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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018  

 

Aos 13 (treze) dia do mês novembro de 2018 às 10hs00min foi realizada a 15ª 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 Araújo, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia 

Filho, Robério Moura Gomes, Rodrigo Borges de Souza e Wilson Santos Machado; constando à 

ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves 

Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 06 de novembro de 2018 foi aprovada pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e 

Ronildo Vinhas Alves. Para Leitura: Do Executivo Municipal: Mensagem nº 030/18 

acompanhando Projeto de Lei Nº 030/2018 “Regulamenta o Processo Seletivo Simplificado do 

Programa Operação Verão 2019, no município de Porto Seguro, e dá outras providências”. No 

Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Evanildo Santos Lage – Senhor 

Presidente, eu quero parabenizar os Desbravadores presentes nesta Sessão para acompanhar a votação 

do projeto que Institui o dia Municipal dos Desbravadores. Rodrigo Borges de Souza – Senhor 

Presidente, fico preocupado o que vem caminhando dia após dia em nossa cidade, surgindo um tsunami 

tenebroso cada dia – destruindo aos poucos. Saliento isso por acompanhar constantemente a situação 

licitatória; é tanta suspensão que sabemos que isso não é normal. Além das suspenções, tem 

cancelamentos de contratos a pedido do Ministério Público. Tem a tomada preço 015 que é a reforma 

da Praça da Bíblia; concorrência pública manutenção asfáltica da malha viária urbana pavimentada no 

município; 005 concorrências de pavimentação em diversas ruas dos bairros; além de outras; ainda a 

habilitação da empresa de lixo e da Empresa Salvador responsável pelos maquinários. Para ficar mais 

aterrorizante, teve a detenção do Presidente da Copel de Porto Seguro, suspeito e falcatruas em 

licitações nas cidades que passou. Senhor Presidente, espero que seja chamado nesta Casa o 

responsável pela atual pasta, para que tenhamos os esclarecimentos para informamos a população que 

nos cobram, A COPEL é o coração do município, se não funciona corretamente, somos cobrados 

porque o serviço não anda; nosso Porto Seguro não merece isso; nosso povo não merece tantas 

desgraças; fiquem com Deus. Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, nós tivemos a honra 

de participar de um Congresso de Vereadores; também os Vereadores participaram de um dos maiores 

Eventos da América Latina, no qual os Vereadores que participaram estavam representando dos os 

Vereadores do Município de Porto Seguro; estávamos tentando trazer melhorias de desenvolvimento, 

Infraestrutura e poder aquisitivo para o município de Porto Seguro. Os Vereadores entraram em contato 

com a Sra. Marta Rossi – Organizadora do Evento que há mais de trinta anos é realizado na Cidade de 

Gramado; e fizemos o convite para ela fazer um evento desta magnitude em Porto Seguro; este Evento 

teve a participação de mais de sessenta países. Conversamos com a Empresa Fort Brasil – uma Empresa 

Alemã, construtora de vários aeroportos, e convidamos o responsável para vir a Porto Seguro fazer um 

estudo referente a nossa cidade; a empresa está em construção – fase final, em Fortaleza e Porto Alegre. 

Passamos para ele que Porto Seguro é o terceiro polo turístico do Brasil e precisamos que seja 

construído um Aeroporto em nossa cidade. Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente, quero 

agradecer a presença dos Desbravadores nesta Sessão; esta Instituição tem uma importância muito 

grande em neste país; ela tem o cuidado para formar o caráter moral, social, cívico e religioso de nossas 

crianças; Acompanho o trabalho de vocês; tenho certeza que tenho dado uma grande substituição   Eu 

acompanho o trabalho de vocês; espero que vocês continuem dando essa contribuição, que as crianças 
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agradecem. Senhor Presidente, gostaria de mencionar um grande atleta que temos em Porto Seguro – 

Wallace. Esta Casa não pode se furtar de dá importância a quem merece; porque isso é como se fosse 

um combustível para a luta de todos os dias. Nesta semana eu falei para a Prefeita que o mais importante 

nós já temos que é o atleta. Porque você formar um atleta de nível como esse não é barato. E como a 

cidade já tem um atleta feito, nós temos que apoiá-lo; dar as condições que ele precisa para representar 

a nossa cidade. O Wallace é registrado na Confederação Brasileira de Paratriatlo. Ele iniciou como 

jogador de futebol de salão, infelizmente sofreu um acidente de moto no ano de 2011 no Rio de Janeiro, 

causando a amputação do braço esquerdo e bloqueio das cordas vocais. Após um ano e sete meses sem 

falar, recuperando da cirurgia iniciou no esporte onde recebeu um convite para participar das atividades 

físicas voltadas para as pessoas com deficiência física intelectual. Porto Seguro foi o seu pontapé 

inicial, onde praticou diariamente das atividades físicas – natação, corrida quando recebeu uma 

medalha considerável fisicamente. Logo em seguida os Dirigentes da Confederação Brasileira de 

Triatlo tiveram em Porto Seguro e perceberam o potencial deste atleta quando foi convidado para 

participar de várias competições em outros Estados. No ano de 2016 apesar das dificuldades financeira 

e sem apoio persistiu para competir a Copa Brasil de Paratriatlo de Porto Seguro e Campeonato 

Brasileiro em Caraguatatuba – São Paulo. No ano de 2017 selou seu nome na Confederação Brasileira 

de Triatlo participando em duas etapas do Campeonato Brasileiro – Criciúma e Caraguatatuba, ficando 

na sexta pontuação do ranking nacional na sua categoria. Em 2018 com muita dedicação e persistência; 

sem patrocínio, participou mais uma vez da Copa Triatlo Brasil de 2018, subindo para o pódio nas 

cincos passagens: Salvador, Fortaleza, Florianópolis, Palma e Brasília; ficando na colocação segundo 

e terceiro lugar; consagrando vice campeão brasileiro em novembro de 2018 e já está inscrito para a 

equipe da Seleção Brasileira para participar do Pan Americano no ano de 2019. Antônio Geraldo 

Ferreira Couto – Senhor Presidente, os Desbravadores da Igreja Adventista eu acompanho há muito 

tempo; já procuramos ajudar esta Igreja em dois grandes eventos no Porto Magia, na faixa de seiscentos 

jovens, me impressionei com o evento. Enquanto na cidade há muitos jovens se acabando, morrendo 

na criminalidade, nas drogas; vocês têm procurado os jovens para o melhor, formando com caráter. 

Alguns dias atrás fui dormir no meu sítio, o cachorro começou a latir fiquei sem entender nada, quando 

chegou umas quatro da manhã comecei a ouvir pisadas de gente num matagal, por curiosidade passei 

a contar, tinha mais ou menos umas setenta pessoas, achei impressionante; fiquei analisando o que 

vocês fazem; realmente é uma coisa surpreendente. Hélio Pinheiro de Araújo – Senhor Presidente, 

quero parabenizar os Desbravadores da Igreja Adventistas. Parabenizar o atleta Wallace por ter 

representado a nossa cidade sem apoio algum; tudo no seu tempo; tenho certeza que o tempo vai chegar, 

porque o esporte tira muitas crianças das drogas, da marginalidade. Eu sou envolvido com escolinha 

de futebol de Porto Seguro, vejo a necessidade do esporte desbravar mais ainda em nossa cidade. 

Senhor Presidente, quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira e o Vice Prefeito Beto quando estava 

em exercício eu convidei ele para visitar alguns bairros, passei as demandas e hoje através da Prefeita 

Claudia Oliveira as obras estão sendo executadas, principalmente no bairro Areião. Participei de um 

evento dos Vereadores em Porto Alegre, vimos que Porto Seguro foi bem representado. Quero informar 

que nós já estamos com noventa por cento dos leitos de Porto Seguro completos para o final deste ano.  

Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, quero parabenizar o atleta Wallace que representa 

nossa cidade com muito carinho, amor. Quero parabenizar os Desbravadores pelo papel que ele faz 

com a sociedade, não só em Porto Seguro, como também em todo Território Nacional. Eu acho que a 

gente deveria olhar como projeto de lei se na escola um quesito de mais educação, se não conseguimos 

colocar os Desbravadores dentro do Projeto para que eles venham padronizar nossas crianças; eles 

determinam o caráter e formam homens; nós vemos no município todo trabalho dos Desbravadores. 

Hoje a criminalidade também um poder muito forte na sociedade, os Desbravadores estão aí para ajudar 

estas pessoas. Este Projeto de Dia Municipal dos Desbravadores, nada é pelo reconhecimento de tudo 

aquilo que eles desempenham. Senhor Presidente, ontem em conversa com a Prefeita Claudia Oliveira 
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tratamos a respeito da ladeira da Pormal que é uma luta antiga de todos os Vereadores (a); ela garantiu 

que a obra será feita; tenho certeza que com essa obra vai melhorar a vida dos munícipes. Peço a Deus 

que nos dê força e sabedoria para colocarmos o município no rumo certo. Robério Moura Gomes – 

Senhor Presidente, quero parabenizar o atleta Wallace e dizer que minha filha foi campeã Baiana e 

Nordeste de natação e também nunca tive ajuda do município. Eu acho que o município deveria ajudar 

a qualquer atleta seja de qual for categoria. Quero parabenizar os Desbravadores presentes, dizer que 

também já participei destas atividades por dez anos no Estado do Espirito Santo. Quem participa dos 

desbravadores tenha certeza que estão formando jovens; as vezes os pais não toda formação, e os 

Desbravadores completam o que faltou dentro de casa; é muito bonito vocês pegarem meninos e 

meninas de ruas e transformarem em mulheres e homens mais tarde. O Grupo dos Desbravadores 

começou nos EUA no ano de 1950. Se eu não engano no Brasil foi no ano de 1979; um total de cento 

e sessenta países já existem os Desbravadores.  Aí a gente ver a importância de uma cidade ter vocês. 

Roga a Deus que vocês continuem fazendo este serviço; tirando crianças das ruas; da criminalidade, 

colocando no caminho certo. Vejo que há muitas coisas sem importância e são divulgadas, e vocês com 

tanta importância são poucos divulgadas. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, gostaria de 

pedir desculpas por um pronunciamento que fiz em uma Sessão alguns meses atrás a respeito de um 

cidadão pelo nome Bolinha, que com minhas palavras devo ter atingido esta pessoa; mas eu peço 

desculpas, na verdade é um cidadão; um pai de família; um trabalhador; um grande exemplo para Porto 

Seguro; este cidadão trabalhou no governo de Jânio Natal; cuidava do Transporte Escolar quando sua 

esposa era Secretária de Educação do nosso Município. Um grande exemplo de cidadão, por isso mais 

uma vez peço desculpas pelo pronunciamento que fiz contra ele. Senhor Presidente, em relação a feira 

de turismo que nós participamos na cidade de Gramado – RS.  Apesar do nome do Presidente ter sido 

vinculado, infelizmente ele não foi. Infelizmente para Porto Seguro, só foram oito pessoas há participar 

desta feira. Eu gostaria que todos os Vereadores inclusive o Presidente tivesse ido, porque foram vários 

países e diversos municípios participaram. O stand de Porto Seguro foi visitado por dezenas de agencia 

de turismo e ver o Legislativo ao lado do Executivo, isso fortalece mais ainda para aqueles que vão 

vender Porto Seguro. Esta cidade vive exclusivamente do turismo. A cidade de Gramado foi construída 

só para isso. Só que Porto Seguro tem dez vezes mais de beleza naturais do que a cidade de Gramado. 

Porto Seguro é um local digno de visitar. O Presidente Evaí Fonseca Brito fez breves comentários a 

respeito do pronunciamento: O investimento do Vereador é justamente isso; o Congresso dá condição 

de conhecimento, esclarecimento, duvidas; o Vereador tem mais do que obrigação de participar de um 

Congresso; não tem nada de imoral; nada de errado; quem quiser falar ou complicar pode ficar à 

vontade, porque nós temos responsabilidade no que nós fazemos. O investimento no Vereador é 

obrigação da Câmara de Vereadores; a Mesa Diretora está tranquilíssima; nós iremos continuar fazendo 

nosso papel que é nosso dever e nossa obrigação. Ordem do Dia: Do Legislativo Municipal – Para 

2º Votação: Projeto de Lei Nº 034/2018 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito. Matéria: Institui 

o Titulo Empresa Amiga do Idoso, no município de Porto Seguro. Quórum: Maioria Absoluta de 

acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. 

Projeto de Lei Nº 037/2018 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes, Kempes Neville 

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

Adventista do Sétimo Dia. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. 

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

Santiago, Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. Projeto de 

Resolução Nº 009/2018 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito. Matéria: Concede Título de 

Cidadão Portosegurense ao Dr. Hugo Cedro. Quórum: Dois terços de acordo com o art. 143 do 

Regimento Interno. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Ronildo 
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Vinhas Alves. Projeto de Resolução Nº 011/2018 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomes. 

Matéria: Concede Titulo Cidadão Portosegurense ao Sr. José Maria Jarolavasky. Quórum: Dois 

terços de acordo o Regimento Interno. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas 

e Ronildo Vinhas Alves. Requerimentos: Nº 330/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – 

Requer do Executivo Municipal a realização de reunião com o trade turístico, órgãos e entidades afins 

para apresentação do projeto para o verão 2018/2019, nas áreas de: trânsito, segurança, carga e 

descarga, limpeza urbana dentre outros. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas 

e Ronildo Vinhas Alves. Nº 331/18 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério Ciência e Tecnologia para estruturação 

da zona franca de Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Ronildo 

Vinhas Alves. Nº 332/18 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com o Corpo de Bombeiros Militares, para efetivação “dos salvas vidas” nas 

praias do município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Ronildo 

Vinhas Alves. Nº 333/18 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com a Federação Brasileira de vôlei de praia, para realização de 

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

Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Ronildo 

Vinhas Alves. Nº 334/18 de autoria do Vereador Wilson Santos Machado – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o Ministério das Cidades para revitalização da iluminação 

pública da praça Herculano Ramos Santos e na praça do Chafariz no distrito de Vera Cruz. Aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, 
Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. Nº 335/18 de autoria do 

Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com 

a Secretaria Estadual de Obras e Infraestrutura ara revitalização e drenagem com manilhas da rua do 

Dendê em Nova Caraíva. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Ronildo 

Vinhas Alves. Nº 336/18 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Governo do Estado para recuperação 

da BA 001, trecho entrada Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas 

e Ronildo Vinhas Alves. Nº 337/18 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez – Requer do 

Executivo Municipal a celebração de convênio com o Governo Federal para o fomento do Programa 

Viver sem Limite - Direitos da Pessoa com Deficiência. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Robinson 

Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. Nº 338/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Municipal das Cidades para 

revitalização da praça São João, Complexo Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Robinson 

Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. Indicações: Nº 294/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca 

Brito – Revitalização das vias do bairro Alto do Mundaí e Baixo Mundaí. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio 

Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. Nº 295/18 de autoria do 

Vereador Aparecido dos Santos Viana – Construção de pista de skate e patins no povoado de 

Pindorama. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 
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Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. 

Nº 296/18 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – Revitalização das ruas do bairro Campinho, 

limpeza de bueiros, poda de arvores, retirada de entulho e reforma de calçadas. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Dilmo Batista Santiago, Elio 

Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. Nº 297/18 de autoria do 

Vereador Ariana Fehlberg – Patrolamento e nivelamento da rua 11 e adjacentes, bairro Quinta do 

Descobrimento. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. 

Nº 298/18 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correi Filho – Envio do carro fumacê para 

Itaporanga. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. 

Nº 299/18 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – Construção de redutores de velocidade 

e de faixas de pedestre, nas vias públicas, que se localizem, em frente a escolas públicas e postos de 

saúde. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Dilmo 

Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. Nº 

300/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Pavimentação da Rua da Prosperidade – 

Casas Novas. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. 

Nº 301/18 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Revitalização da praça da Bandeira. 

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

Santiago, Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. O Presidente 

Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 22 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 
 

 

 

 

 


