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 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018  

 

Aos 29 (vinte e nove) dia do mês novembro de 2018 às 10hs00min foi realizada a 17ª 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 e 

Ronildo Vinhas Alves; constando à ausência do Vereador Wilson Santos Machado.  Expediente: A 

Ata da Sessão Ordinária do dia 22 de novembro de 2018 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Para Leitura: do Executivo Municipal: 

Mensagem Nº 032/18 acompanhando Projeto de Lei Nº 033/2018 que “Cria o Plano Municipal de 

Políticas para as Mulheres considerando a sua pluralidade e diversidade e dá outras providências”. 

Mensagem Nº 033/18 acompanhando Projeto de Lei Nº 033/2018 que “Institui o Novo Código de Obras 

e Urbanização do Município de Porto Seguro”. Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 040/2018 

de autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza. Matéria: Autoriza a construção com exploração de 

publicidade nos pontos de ônibus do Município e dá outras providências. Projeto de Resolução Nº 

016/2018 de autoria dos Vereadores, Aparecido dos Santos Viana, Abimael Ferraz Gomes e demais 

Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Wilson Spagnol. Projeto de 

Resolução Nº 017/2018 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana e demais Vereadores. 

Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Artur Alexandre Alberti. Projeto de 

Resolução Nº 018/2018 de autoria do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto e demais Vereadores. 

Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Pr. Anderson Confolonier. No Pequeno 

Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Lázaro Souza Lopes – Senhor Presidente, nós temos 

desempenhados nosso papel como fiscalizador, o meu questionamento é a respeito da limpeza pública; 

hoje em Porto Seguro há muita sujeira; a demanda é grande. Como não sou omisso as coisas eu converso, 

debato; mas fica difícil explicar para os eleitores; sabemos que a cidade está passando em uma situação 

complicada referente a licitação de limpeza pública; mesmo assim eu solicito dos responsáveis pela 

limpeza, falam que não tem caçamba e não tem como agilizar. Senhor Presidente, já passou da hora do 

Poder Público e nós Vereadores sentar com os responsáveis da limpeza e saber o porquê está 

acontecendo; porque máquina na garagem tem! Dias atrás eu mais a Vereadora Ariane Fehlberg fomos 

ao aterro sanitário – hoje lixão, só tinha um trator trabalhando! Solicitei a Vinda do Secretário do Meio 

Ambiente Sr. Benedito Gouveia a vir nesta Casa prestar esclarecimentos, infelizmente não pôde por 

motivo de viagem e na próxima sessão estaria presente. Eu acho que já passou da hora de nós Vereadores 

(a) ser mais enérgicos porque o lixo está tomando conta da cidade. Não estou aqui para receber nome de 

incompetente porque eu não sou, eu preciso do retorno de quem tem o direito. Robinson Leão Vinhas 

– Senhor Presidente, hoje estou um pouco indignado com está coisas que está acontecendo em nosso 

município. Em conversa com o blogueiro Jojô, perguntou se eu era favorável a privatização da empresa 

que quer entrar no lugar da Embasa. Quem é aqui que não fala mal da Empresa Embasa? Agora, 

comentários em uma rádio local pedindo para os nossos eleitores ficarem de olho em nós Vereadores a 

respeito da privatização! Olha que este projeto ainda nem veio para esta Casa! Ouvi também nesta 

emissora um Advogado que foi Presidente da OAB criticando; falando que a Empresa Embasa era uma 

porcaria; depois falou que a Embasa não poderia sair de Poro Seguro – não entendi nada. Uma outra 

coisa Senhor Presidente é a respeito da imprensa, bateu muito nos taxistas e ainda continua falando mal, 

mas rescentemente no domingo houve um acidente com vítima fatal de uma jovem, nenhuma imprensa 
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apareceu pra dá cobertura; sabem o porquê não apareceram? Porque o carro era do Transporte Aplicativo 

UBER – conforme tinha uma placa dentro do veículo da cidade do Rio de Janeiro; e a pessoa que estava 

dirigindo o carro era uma pessoa de menor! Porque abafaram o caso e a imprensa nem lá apareceu? O 

único que apareceu lá foi o amigo Aécio que ia passando para levar a esposa no trabalho e o Policial 

Pitbull abordou ele porque estava sem a viseira. Outro dia tinha um cara com um porrete na mão 

querendo quebrar os taxis do Aeroporto, falei com o Delegado da Polícia e o pessoal da imprensa, só 

que não apareceu ninguém para fazer a matéria; porque será? Será que é o todinho? Senhores Vereadores 

(a), eu tenho em mãos os ofícios protocolados na Delegacia de Polícia, no Pelotão de Polícia e no Sr. 

Fabio onde disseram que o nosso projeto não está em vigor! Esta Casa foi intimada porque eles alegaram 

que nós estamos contra a Lei Federal! Mas o nosso Presidente Vereador Evaí Fonseca Brito respondeu 

à altura, onde disse que a Lei Municipal é antes da Lei Federal, e tem valor! Por falar em Secretaria de 

Transito e Serviços Públicos, o nosso colega Vereador Elio Brasil foi ao até chamado pra ir ao Fórum, 

porque uma funcionária queria guinchar o seu carro que estava estacionado na porta da Câmara. Todas 

empresas, Órgãos Púbicos de Porto Seguro acham que tem seus estacionamentos, basta colocar os cones 

nas portas; mas a Câmara de Vereadores não pode! Ontem aconteceu com o Vereador Dilmo Santiago, 

quase que seu carro seria guinchado; agora, no pé da ladeira do Aeroporto que é um local proibido, há 

mais de vinte carros estacionados; a polícia vai no local, todos eles saem, depois voltam a mesma coisa. 

Será que o errado é o certo e o certo é errado? As coisas em Porto Seguro estão invertidas; não estou 

vendo as autoridades agirem! É lamentável nós Vereadores trabalhando pelo nosso bairro e muita gente 

criticando! Já falei que não vou parar e não tenho medo de ninguém! Quanto mais falam, mas vontade 

de trabalhar dar! Aqueles contras que estão querendo entrar na Câmara, que lute e tenha respaldo da 

população para ser Vereador. Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente, eu fiz um pedido 

de Título de Cidadão para o Sr. Claiton Armelin, Diretor Executivo da CVC. Este é o meu primeiro 

Título que eu faço, porque eu sei da importância quem é e como fomenta esta empresa em Porto Seguro. 

Senhor Presidente, eu fiz um pedido ao Poder Executivo de uma junção ou uma Secretaria de Industria 

e Comercio. Quando nós contadores registramos uma Empresa, nós damos entrada na Junta Comercial 

do Estado, automaticamente já é registrada na:  Junta Comercial, Receita Federal e Secretaria do Estado 

da Bahia. Antigamente a gente registrava uma de cada vez, hoje três estão juntas e depende de uma que 

é a Prefeitura. Mas, para registrar uma empresa na Junta Comercial do Estado, primeiro tem que passar 

pela Prefeitura. No município não tem uma Secretaria especifica para isso, mas nós temos em Porto 

Seguro, muitas Pequenas Empresas que é clandestina porque não tem ninguém para orientar. Por isso 

acho necessário que faça uma junção de uma Secretaria que não está sendo produtiva. Nós contadores 

somos funcionários que trabalhamos de graça para a Prefeitura, porque geramos imposto, nós fazemos 

tudo e não tem uma secretaria para nos receber e receber os nossos clientes. Quem faz a cidade andar é 

a indústria do comercio e turismo. Ronildo Vinhas Alves – Senhor Presidente, há seis os moradores do 

Distrito de Trancoso receberam uma notícia que a Agência dos Correios ia ser fechada assim como tantas 

outras no Brasil a fora. Procurei a Prefeita passei o problema, depois de longas conversas, a Prefeitura 

entra com a locação do prédio para permanência da Agência do Correio neste Distrito. Em nome da 

comunidade de Trancoso eu quero agradecer o esforço e o empenho da Prefeita Claudia Oliveira. Esta 

Agência serve para todo Litoral Sul – Distritos e bairros. Senhor Presidente, quero falar mais uma vez 

de uma tragédia anunciada, porque a condição da BA001 está intransitável – cheia de buraco, crateras 

enormes, os carros quebrados, com pneus sendo rasgados; graças a Deus não houve acidente com vítimas 

fatais. Quero pedir todo empenho do Executivo possa resolver o problema junto ao Governado. Senhor 

Presidente, foi publicado nas redes sociais uma mensagem do aumento das tarifas das balsas! Me pegou 

muito surpreso e muitas vezes deixa a gente indignado. Quem pega os serviços das balsas sabem – por 

mais que eles tentam, o que vem fazendo com os usuários deste serviço. Na verdade tá faltando um 

gestor de coragem para anunciar que vai fazer uma ponte; só quem mora do outro lado do município 

acha a necessidade de se fazer uma ponte neste rio. Não aguentamos mais pagar este valor – absurdo, 
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por um péssimo serviço. Fica aqui a indignação das pessoas que usam este serviço, porque não dá para 

segurar esta peteca. Foi feito um TAC com reajuste de 5,60%: Ministério Público: Federal. Estadual, 

Prefeitura, Observatório Social e as Empresas responsáveis pela travessia. Ta mais pra um TOCO na 

sociedade do que um TAC, não dá pra engolir e ficar calado.  Senhor Presidente, eu gostaria que o 

Executivo enviasse a proposta do REFIS dos ajustes. Tem muita gente que não dá conta de pagar em 

dia, aí quando chega o verão, o dinheiro circula aí tentam pagar o IPTU, mas tem jurus, moras, multas; 

aí não dá para pagar. Gostaria que o Líder do Governo levasse isso até o Executivo. Renivaldo Braz 

Correia Filho – Senhor Presidente, fico revoltado pelo que vem acontecendo em nosso município. Já 

fiz vários requerimentos pedido máquinas para fazer cascalhamento de várias ruas. A máquina por três 

vezes faz o patrolamento do trevo de Trancoso a Caraíva e quando chega em um determinado local, onde 

tem uma empresa de água mineral, a máquina retorna. Parece que a pessoa responsável – no caso o 

Secretário, recebe propina! Porque deixa de atender uma grande comunidade que é Caraíva; isso é 

revoltante. Desde já peço apoio dos demais Vereadores (a) para que o Secretário de Obras – José Carlos, 

venha a esta Casa prestar esclarecimentos para os Vereadores. Já tem dois anos e onze meses que sou 

Vereador, representante de Itaporanga, por várias vezes solicitei que a parol passasse nas ruas deste 

Povoado, nunca foi! Parece que com estas máquinas alguém recebe propina! Porque na verdade a 

comunidade fica desassistida! Agora mesmo as máquinas estavam em Itaporanga, de repente saíram na 

calada da noite; e o Secretário não dá satisfação. Na garagem da Prefeitura tem máquina nova, porque 

não colocam estas maquinas para trabalhar? O Secretário começa com os trabalhos e não termina. Elio 

Brasil dos Santos – Senhor Presidente, quero falar para o pessoal do Sindicato dos Funcionários 

Municipal que o projeto já está em pauta; ontem foi feito uma assembleia e os Vereadores estão 

aguardando o resultado para que o projeto tramita. Senhor Presidente, quando nós aprovamos um 

requerimento de acordo o Regimento Interno, solicitando a presença de um Secretário na Casa 

Legislativa, é obrigado o Secretário comparecer. Os convidados foram: Secretário Fabio e o Procurador 

Geral do Município Dr. Hélio Leal Lima. Os ônibus que fazem o Transporte de Porto Seguro, estão 

precários! Diz que tem um contrato, mas não está vigente, porque não cumpriu a condicionalidade da 

licitação! Tiraram os cobradores dos ônibus; este transporte não atende os moradores dos bairros: Vila 

Parracho, Paraguai, Belo Campo e do Vista Alegre. Não atende os trabalhadores que trabalham no La 

Torre – Ponta do Mutá; não atende os moradores do Barramares. Agora, quantas notificações a Secretária 

fez para este Transporte? Nenhuma! Só quero lembrar a todos que eu não sou mais candidato a Vereador. 

Estou fazendo o papel de Vereador. Fiz uma pesquisa e constatei que:  99% (noventa e nove por cento) 

dos taxistas estão regulares; e todos os dias o pessoal da Secretaria notificam eles; abrem processo de 

cassação de alvará – isso constantemente. Será porque o empresário dos ônibus é de Curitiba? Será que 

é para proteger o Indiano dona do UBER – e ganha 25% (vinte e cinco por cento)? A UBER não tem 

uma multa e nenhuma notificação! Já o transporte que é compatível com a UBER – Transporte 

Alternativo, tem mais de quinhentos carros presos na cidade. Quer dizer que o Transporte Coletivo que 

é de um empresário em Curitiba pode andar irregular? O Taxista tem que pagar um absurdo: 3% (três 

por cento) de ISS, pagar Alvará, manter o carro novo, Taxímetro? Será quer o pau que dar em chico não 

dá em Francisco? A Administração não tem cara de perseguição; o que eu acho é falta de bom censo! 

Os trabalhadores de Porto Seguro hoje só vão ao trabalho de lotação, porque o Transporte Coletivo – 

ônibus não faz o serviço que presta; ai os taxistas têm que emitir nota fiscal; a UBER dá 25% ao Sheik 

Indiano e leva para a Índia. Não entendo o porquê querer guinchar carro aqui na Praça e não guinchar 

aqueles que ficam na ladeira do Aeroporto. Na ladeira do Baianão tinha um carro parado que levou três 

horas, liguei pedindo socorro, não apareceu nenhum fiscal. Por isso não Vereadores precisamos trazer 

os secretários para vir nesta Casa explicar para os Vereadores o que está acontecendo. Aparecido dos 

Santos Viana – Senhor Presidente, ao ouvir as palavras dos Vereadores, fiquei atento quando o Vereador 

Robinson Leão Vinhas falou a respeito de alguns pontos da imprensa; eu também questiono. Sou 

Vereador do município de Porto Seguro, resido no Povoado de Pindorama; tenho passado por momento 
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difícil principalmente da forma que estamos vivendo no país transformado pela corrupção. Violência, 

drogas; são fatores que leva este povoado como mal visto do município de Porto Seguro. Qualquer coisa 

que acontece naquela comunidade a imprensa taxa logo como local da violência. Quando acontece algo 

positivo, ninguém divulga. A Escola Raydália deste Povoado entre outras escolas de cidade 

circunvizinhas foi convidada para participar de uma competição nacional no Estado de Minas Gerais; 

do Povoado de Pindorama, 09 (nove) garotos foram contemplados com medalhas – ouro, prata e bronze. 

Eles estavam representando nossa cidade em uma competição nacional. Mas eu tenho orgulho de ser 

representante desta comunidade e do município de Porto Seguro. Fico feliz de ver a juventude de 

Pindorama um lugar praticamente esquecido; não tem lazer para nossa juventude, não tem uma quadra 

decente; mas graças a Deus ainda temos pessoas com espirito de vitória. Senhor Presidente, quando o 

Vereador Ronildo Vinhas Alves falou a respeito da BA 001, temos também a ponte do rio Jequitinhonha 

chamando atenção. Nós moradores do Estremo Sul do Estado somo usuários de passar por esta ponte, 

por isso temos que pedir atenção das autoridades; que possam tomar providência. Também Senhor 

Presidente, fiquei feliz no pronunciamento do Vereador Lázaro Souza Lopes quando pede a união de 

todos os Vereadores (a).  Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, quero falar para o Vereador 

Ronildo Vinhas Alves que a respeito do REFIS já está nas mãos do Procurador que enviará para esta 

Casa nesta semana. Senhor Presidente, no currículo de minha vida, com certeza absoluta há várias 

questões. Alguma pessoa me vê como arrogante, outras como valente; e outros calmo e tranquilo; agora, 

uma coisa que não vai estar no meu currículo é a palavra “traidor”. Quero deixar claro para esta Casa 

que em nenhum momento houve por minha parte tentativa de organização para derrubar pedido da 

reeleição do Presidente Evaí Fonseca Brito. Quando chega até o nosso conhecimento que nós estamos 

trabalhando para que isso aconteça, eu fico muito triste, porque isso não faz e jamais fará parte da minha 

história. Eu acho que nós devemos discutir o plano B; se o projeto de reeleição não passar, temos que 

estar unido com “ideia” e não com o “nome”; com o nome é muito fácil. Quero deixar claro para todos 

e também para imprensa, que nesta ideia de grupo não existe o nome do Vereador Dilmo Batista Santiago 

como membro da Mesa Diretora! Não sou candidato a nada. No governo de Jânio Natal eu tive 

oportunidade e não aceitei; era meu primeiro mandato, talvez não tinha experiência para dirigir esta 

Casa; Deus me orientou de uma maneira correta e Hélio de Paula foi candidato a reeleição – ficou 

inelegível por 08 (oito) anos. Quem sentar nesta cadeira – presidente, é bom que saiba em não pensar 

em fazer coisa errada, porque quem vai pagar é o próprio Presidente – podendo ficar inelegível. Ninguém 

tá brincando com nada, temos que ser transparente como o Presidente Evaí Fonseca Brito tem sido. 

Senhor Presidente, deixo bem claro que eu votaria e voto no senhor; mas deixo claro também que o voto 

não pertence a mim; hoje simplesmente eu sou suplente de Vereador; que é a dona deste mandato é a 

Vereadora Lívia Bittencourt. Eu podendo votar, pode ter certeza que o meu voto é de Vossa Excelência 

pela sua transparência. O Presidente Evaí Fonseca Brito fez breves comentários a respeito do 

pronunciamento. Quero deixar bem claro a todos que estaca Casa é democrática; temos que respeitar a 

posição de cada um. Tudo que for tratado nesta Casa é com maior transparência possível. Quero lembrar 

que segunda a Secretaria na semana passada não colocou a Emenda; foram colocadas trinta e cinco 

emendas. Através do nosso Jurídico fomos alertados para retirar, porque não podemos colocar um 

projeto de uma maneira erronia para depois a Mesa Diretora ser prejudicada. Vamos sentar para analisar 

internamente, se poder eu agradeço, se não poder a vida vai continuar. Não tenho apego a nada, minha 

consciência está limpa; tá na história desta Casa Legislativa que no TCM só tive duas notificações que 

é corriqueira; não tenho um processo; todo trabalho é de conhecimento de todos; podem olhar os valores 

da Câmara e o que trabalhamos mensal. Se apontar que eu roubei, vai ter que provar na justiça; nunca 

coagir um fornecedor; aqui nós trabalhamos através da lei. Tenho três mandatos, nunca fui em uma 

delegacia responder algum. Quanto aos boatos de uma rádio palanque que não tem o que fazer, onde o 

dono é um bandido que responde processo e está inelegível; só que a justiça de Deus é limpa e clara.  

Mas hoje, estamos vendo a decadência dele em eleição, é de olhar e dá pena; pena de um certo modo, 
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porque ele roubou mais de cinquenta milhões de reais dos cofres públicos; é sujo mais do que porco no 

chiqueiro. Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 028/2018 – 

Matéria: Dispõe sobre a regularização espontânea de unidades imobiliárias e dá outras providências. 

Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores (a), foi retirado o Projeto de Lei Nº 028/2018 a pedido do 

Líder do Governo Dilmo Batista Santiago. Projeto de Lei Nº 029/2018 – Matéria: Cria o Fundo e 

Conselho Municipal de Requalificação da Orla Norte, e dá outras providências. Quórum: Maioria 

Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos 

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

Wilson Santos Machado. Projeto de Lei Nº 030/2018 – Matéria: Regulamenta o processo Seletivo 

Simplificado do Programa Operação Verão 2019, no município de Porto Seguro e dá outras 

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

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

constando ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Do Legislativo Municipal – Para 1º 

Votação: 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. Quórum: 

Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por 

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

Vereador Wilson Santos Machado. 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 LACE. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de 

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

constando ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Projeto de Lei Nº 039/2018 de autoria 

do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Matéria: Considera de Utilidade Pública Municipal o Projeto 

Assembleia de Deus Nova Jerusalém Missão Belém, Ministério Rede Internacional. Quórum: Maioria 

Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos 

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

Wilson Santos Machado. Projeto de Lei Nº 040/2018 de autoria do Vereador Dilmo Batista Santiago 

– Matéria: Altera denominação de Travessa Sucuri para Travessa Lambari, via pública localizada no 

bairro Santiago, distrito Arraial d`Ajuda. 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 do Vereador Wilson Santos Machado. Projeto de Resolução Nº 

013/2018 de autoria dos Vereadores Lázaro Souza Lopes, Abimael Ferraz e demais Vereadores – 

Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Richard Alves. 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 do Vereador Wilson Santos 

Machado. Projeto de Resolução Nº 014/2018 de autoria dos Vereadores Evanildo Santos Lage, Dilmo 

Santiago e demais Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Dr. Sinésio 

Vieira Lima. 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 do Vereador Wilson Santos Machado. Projeto de Resolução Nº 014 A /2018 de autoria dos 

Vereadores Aparecido dos Santos Viana e Robinson Leão Vinhas – Matéria: Concede Título de Cidadão 

Portosegurense ao Sr. Carlos Rebouças. 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: Elio Brasil dos Santos, Rodrigo Borges de 

Souza e Wilson Santos Machado. Projeto de Resolução Nº 015/2018 de autoria do Vereador Antônio 

Geraldo Ferreira Couto – Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Claiton Armelin. 

Quórum: Dois Terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões 
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por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores Lázaro Souza Lopes e Wilson Santos Machado. Requerimentos: Nº 350/18 de 

autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal o envio de Proposição versando 

sobre a atualização do Código de Postura do município de Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Nº 351/18 de autoria do 

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

EMBRAPA para implantação de viveiros para produção de sementes e mudas de hortifrúti destinada a 

agricultura familiar. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Wilson Santos Machado. Nº 352/18 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – Requer do 

Executivo Municipal a construção imediata de redutor de velocidade na Av. Adno Musser – BR 367, 

proximidades do Colégio Luiz Eduardo Magalhães. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Nº 353/18 de autoria da Vereadora Ariana 

Fehlberg – Requer do Executivo Municipal o encaminhamento de Projeto de Lei versando sobre a 

reestruturação do Conselho Municipal Antidrogas. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Nº 354/18 de autoria do Vereador Antônio 

Geraldo Ferreira Couto – Requer do Executivo Municipal a criação da Secretaria Municipal da Industria, 

Comércio e Trabalho. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Wilson Santos Machado. Nº 355/18 de autoria dos Vereadores Lázaro Souza Lopes, Rodrigo Borges e 

Ariana Fehlberg – Requer que sejam convidados os Secretários Municipais de Meio Ambiente e Serviços 

Públicos e Trânsito para explanarem sobre a situação do “aterro sanitário” de Porto Seguro. Aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Nº 

356/18 de autoria dos Vereadores Ronildo Vinhas e Robério Moura – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com o DERBA para imediata revitalização da BA 001, região sul do município. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Wilson Santos 

Machado. Nº 357/18 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Saúde para construção de unidade de 

saúde na Aldeia Pará. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Wilson Santos Machado. Nº 358/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Obras e Infraestrutura para 

construção de praça na Agrovila. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do 

Vereador Wilson Santos Machado. Nº 359/18 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – 

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

de meio fio, ciclovia e iluminação na Ladeira da Pormal – Mira Porto ligando a BR 367. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Nº 360/18 
de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com a Secretaria Estadual de Educação para revitalização da Escola Municipal Archimedes 

Ernesto com revitalização da quadra, com iluminação, pintura, piso em São José do Panorama. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Wilson Santos 

Machado. Nº 361/18 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo Municipal 

através do setor competente, agilidade na criação de um Aterro Sanitário para Porto Seguro e a 

fiscalização do lixão do bairro Alto do Villas no distrito de Arraial d`Ajuda. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Nº 362/18 
de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez – Requer do Executivo Municipal celebração e convênio 

com a Sec. Estadual de Obras e Infraestrutura para drenagem pluvial e pavimentação da rua Sargento 

Torres. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Wilson Santos 

Machado. Indicações: Nº 313/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Revitalização das ruas 

e logradouros públicos do bairro Porto Alegre I e Porto Alegre II. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Nº 314/18 de autoria do 
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Vereador Aparecido dos Santos Viana – Sinalização da Av. do Trabalhador. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Nº 315/18 
de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – Sinalização antecedendo redutores de velocidade e 

faixas de pedestres no âmbito do município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Nº 316/18 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg 

– Construção do albergue municipal para a população de rua. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Nº 317/18 de autoria do 

Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto – Pavimentação asfáltica da rua Ivan Carlos, Parque 

Ecológico João Carlos. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Wilson Santos Machado. Nº 318/18 de autoria do Vereador Renivaldo Brás Correia Filho – 

Patrolamento e nivelamento das ruas da Aldeia Imbiriba. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Nº 319/18 de autoria do Vereador Hélio 

Pinheiro de Araújo – Revitalização da iluminação da praça das Pitangueiras. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Nº 320/18 
de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Construção de pontos de ônibus com cobertura 

na Passarela do Descobrimento. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do 

Vereador Wilson Santos Machado. Nº 321/18 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado - 

Revitalização da quadra de esporte da escola Alcides Faustino com pinturas, troca de telhados, 

iluminação e telhado. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Wilson Santos Machado. Nº 322/18 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Solicito da 

Secretaria de Turismo a aquisição de um Totem com o nome Arraial d'Ajuda para utilização como 

atrativo turístico. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Wilson Santos Machado. O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a 

próxima Sessão para o dia 06 de dezembro 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 

 

 

 

 

 

 

 


