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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018  

 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês setembro de 2018 às 10hs00min foi realizada a 08ª 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, 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, 

Ronildo Vinhas Alves e Wilson Santos Machado; constando à ausência dos Vereadores: Antônio 

Geraldo Ferreira Couto e Rodrigo Borges de Souza. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 20 

de setembro de 2018 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores; 

Antônio Geraldo Ferreira Couto e Rodrigo Borges de Souza. Para Leitura: Do Executivo Municipal: 

Mensagem nº 027/18 acompanhando Projeto de Lei Nº 027/2018 – “Desafeta da classe de bens de uso 

comum do povo e autoriza a permuta bem imóvel municipal e dá outras providências”. Do Legislativo 

Municipal: Projeto de Lei Nº 030/2018 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage. Matéria: Considera 

Patrimônio Cultural Municipal o Cemitério antigo do distrito do Arraial d`Ajuda. Projeto de Lei Nº 

031/2018 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Matéria: Considera 

Patrimônio Cultural Municipal o Cemitério antigo do distrito de Trancoso. No Pequeno Expediente 

fizeram uso da palavra os Vereadores: Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, na semana passada eu 

estava indignado com a situação do bairro onde eu moro. Hoje eu quero agradecer a Prefeita Claudia 

Oliveira em atender o meu pedido pela tão sonhada Rua da Linha que hoje já está colocando a base para 

receber o asfalto na Rua da Linha que é um sonho de toda comunidade. Na hora de criticar temos que 

criticar! Mas também na hora de elogiar temos que fazer o mesmo e a Prefeita está fazendo por merecer. 

Senhor Presidente, os fofoqueiros andaram falando que eu estava xingando os Pastores e os Evangélicos; 

realmente eu critiquei uma pessoa que se diz ser Pastor – que não sei; mas ele estava querendo usar uma 

área de preservação ambiental – área verde, para construir! Alguns moradores do Loteamento Arnaldo 

Guerrieri falavam que era construção de uma casa, outros falavam que era construção de uma igreja; então 

na Sessão passada eu fiz o meu desabafo porque as pessoas iam na minha residência reclamar do que estava 

acontecendo; graças a Deus e a Prefeita Claudia Oliveira, hoje está fazendo uma Praça nesta localidade 

fazendo o povo voltar a sorrir. Nós temos que falar a verdade! Muitos ainda falaram pra mim que eu briguei 

com a Prefeita e colocaram a rádio à minha disposição; outras pessoas me chamaram para ir em casa de 

vários candidatos a Deputados; quero informar que eu não briguei com a Prefeita, só fiz um desabafo! O 

bairro onde moro, muitos gestores passaram e nunca fizeram nada a não ser colocar doido. Abimael Ferraz 

Gomes – Senhor Presidente, quero agradecer a presença da Presidente da Fábrica do Ser – Pessoa com 

Deficiência; eu represento esta Casa no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 

Porto Seguro; eu fico feliz de estar vendo mais uma conquista; a sociedade só se organiza quando há o 

respeito mútuo com todos aqueles que fazem parte da sociedade. O Lema do Conselho das Pessoas com 

Deficiência e da Fábrica do Ser é: Nada de nós sem nós! Nós precisamos buscar a cada dia é que nossa 

cidade uma referência, para que todos possam ter acessos aos departamentos públicos; igreja, mercado, 

empesa, loja; porque todos nós somos iguais porque precisamos e merecemos respeito de igual modo. O 

Projeto do Conselho está sendo votado, esta Casa não se negará em votar porque sabe da importância; 

estamos aqui para aprovar tudo aquilo que é bom para o nosso povo. Quero parabenizar a Prefeita Claudia 

Oliveira pelas obras que estão sendo realizadas no município. Na verdade ela é uma Prefeita operacional; 

houve um período de dificuldade administrativa, mas tenho certeza que ela ficou agoniada querendo 

trabalhar; voltou a trabalhar e a cidade estar virando outra vez um canteiro de obras. O nosso bairro 

Cambolo está recebendo obras de infraestrutura, bairro este mais antigo de Porto Seguro e mais esquecido, 

mas na gestão da Prefeita Claudia Oliveira nós estamos tendo o privilégio de receber obras de infraestrutura, 

como também em vários locais do município. Robério Moura Gomes – Senhor Presidente, quero 
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agradecer a Prefeita, porque no Distrito de Trancoso está acontecendo algumas obras que há muito tempo, 

depois de várias passagens de gestores nunca fizeram isso. O que está acontecendo é o rebaixamento da 

ladeira do Rio Verde, é uma ladeira que quando está chovendo várias pessoas são acidentadas com bicicleta 

ou moto. Além do rebaixamento da ladeira, também está sendo colocado várias manilhas para escoamento 

das aguas sem causar danos na estrada. Também está colocando manilhamento na BA 001 pedidos que foi 

solicitado por mim e o Vereador Ronildo Vinhas Alves; serviço de calçamento no Condomínio Coqueiral; 

terminou com o serviço do cemitério novo; a reforma do Posto de Saúde já foi finalizada. No meu mandato 

passado entrei com uma lei solicitando que tirasse o nome ou palavra “deficiente” porque eu acho que isso 

causa um baque nas pessoas, no projeto de minha autoria solicitei que colocasse “portadores de 

necessidades especiais”. Senhor Presidente, gostaria de dizer que vou votar nos candidatos: Larissa Oliveira 

Nº 55.786 – Deputada Estadual; Ronaldo Carleto Nº 1144 – Deputado Federal; Governador – Rui Costa nº 

13 e Bolsonaro – Presidente – 17. Hélio Pinheiro de Araújo – Senhor Presidente, ontem visitei o bairro 

Vila Parracho para ver as dificuldades que o povo está passando; gostaria que a Caixa Econômica entrasse 

em contato com a construtora, porque a situação está crítica! Os moradores fizeram um tanque, colocaram 

tampa plástica e devido ao sol forte, a tampa foi mochando, aí corre o risco de uma criança cair! Os 

responsáveis da construção devem fazer a manutenção, porque do jeito que está não dá. Senhor Presidente, 

quero agradecer a Prefeita pela inauguração do Posto de Saúde do bairro Vila Parracho. Gostaria de pedir 

Senhor Presidente que os responsáveis do correio, porque os moradores sofrem com isso, às vezes tem que 

se deslocar o bairro e vir até a BR 367 para pegar as encomendas que chegam pelo correio; em alguns 

bairros perto já entregam; e o porquê no Vila Parracho não? Gostaria que os órgãos competentes olhassem 

com carinho para com os moradores deste bairro. Senhor Presidente, a mesma coisa são os Transporte; os 

ônibus não entram no bairro Vila Parracho; o ônibus para no bairro vizinho, mas não entra no Vila Parracho, 

sendo que a passagem é cobrada até o bairro, porque tem que levar os passageiros até o destino correto. 

Quero parabenizar a Associação dos Portadores de Deficiência e informar que em Porto Seguro nunca 

houve uma ambulância adaptada para os deficientes, vejo as dificuldades de vocês quando saem de suas 

asas para fazer fisioterapia; fui à Brasília e junto com a Deputada Federal Tia Eron conseguir uma 

ambulância adaptada para poder servir a vocês; a ambulância deve chegar em Porto Seguro no fim do mês. 

Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, em nome da Luciene da Fábrica do Ser, eu quero 

agradecer a presença de todos, em especial os portadores de deficiências. Gostaria de falar uma frase de 

Taís Frota: “se o lugar não permitir ao acesso a todas as pessoas, este lugar então é deficiente”. Nós 

precisamos acoplar o nosso município para as pessoas que nele o vive. Gostaria que as Sessões desta Casa 

possa ter um interprete para passar para pessoas com deficiência auditivo, que eles possam participar da 

Sessão como qualquer cidadão. Fico feliz em constituir o Concelho Municipal dos Direitos das Pessoas 

com Deficiência de Porto Seguro, por isso poderá trazer mais dignidade para uma pessoa que no meu 

entender é normal como o outro; o que diferencia as pessoas estar dentro da mente, da cultura; é isso que 

faz a diferença entre as pessoas e a população. Senhor Presidente, no dia 01 de outubro, é o Dia Internacional 

do Idoso! Em nome do Sr. Osvaldo de 96 anos, morador do Fontana, lutador pelos idosos; o município tem 

que evoluir para com a terceira idade; eles são como nós, precisam ter um espaço para as festividades; para 

se reunir. O município ao meu ver é carente nesta área. Quero deixar o meu apoio ao presidenciável Jair 

Messias Bolsonaro; no dia 07 de outubro votem no 17. Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 2º 

Votação: Projeto de Lei Nº 023/2018 – Matéria: Dispõe sobre a Gratificação dos Instrutores, Supervisores 

e Coordenadores municipais do curso de formação profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dá 

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

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

constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Rodrigo Borges de Souza e 

Wilson Santos Machado. Do Legislativo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 008/2018 de 

autoria da Vereadora Ariana Fehlberg. Matéria: Considera de Utilidade Pública Municipal Associação dos 

Moradores e Pequenos Agricultores do Povoado de São Geraldo. Quórum: Maioria Absoluta de acordo 

com ao art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo 
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Ferreira Couto e Rodrigo Borges de Souza. Do Executivo Municipal: - Para 1º 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 (a) foi aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto e Rodrigo Borges de Souza. 

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 (a) foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto e Rodrigo Borges 

de Souza. Requerimentos: Nº 265/18 autorias Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com a com o Governo do Estado da Bahia ou mediante Emenda 

Parlamentar no Orçamento da União para obras de drenagem pluvial e recuperação da pavimentação do 

bairro Village I. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antônio Geraldo Ferreira Couto e Rodrigo Borges de Souza. Nº 266/18 de autoria do Vereador 

Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Marinha do 

Brasil, para realização de atividades culturais e médicas no município. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto e Rodrigo Borges 

de Souza. Nº 267/18 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convenio com a FUNAI para construção de casa de apoio indígena na sede de 

Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antônio Geraldo Ferreira Couto e Rodrigo Borges de Souza. Nº 268/18 de autoria do Vereador Hélio 

Pinheiro de Araújo - Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a COELBA para 

revitalização da iluminação do bairro Vila Vitória. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto e Rodrigo Borges de Souza. Nº 

269/18 autorias do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração de PPP´s 

para revitalização completa da praça dos Ex. Combatentes. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto e Rodrigo Borges de Souza. Nº 

270/18 de autoria do Vereador Dilmo Batista Santiago – Requer do Executivo Municipal notificação junto 

ao DERBA para repasse de área remanescente da desafetação em favor do TJ da Bahia na BR 367, para 

construção do Tiro de Guerra em Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto e Rodrigo Borges de Souza. Nº 271/18 de 

autoria do Vereador Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Requer do Executivo Municipal 

celebração de PPP´s para revitalização da praça do Bosque, distrito de Trancoso. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto e 

Rodrigo Borges de Souza. Nº 272/18 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Infraestrutura para revitalização 

da ladeira de acesso ao Povoado de São José do Panorama, (Queimado) e recuperação das cabeceiras da 

ponte de acesso ao local. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto e Rodrigo Borges de Souza. Nº 273/18 de autoria do 

Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o 

IPHAN para revitalização da casa de apresentação de capoeira e grades de proteção nos cacaueiros e na 

encosta da igreja de Nossa Senhora da Pena e São Benedito. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto e Rodrigo Borges de Souza. 

Indicações: Nº 237/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Patrolamento e nivelamento da Rua 

06, no bairro Cambolo (atrás do Cortina Verde II). Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto e Rodrigo Borges de Souza. Nº 

238/18 de Autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Construção de praça e área de lazer no bairro 

Porto Alegre I e bairro Porto Alegre II. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 
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dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto e Rodrigo Borges de Souza. Nº 239/18 de autoria do 

Vereador Robinson Leão Vinhas – Pavimentação asfáltica da rua 04, bairro Quinta do Descobrimento, Rua 

Lindinalva de Paula, Rua Tenente Xavier, Rua Robinson Vinhas, João Carlos, Adalberto Dias, Paulo Cesar 

Magalhães, Benedito Marques. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto e Rodrigo Borges de Souza. Nº 240/18 de autoria do 

Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Instalação de braços de 3 metros e lâmpadas de 400 watts, nos 

postes de iluminação na rua Principal, localidade de Itaporanga. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto e Rodrigo Borges 

de Souza. Nº 241/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Pintura e sinalização das faixas de 

pedestres ao longo da av. Navegantes. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto e Rodrigo Borges de Souza. Nº 242/18 de autoria do 

Vereador Lázaro Souza Lopes – Construção de redutores de velocidade e sinalização de áreas escolares na 

Vila Parracho. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antônio Geraldo Ferreira Couto e Rodrigo Borges de Souza. Nº 243/18 de autoria do Vereador Abimael 

Ferraz Gomez – Sinalização antecedendo as faixas de pedestres e redutores de velocidade no âmbito do 

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

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto e Rodrigo Borges de Souza. Nº 244/18 de autoria dos 

Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Revitalização das vias públicas do bairro 

Trancosinho e bairro Maria Viúva, distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto e Rodrigo Borges de Souza. Nº 

245/18 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – Revitalização ladeira do corredor agrícola 

córrego do Pindoba, denominada como ladeira do laticínio com patrolamento e cascalho, distrito de Vera 

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

Geraldo Ferreira Couto e Rodrigo Borges de Souza. Nº 246/18 de autoria do Vereador Rodrigo Borges 

de Souza – Pintura da escadaria da cidade histórica com as cores do município. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto e 

Rodrigo Borges de Souza. O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a 

próxima Sessão para o dia 04 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 


