso município não 

pode ficar refém: de Taxistas, UBER e nem de Transporte Alternativo. É necessário que esta Casa junto 

com a Gestora tome o partido e resolva o problema para não ficar uma luta interpessoal; é que a gente 

não quer. Quer sim que se resolva e ambas as partes sejam beneficiadas. O progresso chega. Meu pai era 

dono de farmácia – pequena, mas todo mundo conseguia subsistir a isso; chegou uma empresa 

farmacêutica Indiana, ninguém vai atear fogo nela e nem lutar contra ela, realmente ela ganhou um 

mercado, e é necessário que as outras farmácias sigam o mesmo patamar da Indiana! Ou o erro é da 

Indiana? Confio na classe dos taxistas, sei que eles conseguirão subsistir e que eles irão se adaptar no 

momento e não ficar nesta guerra particular entre ambos! Quero deixar claro também a impotência do 

município, desde quando iniciei meu mandato como Vereador, é necessário que a Prefeita Claudia 

Oliveira e nós Vereadores (a) possamos tomar partido desta situação, para que não chegue no pior, 

porque nós estamos vendo uma pessoa sendo agredida. As pessoas elegem nós Vereadores e Prefeita 

para que possamos decidir o que é de melhor para o nosso município. Quero parabenizar a Luciene da 

Fábrica do SER, o que está acontecendo hoje com esta classe é só um ajuste daquilo que já poderia estar 

acontecendo. Quero parabenizar a Prefeita pelo projeto. “A maior deficiência não está no corpo do 

deficiente físico, mas sim na alma do preconceituoso” – quem falou esta frase foi: Sebastião Barros 

Travassos. Renivaldo Braz Correia Filho – Senhor Presidente, gostaria de pedir ao órgão competente 

fiscalização no estacionamento do Distrito de Caraíva, principalmente a prestação de contas que é 

arrecadado neste estacionamento; a comunidade de Caraíva e de Nova Caraíva não sabem onde o 

https://www.pensador.com/frase/ODA1MDYx/
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dinheiro está sendo gasto. Por este motivo Senhor Presidente, que eu gostaria que o Administrador viesse 

até a esta Casa prestar contas do dinheiro arrecadado; segundo informações é arrecadado mais de trinta 

mil reais por mês. Para onde vai este dinheiro? Por este motivo eu estou entrando também no Ministério 

Público para que a Prefeitura preste conta deste dinheiro que fica nas mãos do Administrador; dinheiro 

este que tem que ser gastos em serviços na comunidade. O povo não pode ficar à mercê deste tipo de 

pessoa que pega o dinheiro da comunidade e não presta conta. Por tudo isso eu gostaria que a Prefeitura 

chamasse este cidadão a prestar conta a comunidade e de que maneira o dinheiro será gasto. Para 

Leitura: Ordem do Dia do Executivo Municipal: - Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 026/2018 – 

Matéria: Institui o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Porto Seguro, 

estabelece a Politica Municipal da Pessoa com Deficiência e o Fundo Municipal da Pessoa com 

Deficiências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com ao art. 142 do Regimento Interno. Depois de 

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

constando ausência dos Vereadores (a): Antônio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg, Elio 

Brasil dos Santos, Robério Moura Gomes. Projeto de Lei Nº 027/2018. Matéria – Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a conceder à iniciativa privada o serviço público de tratamento e destinação final 

de resíduos sólidos urbanos do município de Porto Seguro, e dá outras providências. Quórum: Dois 

terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a): 

Antônio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santos, Robério Moura Gomes. 

Do Executivo Municipal: - Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 027/2018 – Matéria: Desafeta da 

classe de bens de uso comum do povo e autoriza a permuta bem imóvel municipal e dá outras 

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

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

constando ausência dos Vereadores (a): Antônio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg, Elio 

Brasil dos Santos, Robério Moura Gomes. Requerimentos: Nº 274/18 de autoria do Vereador Evaí 

Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal notificação junto a empresa concessionaria do 

transporte coletivo urbano para fixação nos pontos e no interior dos veículos do informativo com 

horários de suas linhas. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores (a): Antônio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santos, 

Robério Moura Gomes. Nº 275/18 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer 

Executivo Municipal a criação e implantação da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e 

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

Antônio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santos, Robério Moura Gomes. 

Nº 276/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração 

de convênio com a Secretaria de Obras e Infraestrutura do Estado para drenagem e pavimentação da rua 

do Contorno, bairro Jardim Primavera. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores (a): Antônio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos 

Santos, Robério Moura Gomes. Nº 277/18 de autoria do Vereador Renivaldo Brás Correia Filho – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Educação para 

construção de creche. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores (a): Antônio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santos, 

Robério Moura Gomes. Nº 278/18 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do 

Executivo Municipal a realização dos Jogos Estudantis de Porto Seguro e sua inserção no calendário 

oficial da Secretaria de Esportes. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores (a): Antônio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santos, 

Robério Moura Gomes. Nº 279/18 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Requer do 

Executivo Municipal notificação da concessionária do transporte coletivo para criação de uma linha, 

Vale Verde/Porto Seguro em dois horários (matutino e vespertino). Aprovado pela unanimidade dos 
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presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Antônio Geraldo Ferreira Couto, Ariana 

Fehlberg, Elio Brasil dos Santos, Robério Moura Gomes. Nº 280/18 de autoria do Vereador Abimael 

Ferraz Gomez – Requer do Executivo Municipal a desapropriação de área para construção de rotatória 

no encontro da Av. Dra. Hilderte e Isnard de Pena no Bairro Cambolo início da ladeira do Frei Calixto. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Antônio 

Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santos, Robério Moura Gomes. Nº 

281/18 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal realização de 

concurso público para contratação de interprete de libras nas repartições públicas municipais. Aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Antônio Geraldo 

Ferreira Couto, Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santos, Robério Moura Gomes. Nº 282/18 de 

autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com o Ministério da Educação para instalação do curso técnico agrícola no distrito de Vera 

Cruz. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Antônio 

Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santos, Robério Moura Gomes. Nº 

282/18 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – Requer do Executivo Municipal celebração 

de convênio com o Ministério da Educação para instalação do curso técnico agrícola no distrito de Vera 

Cruz. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Antônio 

Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santos, Robério Moura Gomes. Nº 

283/18 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com o Ministério dos Esportes para construção de ginásio poliesportivo no 

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

Antônio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santos, Robério Moura Gomes. 

Moção: Nº 010/2018 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage com apoio de demais Edis – Moção 

de Congratulações ao Sr. Benedito Ramos Cassimiro (Seu Caipora), Sr. Hermes José d’Ajuda, Sr. José 

Valiense, Sr. José Carmo dos Santos (Seu Cazuza). Indicações: Nº 247/18 de autoria do Vereador Evaí 

Fonseca Brito – Pavimentação asfáltica da rua José Ramos Neto, bairro Parque Ecológico João Carlos. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Antônio 

Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santos, Robério Moura Gomes. Nº 

248/18 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Revitalização e iluminação do campo de 

futebol do povoado de Pindorama. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores (a): Antônio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santos, 

Robério Moura Gomes. Nº 249/18 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – Pavimentação 

asfáltica do bairro Caiado Fraga, Cristóvão Colombo, Rua Itacaré, Rua Veloso, Rua Mairi, Rua Geovane, 

rua Jacarandá, rua Siqueira, travessa dos Reis, rua Nascimento, bairro Nilo Fraga. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Antônio Geraldo Ferreira 

Couto, Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santos, Robério Moura Gomes. Nº 250/18 de autoria da 

Vereadora Ariana Fehlberg – Revitalização do estádio Guaiamunzão, bairro Frei Calixto. Aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Antônio Geraldo 

Ferreira Couto, Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santos, Robério Moura Gomes. Nº 251/18 de 

autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Construção de unidade de saúde no bairro Areião. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Antônio 

Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santos, Robério Moura Gomes. Nº 

252/18 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Patrolamento e cascalhamento da ladeira 

de acesso à aldeia Boca da Mata. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores (a): Antônio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santos, 

Robério Moura Gomes. Nº 253/18 de autoria do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto – 

Pavimentação asfáltica da rua Elenita Barreto no bairro Parque Ecológico. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores (a): Antônio Geraldo Ferreira 
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Couto, Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santos, Robério Moura Gomes. Nº 254/18 de autoria do 

Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Pavimentação, Rua da Escola, Praça da Agrovila, Rua do 

Campo, Rua Santo Antônio na Agrovila. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores (a): Antônio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos 

Santos, Robério Moura Gomes. O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, 

marcando a próxima Sessão para o dia 11 de outubro 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: Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores (a): Antônio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santos, 

Robério Moura Gomes.  


