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  ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019 

 

Ao 12 (doze) dia do mês de setembro de 2019 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 havendo número suficiente para dar 

início à Sessão a Presidente Ariana Fehlberg 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, Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage, 

Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura 

Gomes, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo Borges de Souza, Ronildo Vinhas Alves e Wilson Santos 

Machado; constando à ausência do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo. Expediente: A Ata da Sessão 

Ordinária do dia 05 de setembro de 2019 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo. Para Leitura: Do Executivo Municipal: Mensagem 

Nº 040/19 – acompanhando Projeto de Lei Nº 040/2019 – “Dispõe sobre a realização de estágio em 

órgãos das entidades da Administração Direta e dá outras providências”. Mensagem Nº 041/19 

acompanhando Projeto de Lei Nº 040/2019 – “Autoriza a abertura de Crédito e dá outras providências”. 

Do Legislativo Municipal: Projeto de Resolução Nº 023/2019 de autoria do Vereador Wilson dos 

Santos Machado com apoio – Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense a Sra. Larissa Altoé 

Santana Carvalho. Projeto de Resolução Nº 024/2019 de autoria do Vereador Wilson dos Santos 

Machado com apoio de demais Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense a Sra. 

Izabel da Penha dos Santos Bianchi. Projeto de Resolução Nº 025/2019 de autoria do Vereador Rodrigo 

Borges de Souza com apoio de demais Vereador. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense 

a o Dr. João Barbosa Góes Filho. Projeto de Resolução Nº 026/2019 de autoria dos Vereadores Abimael 

Ferraz Gomez e Rodrigo Borges de Souza. Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense a Sra. 

Jacqueline Oliveira Maia. Projeto de Resolução Nº 027/2019 de autoria do Vereador Dilmo Batista 

Santiago, com apoio de demais vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. 

José Pio de Almeida. Projeto de Resolução Nº 028/2019 de autoria do Vereador Dilmo Batista 

Santiago, com apoio de demais vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense 

Washington Cezar Gonçalves Aguiar. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: 

Elio Brasil dos Santos – Senhora Presidente, na Sessão passada já falei e tenho cobrado do Secretário 

de Serviço de Transporte e Serviços Públicos Sr. Fábio; a lei aprovada nesta Casa, e espero que na outra 

semana chegue outra lei; porque a lei primeira a ser aprovada no “transporte individual de passageiro”; 

quero lembrar que inicialmente votei contra; mas por convencer e acreditar e o município que propôs a 

lei iria fazer a lei funcionar e na segunda votação voltei a favorável; também de falei eu serei um cobrador 

ferrenho porque o município para equacionar os problemas advindos da sociedade! Então se tem uma 

lei aprovada e o município não fiscaliza, o município quer que as coisas não funcione bem. Falaram que 

era 60 dias; mas já tem 45 dias e até agora nenhuma atitude foi feita para que a lei do aplicativo funcione.       

Quero e espero senhora Presidente Ariana Fehlberg que possa regulamentar o transporte alternativa.   

Todos estão ansiosos, e nós como Vereadores estamos aqui para cumprir o nosso papel e fazer com que 

as leis aconteça para fortalecer o trabalho do nosso povo. Senhora Presidente, falando a respeito de 

emprego, hoje eu vi uma matéria no blog Jojô Notícia onde diz que grandes empreendimentos estão 

chegando em nosso município – um construindo e o outro em fase de aprovação; aí aparece Ong’s –  

respeita o papel, mas temos que entender que a grande maioria da população de Porto Seguro está 

desempregada, e quando a gente ver Ong’s contra estes empreendimentos, eu acho que a casa Legislativa 

tem que dar uma resposta, porque precisamos de criar emprego para estes jovens que estão 

desempregados. Sou defensor que Porto Seguro continue ampliando os grandes empreendimentos para 
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 gerar emprego e renda para nosso povo. Robério Moura Gomes – Senhora Presidente, ontem em Santa 

Cruz Cabrália aconteceu um seminário sobre realização fundiária; poderia ter mais participação dos 

vereadores desta Casa; passamos a ter vários conhecimentos; várias coisas que nós não sabemos de 

relação fundiária. Neste evento estava eu e o Vereador Ronildo Vinha Alves – Nido; é um problema 

muito crítico em nosso município. São dois tipos “AS” que atende as pessoas mais carentes e a RUBE 

que atende as pessoas que tem comercio e tem boa vida econômica melhor. Nós vereadores daqui do 

município poderia entrar em contato com a prefeita para que possamos beneficiar aqueles moradores 

que chega no máximo a dois salários mínimos, até porque a lei diz até cinco. Isso depende do município 

se fizer o projeto de lei; mas eu acho que nosso caso aqui poderia fazer uma lei para que possamos ter 

uma realização fundiária atendendo, beneficiando, pessoas necessitadas que só ganha dois salários 

mínimo. Eu queria aqui também dizer o transporte alternativo – lotação seja bem-vindo nesta casa que 

vocês tenham certeza que o projeto de vocês está em andamento e nós vamos votar favorável. Quero 

agradecer a prefeita Cláudia que enviou a equipe do secretário para o Distrito de Trancoso para dar 

vendo a continuação do asfalto. Ronildo Vinhas Alves – Senhora Presidente, se falando do projeto área 

legal, estivemos ontem em Santa Cruz Cabrália, esse projeto me causou uma grande surpresa, porque 

não Porto Seguro também? Mas eu quero aqui propor com assinatura de todos vereadores o pedido ao 

executivo para que assine o DAC. A regularização fundiária é uma reivindicação de todos os Vereadores, 

tanto Rural como Urbana no município de Porto Seguro não é diferente do município vizinho! nós temos 

aqui várias áreas que a pessoa é dona de fato, mas não de direito por que ela não tem registro ou escritura. 

Isso era o PAC na economia como foi discutido ontem, que gera a questão da Cidadania. Senhora 

Presidente, gostaria que solicitasse a assessoria desta Casa para fazer um oficio com assinatura de todos 

os vereadores pedido para que se faça o convenio com o município e o estado na pessoa da comarca do 

interior. E outra coisa é questão de uma comissão que foi citada na sessão anterior a respeito do serviço 

da agua e esgoto, a gente não sabe como está, eu quero participar diretamente para promover reuniões 

com os vereadores ou mistas; nós temos vários órgãos; entidades que querem aprofundar no 

conhecimento do projeto; rever a licitação; isso tem que tornar público porque nós estamos  lidando com 

todo município com todos os usuários de água e esgoto do município; nós não podemos fazer um projeto 

desse na caixa-preta; rediscutir, esse é o nosso papel como Vereador. Eu quero fazer parte da Comissão, 

para que possamos fazer as audiência e convidar as entidades e população de um modo geral. Rodrigo 

Borges de Souza – Senhora Presidente, venho manifesta a minha preocupação com duas das diversas 

bandeiras que venho levantando no meu mandato: revitalização da Marechal Deodoro e a construção do 

Horto Florestal do Rio da Vila. Além de possuírem uma importância com valores emocionais a minha 

pessoa – que convivi; também possui um inigualável valor cultural e turístico no município. A minha 

preocupação é por estar sempre ouvindo que essas obras serão realizadas com recursos dos Fundos do 

Meio Ambiente. Mas ao procurar a parte técnica do meio ambiente, veja algumas dificuldades. Hoje   

tem no Fundo Municipal do Recife de Fora ingressos R$ 3.529.832,90 (três milhões quinhentos e vinte 

e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa centavos) esse valor pode ser realizado em toda a 

sua totalidade na criação do Horto Florestal do Rio da Vila; desde que seja apresentado o projeto que 

tenha ligação direta com Recife de Fora. E na conta do fundo de impacto negativo que são as multas 

tem: 1.560.000,00 (um milhão quinhentos e sessenta mil reais) este valor não pode ser direcionado 

totalmente para construção da Marechal apenas um de trata-se da questão de preservação ambiental. 

Então Presidente e demais Vereadores meu gabinete estará convocando para próxima quarta-feira o 

secretário: Meio Ambiente, Finanças, Turismo, Obras, Institucional e o Procurador do Município para 

que tenhamos uma resposta para ser dada ao povo que nos pergunta lá fora. Kempes Neville Simões 

Rosa – Senhora Presidente, aqui fica minha indignação; me compadeço com a situação do que a classe 

dos transportes complementares tá vivendo; hoje era para ter a leitura do projeto de regulamentação do 

Transporte Complementar; realmente necessitava de algumas reuniões com a empresa; em nome da 
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 presidente Ariana nos garantiram que até terça-feira o projeto estaria em pauta.  Mas é claro que ninguém 

aguenta mais esse embrulho a gente precisa de um projeto físico para que a gente lhe compreenda e que 

já vem essa tão sonhada regulamentação. Eu quero abordar um assunto pouco polêmico mas eu preciso 

dar atenção aqui e principalmente os meus nobres colegas que é referente a festa da cidade histórica.  

Quero parabenizar todos os festejos, é um momento marcante para nosso município. Me sinto muito   

feliz quando a gente está no meio de amigos participando daquelas festividades Mas o que eu quero 

chamar atenção aqui é na questão das contas desses festejos; fui pessoalmente e mais alguma pessoas  

em 16 barracas dessa festividade; nas dezesseis barracas entre moradores e os de fora eu vi que os valores 

eles são diversos: para o morador o metro custava R$ 300,00 (trezentos reais) e para os de Fora R$ 350 

(trezentos e cinquenta reais) sem critério algum, primeiro para iniciar esse impacto nós não temos aqui 

como “garantizar” até para os moradores e depois para os de fora o porquê desse valor que ao meu ver 

é tão alto; mas não é nesse mérito que eu quero entrar, e sim nos critérios usados por que nas 16  barracas 

que eu fui só duas tinha notinha escrita em punho falando de valores nota no valor de R$ 700,00 

(setecentos reais) que significa dois metros; mas nas barracas das  16 que a grande maioria era de 5,6 e 

até 10m as pessoas não tinham a nota, e disse que iria pagar no final da festa! algumas já havia feito 

alguns depósitos; muitas pessoas meio receosa de falar. O que eu quero chamar atenção aqui quais são 

os critérios usados para essa arrecadação; como eu consigo provar para o morador que me fez as 

reivindicações; o que é feito com esse dinheiro arrecadado; não estou questionando instituição nenhuma! 

Mas é claro nós precisamos ter um direcionamento do que é feito com esse dinheiro; e no mínimo     nós 

temos que ter aqui uma resposta clara de uma prestação de contas, que não acontece, desde quando eu 

entrei como Vereador; fui informado que padres vinham aqui para prestação de contas; eu vi barraca que 

custa R$ 500,00 (quinhentos reais) o metros, outras R$ 700,00 (setecentos reais) o metro. Outra coisa 

que é mais preocupante, como tem pessoas que ficam como os formadores desse evento geralmente os 

nativos pegam as piores partes porque pagam menos! Nós estamos envolvidos com as pessoas que vem 

de fora – é claro ela tem e que pode pagar mais, ela vai pegar as mais nobres e que consegue vender 

mais. Em vez da gente privilegiar o nativo, a gente privilegia os de fora. Quero convocar a todos; 

aproveitando de tá com a casa cheia, precisamos urgentemente e primeiro de quem veio aqui para o 

município dizendo de quanto foi arrecadado o que será destinado e segundo precisa ser feito sim como 

é feito em outra cidade o pagamento tem que ser feito via DAM para que a gente comprove quantas 

barracas tem e quantos de dinheiro entrou. Lazaro Souza Lopes – Senhora Presidente, fico muito feliz 

quando eu vejo essa casa do povo cheia. Hoje quero falar sobre o avanço da Saúde de nossa cidade. Às 

vezes usamos o púlpito para questionar, reclamar, apontar; mas também nós temos que exaltar quando 

algo está sendo feito de qualidade de maneira humana. Como há muito que falar pela primeira vez eu 

seguir um texto para que eu possa tá falando da maneira correta e sem errar. O avanço da saúde de Porto 

Seguro é o marco inédito para a população da terra mãe do Brasil; foram 26 obras construídas e entregues 

somente na área da saúde e muito mais ainda estão sendo feitas para ser entregue brevemente. Mas a 

qualidade da população e muitos servidores trabalhando por um Porto Seguro melhor, foram contratados 

vários profissionais atualmente em atendimento 43 médicos, 42 enfermeiros para atendimento de 

qualidade de nossa cidade. A Secretaria de Saúde de nosso município está sempre inovando e os 

reconhecimentos profissionais aumenta assim a qualidade da prestação de serviço da nossa comunidade. 

Não vou deixar de ressaltar não desmerecendo a outra secretário que já passaram com essa pasta tão 

importante e complexa, o nosso atual Secretário Kerrys Costa Ruas uma pessoa de uma sensibilidade 

muito bacana. Também vem desenvolvendo grandes inovações, atendimento, campanha de doação de 

sangue; sempre está deixando a população a par da situação, campanha do sarampo, campanha de 

prevenção do suicídio – que muitas vezes a gente não tá à para isso; mas tem muitas pessoas tirando sua 

própria vida, se suicidando. Quero parabenizar o Executivo que está dando atenção para esta pasta. 

Também foi entregue uniforme para equipe da SAMU que vem fazendo um grande serviço neste 
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 município. Voltando ao serviço da saúde, nós tínhamos como meta pactuada antes 47,8% do município 

do Porto Seguro, e hoje estamos com 97,83% isso quer dizer que você tá quase 100% chegando nos 

locais que tem que chegar na questão da Saúde, isso é fundamental para nossa Comunidade. Senhora 

Presidente, a função do transporte público é garantir de ir e vir às pessoas que tem dignidade o conforto 

operacional do direito de transporte, mas também garantindo o acesso à cidade do Brasil desde a 

Constituição Federal de 1988 – é dever do município de garantir o serviço de transporte a população. 

Mas no ano de 2015 graças a emenda constitucional nº 90 o transporte passou a ser considerado um 

direito social incorporando o artigo quinto da constituição federal de 1988 tornando parte da garantias 

sociais que o estado deve segurar a seus indivíduos. As catracas de ônibus de Porto Seguro é uma coisa 

lamentável, tem gente com dificuldade de entrar no ônibus por questões de economizar e de tirar o direito 

de algumas pessoas que tá sendo empregadas nesta função; as catracas estão quase dois metros de altura 

dentro do ônibus; pessoas obesas tem dificuldades de entrar no ônibus; pessoas mais fortes com 

dificuldade; mães com criança no colo tem dificuldade. Eu acho que já está na hora desta Casa fazer 

fiscalização com mais rigor a estas empresas. Não tô aqui contra empresa; não muito pelo contrário eu 

tô aqui a favor do povo, porque foram eles que me concederam 847 votos para estar aqui honrando e 

defendendo o direito deles. Convido os 16 Vereadores para ver em qual parâmetro estão modificando as 

catracas dos ônibus que está dificultando o acesso de pessoas idosas e pessoas obesas e de mães com 

criança no colo. Senhora Presidente, o Vereador quando a Tribuna, ele tem o direito de ser respeitado 

em concluir as palavras dele; após a conclusão, vocês tem o direito de reivindicar. Eu tenho consideração 

muito grande por Stephanie, respeito e acho você uma pessoa bacana. Na sema passada houve um 

problema, em uma parte houve um equívoco por parte do Vereador Robinson Leão Vinhas, também 

ouve um equívoco por parte do Stephanie por interromper, sabemos que estão correndo atrás dos seus 

direitos, mas em momento algum esta Casa foi contra o projeto chegar nesta Casa eu sou favorável 

porque eu sei que a comunidade está sendo beneficiada. Wilson Santos Machado – Senhora Presidente, 

gostaria de falar a respeito da regularização dos terrenos urbanos; são várias comunidades que estão 

irregular; nós temos que fazer isso ao mais breve possível para que não haja invasões causando prejuízo. 

Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhora Presidente, acabei de pedi o REFIS para parcelar os IPTU 

dos imóveis. Muitos não querem pagar o IPTU, nós temos que rever isso. No bairro Baianão quase 

ninguém tem documento.     Agora está pra chegar a regularização do aplicativo. Eu falei com Stephanie   

há seis anos atrás eu comentei com ele, onde disse que eu criei a primeira Associação de moto-táxi no 

Brasil na cidade de Itamaraju. Aqui o Sr. Stephanie me pediu para fazer uma associação, fiz e orientei 

dizendo que não é fácil, mas que um dia vai dar certo, mas tem que ter diplomacia, paciência, porque 

cabeça quente não leva ninguém a lugar nenhum. O projeto está sendo elaborada, vai vir para esta Casa 

e vai ser aprovado; não sou demagogo em dizer que vai ser aprovado como a gente quer! Não vai ser 

como querem. Se já está partido para legalizar pra que briga agora! fazer isso há 6 anos atrás. Só gostaria 

que vocês respeitassem esta Casa, não é afrontando que se consegue as coisas – o direito seu termina 

quando começa o do outro. Vocês votaram em nós Vereadores para dar autonomia para falar o que 

quiser. Abimael Ferraz Gomes – Senhora Presidente, tenho certeza que nós chegaremos no nosso 

objetivo. Tem um compositor que diz assim: “Divisão não vem de Deus, quem primeiro dividiu lá no 

céu não estar mais”. Por ai compreendemos que através de confusão e divisão a gente não consegue 

chegar em lugar algum. Conhecemos a história de todos que estão presente nesta Casa, posso olhar o 

rosto de cada um de vocês e entender e compreender a luta pelo trabalho que vocês almejam e esta Casa 

jamais se furtará de fazer o papel dela de ser o centro balizador de tudo isso. É para isso que essa casa 

existe, criar as leis e defender a sociedade e defender os princípios da lei seja ela Federal, Estadual e 

Municipal; e da minha parte vocês já tiveram a palavra que assim que chegar o projeto, estaremos 

votando para o bem de vocês e da comunidade. Senhora Presidente eu quero cumprimentar a imprensa 

aqui presente e dizer da minha indignação com relação ao que li hoje de manhã em um site onde diz: 
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 ONGs   protocolam um pedido de embargo a construção de mercadão as mais da br-367. O que me 

chamou atenção aqui e no texto pedia uma das ONGs que faz denúncia começa assim: “prezado 

promotor tomamos conhecimento que o importante remanescente da Mata Atlântica do Município de 

Porto Seguro está em risco de ser perdido”. O cara tá lá em Salvador   e ele tá dizendo no texto que ele 

mandou para o mistério público que ele tomou conhecimento! Ou seja ele não veio no local; ele não 

conhece Porto Seguro; não sabe onde está sendo construído o mercadão – é um Instituto chamado 

Gambá.  Nós vivemos na nossa cidade há 519 anos praticamente de atraso e nós temos uma população 

desempregada, não vamos permitir que estas ONGs – das mesmas que colocaram fogo na Amazônia 

para receber o dinheiro da Europa venha para nossa cidade dizer o que que é bom e o que é ruim 

principalmente ficando em Salvador, porque lá ele tem conforto do ar condicionado; eu não sei quem 

paga ele para poder fazer essas coisas aqui. Sei que nossa cidade precisa desenvolver principalmente 

com responsabilidade, e aquela área lá onde está o Atacadão era uma seringueira que foi desmatada há 

muitos anos atrás e ali foi plantada uma vegetação que não é nativa; é uma área degradada e pode sim 

construir o atacadão.  Quero agradecer a prefeita Cláudia Oliveira pelo início de todas as obras que estão 

acontecendo no município de Porto Seguro. Robinson Leão Vinhas – Senhora Presidente, quero saudar 

a minha família taxista presente, muito obrigado ao nosso amigo Felipe com sua equipe; como sempre 

a gente teve na outra reunião; Daniel também aqui presente com sua equipe; Augustinho; também quero 

parabenizar o nosso amigo Everaldo pela grande Vitória e aos demais da lotação. Quero dizer a todos os 

seguintes: Nunca fui e não sou contra a lotação de Poeto Seguro; sempre deixei bem claro para todos, 

inclusive tem o meu posicionamento como sempre falei com todos os presidentes, cada um tem sua 

maneira de ser de agir, de respeitar. Na semana passada, fiz questão de chamar para que deixasse eu falar 

pela minha indignação que estava vendo naquele momento com minha família taxista – não fui 

respeitado.  Aqui está o Regimento Interno desta casa que diz no artigo 92º: não pode o orador desviar 

da finalidade da explicação nem ser aparteado”.  Então eu pedi duas vezes, a Presidente pediu e eles não 

atenderam. Eu quero dizer que em momento algum eu chamei a lotação de vagabundo – está ali o Felipe 

me acenando; até porque eu tenho voto na lotação – e muita gente sabe! Então quero dizer que jamais 

eu vou xingar alguém de vagabundo sem ter prova; eu sou um representante do povo, faço leis e não 

admito que ninguém aqui nesta casa. Quer dizer a todos vocês se estão querendo fazer politicagem com 

as nossas falas não é problema meu! É a lei; estou deixando bem claro, eu falei e continuo dizendo, se o 

projeto do Executivo vier para esta casa, irei votar sim! Assim como eu sempre falei, não vou admitir 

que alguém queira mim rebaixar; porque também sou homem e não tenho medo! Não tenho medo de 

nada; afinal de conta sou filho de um carteiro que soube corresponder com as suas atividades no 

município. Sou Vereador pelo segundo mandato, onde sou homenageando como nome de uma rua que 

não posso ter, porque estou vivo. Só pra você ver o quanto que eu sou, tudo que eu já fiz por essa cidade 

e o que faço – estão aqui meus colegas taxistas. O que eu falei e falo eu tenho respaldo porquê jamais 

eu vou esculhambar alguém, porque não é da minha índole xingar alguém, apenas falai porque não 

estavam obedecendo minha fala. Aparecido dos Santos Viana – Senhora Presidente, quero dizer que o 

respeito é bom para todos até para os inimigos. Temos que respeitar as opinião do outro, isso é muito 

gratificante. Senhora Presidente, referente as ONGs eu me coloco contra estas atitudes, são pessoas que 

na maioria não tem compromisso com a nossa juventude; não tenho compromisso com a geração de 

emprego e renda da nossa cidade. Quero agradecer a Secretária de educação E a Prefeita Claudia Oliveira 

e todas as pessoas envolvidas no 7 de Setembro. Parabenizar a Junta Militar que pela primeira vez 

colocou na avenida de Porto Seguro mas de 200 jovens ali deu para a gente ver a quantidade de jovens 

tem em Porto Seguro e a maioria estão desempregados. Então nós temos que buscar fonte de geração de 

empregos para sustentar principalmente a nossa juventude.  Quero parabenizar o Vereador Rodrigo 

Borges de Souza, que tem cada dia tem se destacado frente desta casa; conseguiu levar maquinários para 

o Povoado da Agrovila pelo menos para fazer um paliativo; o importante é que tá levando o benefício 
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 da comunidade; então fica aqui meus sinceros elogios para o nobre Vereador. A respeito da escola Morro 

Alto realmente está deixando a desejar, tenho certeza que a Prefeita Claudia Oliveira vai tomar as devidas 

atitudes o mais rápido possível. Referente regularização fundiária também eu tenho 20 anos 

reivindicando, só que o Governo do Estado baixou um decreto autorizando que o município faça a 

regulamentação de todas as áreas do município; agora só depende exclusivamente do município fazer o 

levantamento.  Senhor Presidente, quero dizer que não ouvi ninguém do transporte falando mal de 

vereador! Se alguém viu, sinceramente eu nunca vi. Constantemente tenho usado este serviço. Dilmo 

Batista Santiago – Senhora Presidente, eu vi uma frase que me chamou atenção, quando o Stephanie 

cobra respeito; eu tenho neto de sete anos de idade e duas vezes eu saio da minha casa até o colégio dele 

para busca-lo e sempre a pé para que ele possa andar comigo e ver como eu converso com as pessoas; 

porque se eu der um passo errado, ele vai me acompanhar e assim vice versa. Quando o Stephanie cobra 

educação; em primeiro lugar você já entrou aqui errado com o seu grupo; vocês chegaram por último e 

já foram mal educado por que as outras pessoas estavam sentadas e vocês ficam na frente delas. Para 

você ser respeitado, você tinha que dar respeito para com as pessoas que já estavam aqui presentes. 

Senhora Presidente eu estou sendo severamente agredido pelas redes sociais a respeito de um 

posicionamento que tomei quando nós defendemos e aprovamos a cobrança da taxa dos ônibus de 

turismo. O Arraial d’Ajuda está recebendo uma verba no valor de cem mil reais para o festival de 

gastronomia que vai acontecer do dia primeiro ao dia 30 que foi aprovado ontem pelo Conselho 

Municipal de Turismo. Senhora Presidente foi aprovado agora para o festival de cinema – Trancoso um 

valor de cinquenta mil reais que vai acontecer do dia 09 ao dia 13 de dezembro. A Associação ECOAR 

conforme aprovação, vai receber um valor de cinquenta mil reais para espetáculo em Porto Seguro. Isso 

é necessário que saibamos fiscalizar; a partir do momento que aprovamos leis para o Executivo 

arrecadar, e os recursos sejam destinados ao Conselho Municipal de Turismo ou Conselho Municipal do 

Meio Ambiente o vereador tem que estar presente fiscalizando se os conselheiros estão aprovando da 

maneira correta.  Quero agradecer a prefeita Cláudia Oliveira; parabenizar também meu colega Vereador 

Evanildo Santos Lage - Vanvan por juntos estamos conquistando obras para o bairro Alto do Vila. A 

Presidente Ariana Fehlberg – fez breves comentários a respeito do pronunciamento dos Vereadores: 

quero também agradecer a presença do moto-taxista. Aproveitando que a casa tá cheia   eu quero passar 

algumas coisas que achamos tem participado e é de suma importância para o município ontem eu tive 

uma reunião com o procurador do Município Dr. Hélio Lima o secretário do meio ambiente o novo 

secretário né Samuel empresário Jatobá e o comandante da Maria Júlia Maria e a discussão era o projeto 

de gerenciamento Costeiro  que está em andamento já em fase de finalização. O projeto piloto até para 

Praia de Trancoso que é a Praia do Coqueiro, onde é que tem praia legal a qual se vai fazer todas as 

finalizações deixar espaço reservado para as pessoas pesqueiro o banhista o Hospital de Base de banana 

biat jet-ski e lá será uma um projeto-piloto a qual a estamos tentando ver. É de suma importância que o 

município também está fazendo. A reunião está caminhando muito bem e diante disso quero falar para 

o vereador Rodrigo Borges que a questão dos orçamentos do Conselho Municipal do Meio Ambiente é 

que a Câmara de Vereadores já tinha feito um ofício a pedindo do senhor, isso foi feito no dia 10 de 

outubro 2019 como já temos respostas. A gente precisa saber e dá uma resposta para população que foi 

solicitado informação acerca dos valores financeiros atualizados no Fundo Municipal do meio ambiente. 

10 de setembro – extrato da conto do Meio Ambiente Banco do Brasil e na Caixa Econômica com 

respectivos valores.  A legalização fundiária, eu tive uma conversa com o secretário do movimento Sr. 

Epaminondas, tá está encaminhando; formando esperando legalidade das comissões técnicas para poder 

fazer esse processo, em breve já tá fazendo essa ferramenta para legalidade e graças a Deus temos uma 

notícia boa e agora a nossa parte com um vereador em relação a diretora e aprovação dos projetos, 

estamos aqui para somar é necessário que isso venha ter mais rápido possível. Quero dizer que eu sou 

muito tranquila que eu tenho 2 anos e 8 meses como vereadora; não tenho medo de nada, sou muito 
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 tranquila no meu caráter e a humildade; quando erro sei pedir perdão por que fui criada assim e eu 

acredito; quem estava presente na seção passada viu, ninguém é surdo e cego para ver o que aconteceu.  

Como presidente desta Casa tenho papel de seguir regimento interno e também estou aqui para defender 

uma classe que de vereadores. Sempre falei que não defende Associação de Stefano de Portugal de Felipe 

de Geovane e de Everaldo ou de quem quer que seja; eu quero a legalidade do Transporte Complementar, 

mas não depende de mim e nem dos Vereadores, estamos esperando do Executivo, assim que chegar, 

podem ter certeza que votaremos favoráveis ao projeto tão aguardado por todos. Ordem do Dia 

Legislativo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 029/2019 de autoria do Vereador Lázaro 

Souza Lopes – Matéria: Considera de Utilidade Pública Municipal a Associação dos Pequenos 

Produtores do projeto Mangabeira, com sede e fórum a estrada da Orla, s/nº, KM 02, bairro Alto da 

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

várias discussões por parte dos Vereadores o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia Filho. 

Do Executivo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 033/2019 – Matéria: Desafeta da 

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

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

várias discussões por parte dos Vereadores o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás 

Correia Filho. Projeto de Lei Nº 034/2019 – Matéria: Desafeta da classe de bens de uso comum do 

povo e autoriza a permuta bem imóvel municipal e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta 

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

o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia Filho. Projeto de Lei Nº 039/2019 

– Matéria: Altera a Lei nº 804/2009 – Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Porto Seguro. 

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

discussões por parte dos Vereadores o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia 

Filho. Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 025/2019 de autoria do Vereador 

Evaí Fonseca Brito. Matéria: Institui no município de Porto Seguro os abrigos de pontos de ônibus 

ecológicos em contêineres ou similares e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo 

com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores o projeto 

acima citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia Filho. Projeto de Lei Nº 027/2019 de autoria 

Vereador Lázaro Souza Lopes – Matéria: Acrescenta o inciso IX ao artigo 24 da Lei Nº 546/2004, que 

Instituiu o serviço de Transporte Público Municipal Individual de Passageiro (moto taxi). Quórum: 

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

parte dos Vereadores o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia Filho. 

Projeto de Lei Nº 030/2019 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves 

– Matéria: Denomina oficialmente como rua professora Wilma Peruzzo, via pública limitando ao norte 

com av. Principal e ao sul com rua Jovelino Vieira, distrito de Trancoso. Quórum: Maioria Absoluta de 

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

o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia Filho. Projeto de Lei Nº 031/2019 

de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Matéria: Dispõe sobre a organização das atividades 

profissionais dos músicos 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 
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 Vereadores o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia Filho. Projeto de 

Lei Nº 032/2019 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Matéria: Dispõe sobre 

atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais onde indica e dá outras providencias. 

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

discussões por parte dos Vereadores o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia 

Filho. Projeto de Resolução Nº 015/2019 de autoria dos Vereadores Rodrigo Borges de Souza e Elio 

Brasil dos Santos. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Mauricio Pedrosa. 

Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia 

Filho. Projeto de Resolução Nº 016/2019 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza, com apoio 

de demais vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Durval Lélis Tavares. 

Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia 

Filho. Projeto de Resolução Nº 017/2019 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa, com 

apoio de demais vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Romildo Santos 

Lima. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia 

Filho. Projeto de Resolução Nº 018/2019 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito, com apoio de 

demais vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense Dra. Magda Almeida Falabretti. 

Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia 

Filho. Projeto de Resolução Nº 019/2019 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito, com apoio de 

demais Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense Dr. Tibério Coelho Magalhães.  

Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia 

Filho. Projeto de Resolução Nº 020/2019 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas, com apoio 

de demais vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense Sr. Hélio Batista de Santana. 

Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia 

Filho. Projeto de Resolução Nº 021/2019 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado, com 

apoio de demais vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense Sr. Hevandro Lino de 

Queiroz. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia 

Filho. Projeto de Resolução Nº 022/2019 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado, com 

apoio dos demais vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense Sr. Marco Antônio 

Almeida dos Santos. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. 

Depois de várias discussões por parte dos Vereadores o projeto acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e 
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 Renivaldo Brás Correia Filho. Requerimentos: Nº 26719 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – 

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

para pavimentação do povoado de São Geraldo e circunvizinhanças. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia 

Filho. Nº 268/19 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal o estudo 

de viabilidade para construção de muro de contenção e guard rail na ladeira de acesso ao Cemitério 

Pousada Eterna. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia Filho. Nº 269/19 de autoria do Vereador Kempes 

Neville Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal a adoção do Programa: Psicólogos nas Escolas. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de 

Araújo e Renivaldo Brás Correia Filho. Nº 270/19 de autoria dos Vereadores Gomes e Ronildo Vinhas 

Alves e Robério Moura Gomes – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a 

Secretaria Estadual de Infraestrutura para serviço terraplanarem nas comunidades rurais de Sapirara e 

Coqueiro Alto. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia Filho. Nº 271/19 de autoria do Vereador Evaí 

Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal a criação do Serviço de Atendimento ao Cidadão, para 

pagamento e emissão de documentos do município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia Filho Nº 

272/19 de autoria do Vereador Dilmo Batista Santiago – Requer informações da Secretaria de Educação 

referente a denominação oficial de prédios escolas, especificamente as oficializadas na Lei 1061/13 e 

Lei 1402/17. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio 

Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia Filho. Nº 273/19 de autoria do Vereador Rodrigo 

Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual 

de Turismo para criação do Corredor Turístico no distrito de Vale Verde. Aprovado pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás 

Correia Filho. Nº 274/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o Ministério da Educação para construção de creche e quadra 

poliesportiva no bairro, Casas Novas. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia Filho. Nº 275/19 de 

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

convênio com a Secretaria de Estadual de Infraestrutura para pavimentação da rua Volta Redonda no 

bairro Vilas do Arraial –Arraial d’Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia Filho. Nº 276/19 de 

autoria do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto – Requer do Executivo Municipal o envio de 

Proposição versando sobre o REFIZ. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia Filho. Nº 277/19 de autoria do 

Vereador Wilson dos Santos Machado e Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Educação para revitalização da escola Morro Alto 

da Fazenda Santa Maria e construção dos banheiros, feminino e masculinos. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e 

Renivaldo Brás Correia Filho. Nº 278/19 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Requer da 

Secretaria de Obras, envio de equipe técnica para análise da obra da ladeira do bairro São José em Arraial 

D’Ajuda para que sejam tomadas as devidas providências para cobrar a empresa que realizou a obra, 

quanto à finalização dos meios-fios / calçada para pedestres. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia 

Filho. Indicações: Nº 248/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Patrolamento das ruas e 

instalação de Academia da Saúde na Aldeia Velha no distrito do Arraial d`Ajuda. Aprovada pela 
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 unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e 

Renivaldo Brás Correia Filho. Nº 249/19 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Pavimentação 

da ruas das Hortênsias, bairro Fontana I. Nº 251/19 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e 

Ronildo Vinhas Alves – Revitalização do lago na entrada do bairro Paraíso dos Pataxós. Aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e 

Renivaldo Brás Correia Filho. Nº 252/19 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Arborização da 

sede e bairros do município. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia Filho. Nº 253/19 de autoria do 

Vereador Dilmo Batista Santiago – Reposição de braços de postes de iluminação e lâmpadas de led 

bairro Aldo do Villas, distrito do Arraial d´Ajuda. Aprovada pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia Filho. Nº 

254/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Reforma da creche do bairro Vila Valdete, 

creche do bairro Vila Parracho e creche do bairro Paraguai. Aprovada pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Brás Correia 

Filho. Nº 255/19 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Ampliação da Tarifa de Pescadores. 

Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de 

Araújo e Renivaldo Brás Correia Filho. Nº 256/19 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia 

Filho – Revitalização dos paralelepípedos da rua Ayrton Sena do Bairro Fontana II. Aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e 

Renivaldo Brás Correia Filho. Nº 257/19 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Mudança 

das Barracas de Alimentação da Praça São Brás, para a praça localizada atrás da Associação de Taxistas 

de Arraial d’Ajuda, juntamente com o reordenamento das barracas de drinks, construção de banheiros 

públicos feminino e masculino para o uso de todos na praça de alimentação. Aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e 

Renivaldo Brás Correia Filho. A Presidente Ariana Fehlberg – Senhor Presidente, agradeceu a 

presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 19 de setembro 2019. Não havendo nada mais 

a se tratar, lavrou-se a “Ata” que depois de lida e aprovada, vai assinada pela Senhora Presidente, 1º 

Secretário, 2º Secretário e demais Vereadores.  

 

.  

 


