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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018  

 

Aos 06 (seis) dias do mês setembro de 2018 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 não havendo número suficiente para dar 

início à Sessão, aguardou-se 15 (quinze) minutos para ser feita a segunda e última chamada, conforme 

determina o Regimento Interno. Findo este prazo, foi feita a segunda chamada que constatou número 

legal de Vereadores. 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, 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 (a): Ariana 

Fehlberg – (justificada exame médico); Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos e 

Robério Moura Gomes. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 30 de agosto de 2018 foi 

aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes; constando ausência dos Vereadores: Aparecido 

dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos e Robério Moura Gomes. Para Leitura: Do Executivo 

Municipal: Mensagem nº 023/2018 – acompanhando Projeto de Lei nº 02532018 que “Dispõe sobre a 

Gratificação dos Instrutores, Supervisores e Coordenadores municipais do curso de formação 

profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dá outras providencias”. Mensagem nº 025/2018 

acompanhando Projeto de Lei nº 025/2018 que “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Porto 

Seguro, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências”. No Pequeno Expediente fizeram 

uso da palavra os Vereadores: Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, apesar de ser do Partido 

PCdoB, os meus candidatos são: Deputado Federal – Ronaldo Carleto; Deputada Estadual – Larissa 

Oliveira. Gostaria de falar da minha indignação pelo bairro que eu moro – Cambolo primeiro bairro de 

Porto Seguro. Já passam vários gestores, só lembraram de fazer algo quando mataram os Professores e 

o Governo Federal construiu uma Creche; agora com a Prefeita Claudia Oliveira está construindo um 

colégio. Mas, estou muito triste com a situação do bairro. Tem um Pastor que está falando que vai 

construir uma igreja na praça, loteamento Arnaldo Guerrieri nas mediações do bairro Cambolo. Quero 

saber se ele já viu o diabo? Se não viu, vai ver agora. Vai Pastor construir sua igreja lá, para você ver o 

diabo! Vai dizer para o povo que você comprou a praça! Várias pessoas que moram ao redor da Praça, 

foram na minha casa dizer que ele falou que vai construir e ninguém tira! Então ele vá para lá construir! 

O que fizeram pelo meu bairro foi a construção do CAPS; colocaram um doido lá que está acabando 

com o bairro. Na entrada do bairro já tem um mês, uma firma fazendo o calçamento de cinco metros! A 

primeira vez que fizeram, o caminhão passou, afundou tuto! Não tenho medo de cobrar. Fico na Praça, 

o povo começa a mim cobrar. Mas em conversa com o Secretário de Obras Sr. José Carlos a partir de 

segunda feira vai refazer e terminar. Hoje passei uma mensagem para a Secretária de Educação falando 

que até os refletores da quadra do bairro levaram! Não tem condição do que está acontecendo! Pararam 

com a construção da Rua da Linha. A Prefeita não tem culpa, mas o Governo do Estado mandou uma 

equipe pra Porto Seguro, e em conversa com o responsável da construção disse que o motivo era a Rua 

Valdivio Costa que precisava colocar aterro, e se fizer os trabalhos da Rua da Linha as casas podem ficar 

baixa e aterrada. Que fiquem aterradas, mas que saia o asfalto minha gente, a gente não aguenta mais 

ser cobrado. E ai! Como é que pede voto? Fui visitar uma casa ontem, perguntaram, quando sai à Rua 

da Linha? Eu falei, a Rua da Linha está ai! Cadê o asfalto? Falei que estava chegando, as estradas estão 

cheias de buracos e o caminhão está vindo devagar! Não posso sair na rua porque as pessoas gritam: 

Vereador mentiroso! Cadê a Prefeita mentirosa? Como é que a gente pede voto Sr. Presidente? A culpa 

não é minha! É dos governantes que estão lá em cima. Outra coisa que está me deixando triste, são os 

pobres coitados dos taxistas, porque os transportes clandestinos fizeram estacionamento bem na frente 
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do ponto de taxi da Rodoviária; o valor da corrida era três e cinquenta, agora é cinco reais. O 

DESEMBAHIA é um banco que cede dinheiro para os taxistas trocarem de carro todo ano; são carros 

executivos, limpos, motoristas competentes; é lamentável colocar ponto de clandestino em frente da 

rodoviária; e os taxistas são fieis a Prefeita e eles não vão decepcionar a mim e a Prefeita. Tem o 

problema da UBER; conversamos com Dr. Hélio, disse que não pode regulamentar devido ao nosso 

projeto que ainda está em vigor. O Ministério Público Estadual entrou com uma ação contra a Prefeitura 

e Câmara de Vereadores de Salvador, Porto Seguro e Feira de Santana, ainda estar em vigor e é por isso 

que não pode regulamentar. Para regulamentar é preciso que eles entrem com uma liminar dizendo que 

o nosso projeto não tem valor. Senhor Presidente, aqui fica minha indignação; deixo aqui a revolta dos 

taxistas de Porto Seguro. É assim que querem a regulamentação do transporte clandestino, acabando 

com os pontos de taxi dos bairros: Baianão, Cambolo e do Hospital? Isso é lamentável e ninguém faz 

nada! É lamentável o que estão fazendo com minha família taxista; mas tenho fé em Deus que isto vai 

acabar. Wilson Santos Machado – Senhor Presidente, eu mais o grupo de liderança do Distrito de Vera 

Cruz tivemos um bate-papo com a candidata a Deputada Estadual Larissa Oliveira. Quero agradecer a 

presença dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Dilmo Batista Santiago, Antonio Geraldo Ferreira 

Couto e Eli Brasil dos Santos. Também quero agradecer a gestão pública por ter atendido o meu pedido 

a respeito da Escola Antonio Faustino, acredito que não terá mais problema. Agradeço também pela 

revitalização da Praça Central do Distrito de Vera Cruz; a construção da Praça do Chafariz e os trabalhos 

da nova Creche. Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente, eu solidarizo com a causa dos taxistas 

de Porto Seguro, realmente é uma situação complicada; todos os limites já foram colocados em questão, 

agora está na hora de resolver. Quero parabenizar a Administradora do bairro Baianão pela bela reunião 

que fez em apoio a deputada Estadual Larissa Oliveira. Quero parabenizar o Vereador Wilson Machado 

pelo belo encontro que foi realizado no Distrito de Vera Cruz com a deputada estadual Larissa Oliveira; 

ali nós vimos a disponibilidade das pessoas por atender o convite do Vereador para uma reunião bastante 

proveitosa para que possamos assim a cada dia confirmarmos o nome da deputada Larissa Oliveira como 

nossa representante legitima do Estremo Sul da Bahia. Quero dizer que eu também sou apoiador da 

deputada estadual Larissa Oliveira; tenho muita estima pelo deputado Federal Ronaldo Carleto, mas 

estarei caminhando com o Deputado Cleber Santana – Presidente do meu partido; é um cidadão que tem 

família em Porto Seguro e ela já trouxe várias emendas para o município de Porto Seguro: posto de 

saúde, estrutura agrícolas – para assentamento; nós estamos nessa direção, sempre sendo leal e 

reconhecendo os deputados que tem um carinho e sensibilidade por Porto Seguro e região. Senhor 

Presidente, também nós tivemos uma reunião com o Presidente da BAHIAGAS, com relação ao 

requerimento que fizemos no ano passado, onde denunciamos o cartel de combustível desta cidade; com 

preços abusivos praticados com os combustíveis de Porto Seguro. Esta reunião foi para fazer o estudo 

de viabilidade para instalação de gás natural para o município de Porto Seguro: veículo, indústria, 

residência, escola e para tudo aquilo que for utilizado como combustível de gás natural. É um projeto 

que está iniciando, se tudo der certo, teremos esta realidade. Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, 

gostaria de falar a respeito do bairro Casas Novas que ainda está precisando de melhorias; em visita ao 

mesmo, os moradores têm cobrado pertinente; e como representante do povo nós Vereadores vamos para 

ouvir a população, como também ouvimos algumas indiretas – isso faz parte da política; mas nós temos 

que ter estomago de avestruz! Mas, como a gente não tem rabo prezo, não temos medo encarar as pessoas 

e debater, levando ideias e ideologias. A obra de Casas Novas tem uma extensão de mais de trezentos e 

sessenta metros na Rua Castro Alves, o povo está gostando. Segundo o Poder Executivo essa rua será 

calçada com bloquetes; somando mais de trinta mil metros quadrados em diversas ruas. O calçamento 

do bairro praticamente totaliza parte do maior programa de pavimentação da história de Porto Seguro, 

que será realizada pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Porto Seguro. Só peço que a 

Prefeita e a Secretaria de obras olhem com carinho os demais bairros. Senhor Presidente, no ano passado 

eu fiz um requerimento de construção de um novo cemitério por necessidade desta cidade. Se morre 
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alguém hoje, tem que ser enterrado no Distrito de Vera Cruz, isso gera custo para os familiares. Elio 

Brasil dos santos – Senhor Presidente, eu participei de duas grandes reuniões com a deputada Larissa 

Oliveira e a Prefeita Claudia Oliveira, depois no distrito de Vera Cruz com uma recepção caloroso do 

grupo do Vereador Wilson Machado. Quero falar para os taxistas, que eu tenho sido muito claro: não 

tenho feito discurso para ser aplaudido por alguém! E sim pela clareza das coisas, e as vezes as pessoas 

distorcem as minhas palavras. O transporte de Porto Seguro já tem anos que precisa ser tratado com mais 

seriedade. Agora chega a UBER. É muito claro que o Ministério Público do Estado da Bahia fala que a 

nossa lei não em validade. Ministério Público não é Judiciário! Ele provoca o Judiciário; com certeza a 

lei que foi aprovada nesta Casa tem toda validade. Vereador Robinson Vinhas, nós também temos que 

pedir ao Presidente da Associação que tem que alinhar o discurso. Os taxistas têm que entender que a 

UBER não pode rodar em Porto Seguro. A lei Nacional fala que o município é quem regulamenta o 

Transporte da UBER. Eu sou contra a UBER. O Secretário Fábio tem que colocar a equipe dele vinte e 

quaro horas fazendo o serviço que ele não tem feito. Passar a responsabilidade para a Policia Militar é 

um equívoco. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, quero parabenizar Vossa Excelência por ter 

constado mais uma luta para esta Casa, que em breve vai ser instalado nesta Casa a TV Câmara que 

acaba de ser autorizada pelo Ministério da Ciência e Tecnológica. Com a TV Câmara a coisa ficará mais 

transparente ainda do que já está. Quero parabenizar os organizadores da palestra que aconteceu no 

bairro Baianão com a presença da deputada Estadual Larissa Oliveira, como também o Vereador Wilson 

Machado que fez um grande encontro com a mesma no Distrito de Vera Cruz. Senhor Presidente, eu 

gostaria de falar para o Vereador Robinson Leão Vinhas: eu vejo a política como um time de futebol. 

Existem torcidas organizadas de ambos os clubes. Na política não é diferente! Existe a torcida organizada 

dos que foram eleitos, como também existe torcida organizadas daqueles que perderam a eleição que 

tentam denegrir a imagem da outra pessoa. Eu vejo no senhor uma pessoa como eu – temperamental; 

que não leva desafora para casa; aí aquele grupo de oposição parte pra cima da gente com conhecimento 

de causa porque nós temos um pavio curto! Mas, é necessário que não podemos agir desta maneira; 

porque o que eles querem é tirar a gente do sério. A respeito da Rua da Linha, é bom avisar, que são 

tramites que o município tem que estar envolvido com o Estado. São obras conquistadas pelo Deputado 

Federal Ronaldo Carleto, através de Emendas Parlamentar! Não é da maneira que queremos fazer! 

Quando a oposição falar outra vez, fique tranquilo. Já está tudo programado para acontecer; deixa eles 

gritarem; daqui a pouco eles vão ficar com a cara grande porque a obra vai sair. Quero parabenizar os 

Vereadores: Vanvan Lage e Rodrigo Borges, porque tenho acompanhado vocês nas redes sociais e vejo 

aluta de vocês para com a região de Vale Verde, levando o cascalhamento das ladeiras. Quero 

parabenizar todos os Vereadores (a) que correm atrás de benefícios para suas devidas localidades. Senhor 

Presidente, quero falar que a minha candidata a Deputada Estadual: Larissa Oliveira; Deputado Federa: 

Ronaldo Carleto; Senadores: Jaques Wagner e Ângelo Coronel; Governado: Rui Costa e Presidente é 

aquele que vem do grupo do PT é o meu candidato. Ordem do dia: Requerimentos: Nº 237/18 de 

autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com 

o Ministério das Cidades e Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia, para instalação de hidrantes e 

estrutura ante incêndio na Cidade Histórica e no entorno do patrimônio histórico de Porto Seguro. 

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

Aparecido dos Santos Viana e Robério Moura Gomes. Nº 238/18 de autoria do Vereador Aparecido 

dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal a normatização do uso do transporte escolar para 

todo o alunado no âmbito do município de Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Aparecido dos Santos Viana e Robério 

Moura Gomes. Nº 239/18 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal 

à adoção do programa de creches noturnas públicas. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Aparecido dos Santos Viana e Robério 

Moura Gomes. Nº 240/18 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – Requer do Executivo 
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Municipal o envio de Proposição versando sobre a regularização de áreas edificadas no bairro Fontana 

I, bairro Fontana II, bairro Cambolinho, e bairro Parque Ecológico. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Aparecido dos Santos Viana e 

Robério Moura Gomes. Nº 241/18 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Esporte para construção de 

quadra poliesportiva na comunidade Roça do Povo. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Aparecido dos Santos Viana e Robério 

Moura Gomes. Nº 242/18 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Infraestrutura e obras para construção 

de ponte de concreto na rua Marajó, Boqueirão, Casas Novas, Complexo Frei Calixto. Aprovado pela 

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

Santos Viana e Robério Moura Gomes. Nº 243/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Infraestrutura e 

obras para construção de praça e praça infantil na rua da Vala. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Aparecido dos Santos Viana e 

Robério Moura Gomes. Nº 244/18 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com o Min. das Cidades para implantação do sistema de 

saneamento básico do distrito de Vera Cruz. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Aparecido dos Santos Viana e Robério Moura Gomes. 

Nº 245/18 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo Municipal celebração 

de convênio com o Ministério da Educação para alocar verba para revitalização estrutural e elétrica da 

Escola Municipal Manoel Ribeiro Carneiro, aquisição de uma calha de 10 metros e uma janela de vidro 

para a cozinha. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Ariana Fehlberg, Aparecido dos Santos Viana e Robério Moura Gomes. Nº 246/18 de autoria do 

Vereador Kempes N. Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o 

Ministro dos Esportes para construção de pista de skate e esportes radicais. Aprovado pela 

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

Santos Viana e Robério Moura Gomes. Indicações: Nº 205/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca 

Brito – Revitalização das ruas e da iluminação pública no bairro Porto Alegre II. Aprovado pela 

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

Santos Viana e Robério Moura Gomes. Nº 206/18 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana 

– Instalação de biblioteca pública no povoado de Pindorama. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Aparecido dos Santos Viana e 

Robério Moura Gomes. Nº 207/2018 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – Construção de 

praça e área de lazer no Loteamento Arnaldo Guerrieri. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Aparecido dos Santos Viana e Robério 

Moura Gomes. Nº 208/18 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Construção de creche no povoado 

de Pindorama. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Ariana Fehlberg, Aparecido dos Santos Viana e Robério Moura Gomes. Nº 209/18 de autoria do 

Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Pavimentação asfáltica da rua São Francisco e rua Belo 

Horizonte, no bairro Condomínio 2000 distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Aparecido dos Santos Viana e 

Robério Moura Gomes. Nº 210/18 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Recuperação do 

calçamento da Rua Paulo Souza Net, Rua Castro Alves, Rua da Aleluia, Rua da Prosperidade, Rua 

Potiraguá, Rua Curitiba I, II e III nas Casas Novas. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Aparecido dos Santos Viana e Robério 

Moura Gomes. Nº 211/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Pavimentação da Rua 

Curitiba, bairro Casas Novas, Complexo Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 
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constando ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Aparecido dos Santos Viana e Robério 

Moura Gomes. Nº 212/18 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Pavimentação da Rua 

Curitiba, Rua Coqueiro Verde Travessa Curitiba Rua da Alegria Rua Florestal Rua Paulo Souza Neto 

Travessa Curitiba 2 Rua Nunes Ribeiro Rua Castro Alves Rua Potiraguá Travessa Prosperidade Travessa 

Castro Alves Rua do Campo Rua Mucuri Rua Timboca Rua Murici Rua Antigo Campo Rua Bom Jesus 

Rua Belém Rua Bahia Rua Tancredo Neves Travessa Casas Novas Travessa São Lucas Rua Santa Rita 

Rua Poções Rua Ipê Travessa Aurea Rua Independente Rua Vila de Jesus Rua Aurea Rua Felinto Varges 

Travessa Duque de Caxias, nas Casas Novas. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Aparecido dos Santos Viana e Robério Moura Gomes. 

Nº 213/18 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – Instalação de biblioteca pública no 

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

Vereadores: Ariana Fehlberg, Aparecido dos Santos Viana e Robério Moura Gomes. Nº 214/18 de 

autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez - Construção de espaço para educação circense no 

Complexo Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Ariana Fehlberg, Aparecido dos Santos Viana e Robério Moura Gomes. Nº 215/18 de 

autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Revitalização da área de esportes da praça da Bíblia, 

sede do município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Ariana Fehlberg, Aparecido dos Santos Viana e Robério Moura Gomes. Nº 216/18 de autoria do 

Vereador Evanildo Santos Lage – Instalação um Portal de boas-vindas na entrada de Vale Verde Ba 001, 

destacando o Distrito como destino turístico. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Aparecido dos Santos Viana e Robério Moura Gomes. 

O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 

13 de setembro 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.  
 

 

 

 

 


