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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Ao 12 (doze) dia do mês de dezembro de 2019 às 10hs00min foi realizada a 18ª Sessão Ordinária do Poder 

Legislativo na sede própria da Câmara Municipal de Porto Seguro localizada à Praça Antonio Carlos 

Magalhães, nº. 30. Feita a primeira chamada dos Vereadores, e não havendo número suficiente para dar 

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

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

de Vereadores; 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, Evanildo Santos Lage, Hélio Pinheiro de Araújo, 

Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robinson Leão 

Vinhas, Rodrigo Borges de Souza, Ronildo Vinhas Alves e Wilson Santos Machado; constando à 

ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Expediente: A Ata da Sessão 

Ordinária do dia 05 de dezembro de 2019 foi aprovada pela unanimidade dos presentes; constando 

ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Para Leitura do Executivo 

Municipal: Mensagem Nº 049/19 acompanhando Projeto de Lei Nº 039/2019 que “Altera a redação de 

dispositivos, altera a Lei Municipal nº 804/2009, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Porto Seguro”. Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 054/2019 de autoria da 

Vereadora Ariana Fehlberg – Matéria: Denomina oficialmente como Praça João José Pereira, praça 

pública na localidade de Agrovila. Projeto de Lei Nº 055/2019 de autoria do Vereador Kempes Neville 

Simões Rosa – Matéria: Dispõe sobre sons urbanos, fixa níveis e horários em que será permitida sua 

emissão, possibilita doação e destruição de equipamento (s) sonoro (s) e dá outras providencias. Projeto 

de Lei Nº 056/2019 de autoria dos Vereadores Evaí Fonseca Brito e Aparecido dos Santos Viana. 

Matéria: Institui no Calendário Oficial do município o dia 20 de Agosto como o dia do Maçom. Fora da 

Pauta Para Leitura: Do Executivo Municipal – Mensagem Nº 050/2019 acompanhando o Projeto de 

Lei Nº 050/2019 que altera p Art. 1ºda Lei Nº 1506/19 e dá outras providências. Do Legislativo 

Municipal: Projeto Nº 057/19 de autoria do Vereador Dilmo Batista Santiago – Matéria: Denomina 

oficialmente como Pré-Escola do Arraial Professora Nilzenil de Almeida Nobre. No Pequeno Expediente 

fizeram uso da palavra os Vereadores: Abimael Ferraz Gomes – Senhora Presidente, quero parabenizar 

a Prefeita Claudia Oliveira pelas obras que estão sendo realizadas em nosso município, em especial no 

bairro Cambolo; sem dúvida ela está transformando a realidade da comunidade urbana de Porto Seguro. 

Quero parabenizar os empresários: Lilian e esposo Rafael que inauguraram um grande Hotel Orquídeas 

no bairro Vilagem, para atender os nossos turistas com serviços de qualidades. Senhora Presidente, esta 

Casa é um lugar das discussões; um local que tem divergência para encontrar as convergências. Quero 

parabenizar o Professor Samuel um homem honrado, digno, que está fazendo um grande trabalho na Pasta 

da Secretaria do Meio Ambiente; eu conheço a pessoa; tenho certeza que Porto Seguro ganhou um 

presente com a vinda desta pessoa para iniciar um noivo ciclo de trabalho honesto na Secretaria de Meio 

Ambiente. Senhora Presidente, nós somos em dezessete Vereadores, todos pais de famílias; pessoas que 

tem história nesta cidade, se não fosse isso não estariam aqui representando o Município de Porto Seguro. 

Quando tomei posse nesta casa disse que a minha intensão de usar na prerrogativa de ser vereador: atender 

conveniências pessoais – não sou homem para isso. Todos tem responsabilidade; mas neste momento falo 

por mim. Não tenho medo, não tenho dificuldade de falar da minha vida porque a minha v ida é na rua e 

todos já conhecem. Tenho ouvido áudios nas redes sociais de pessoas que deveriam se comportar de forma 

diferente. Quando você crítica para atender suas conveniências você erra porque não é imparcial. Quando 

você elogia, tendo bom senso, mostra que você tem capacidade de entender e reconhecer o que tem de 

bom nas pessoas. Quando só crítica; uma crítica sistemática para atender a sua conveniência, você erra 

por não entender o que é consciência. Estamos vendo em redes sociais algumas pessoas esculhambando 

os Vereadores, chamando-os de ladrão; safados. Pra chegar a ser vereador, eu vim daí onde vocês estão! 

Trabalhei há vinte anos nesta cidade como Diretor de Iluminação Pública; conheço a realidade dos quatro 
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 cantos deste município; cheguei na Câmara pelo voto popular, no momento que o Vereador toma posse o 

problema do município passa ser problema do Vereador. O que não pode é generalizar; não tenho rabo 

prezo com ninguém; moro no mesmo lugar há vinte anos, uso o mesmo carro. Então você que fica na rede 

social achando que pode polemizar todos os vereadores você está errado. Não aceito porque tenho meu 

nome a honrar nesta casa. Kempes Neville Simões Rosa – Senhora Presidente, quero agradecer pelos 

serviços que vão ser concretizado através das nossas indicações. Quero agradecer a Prefeita Claudia 

Oliveira pela palavra dada que na segunda quinzena do mês de janeiro começará as obras do bairro Casas 

Novas como também vai fazer a arena nesta localidade. Senhora Presidente, tem um projeto de minha 

autoria que visa um espaço especifico dentro do município para modalidade se som “automotivo” – 

paredões; isso não é crime nem aqui e nem lugar nenhum. Nós já temos aqui mas de uma forma 

clandestina; por isso esperamos que seja regularizado para que eles possam ter dignidade do seu lazer 

dentro de sua cidade. Este movimento é de sumo importância para nossa cidade. Renivaldo Braz Correia 

Filho – Senhora Presidente, sempre representei o meu povo. Só que há comentários em rede sociais de 

pessoas que precisa dos Vereadores para aprovar o projeto, ficam denegrindo a imagem do Vereador; 

chamando de ladrão, corrupto. Quero falar para esta pessoa que eu Vereador Renivaldo Braz Correia Filho 

não vota em projeto através de pressão; voto de acordo com a minha consciência. Quero parabenizar o 

Secretário para Assuntos Indígenas, assim que ele tomou posse no dia 15 de agosto, nós fomos a Brasília 

conversar com o nosso Presidente Jair Bolsonaro entregar um pedido ao mesmo para o melhoramento da 

BR 367 – Ponta Grande; quero parabenizar o Presidente e a Prefeita Claudia por ter enviado também um 

documento para que esta obra fosse realizada. Lazaro Souza Lopes – Senhora Presidente, nos quase três 

anos e meio de meu mandato tive a honra de dividir com os meus colegas Vereadores os meus 

questionamentos que sou fominha, mas sou verdadeiro. Mas eu tenho qualidade como político; só que no 

país inteiro o político leva nome de ladrão, descarado; mas quem é honesto e sério, não tem vergonha nem 

medo. Aponte um de vocês quem nunca errou? Somos seres humanos sujeitos a falhas. Gosto muito do 

Sr. QSL – assim chamado um motorista de lotação! Mas você foi muito infeliz em publicar um áudio na 

rede social; você ínsita a população a jogar ovo ou tomar atitude contra esta casa. Não tenho rabo preso 

com ninguém! Acho que seria até honroso da sua parte pedir desculpas aos Vereadores; em nenhum 

momento estes vereadores nunca fez projeto que não fosse viável e melhoria para a cidade de Porto 

Seguro. Todos sabem que há divergência por são dezessete cabeças pensantes e vivemos em um país 

democrático. Em nenhum momento nós destratamos cidadão nesta casa; mas, nós Vereadores somos 

destratados diariamente. Também quero saber quando a população de Porto Seguro parabenizou esta casa 

por ter votado em projeto em tempo recorde? Eu acho que deveriam ter mais respeito para com esta casa 

legislativa. Wilson Santos Machado – Senhora Presidente, nós respeitamos todos, assim esperamos que 

todos nos respeitem também. Senhora Presidente, eu gostaria de pedir ao Secretário de Esporte Senhor 

Enildo Gama – Roló, que pensasse com carinho a pasta que exerce; a minha comunidade nunca foi 

beneficiada com esta pasta; temos o estádio que precisa de cuidados. Senhora Presidente, o cemitério de 

Vera Cruz tem atendido várias comum idades do município, se continuar assim, não teremos mais espaços. 

Gostaria que a Administração adiantasse a liberação do cemitério do bairro Vila Jardim. Gostaria que 

fosse desapropriada uma área de cinco mil metros para ampliar o cemitério do Distrito de Vera Cruz. 

Quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pela realização das obras do município; pela sabedoria dela 

nestes sete anos de Administração. Ordem do Dia do Executivo Municipal para votação única e 

escrutínio secreto: Veto Parcial Nº 002 – ao Artigo XII do Projeto Nº 031/2019. Quórum: Dois Terços 

(2/3) de acordo como art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores, o projeto acima citado foi retirado de pauta pela Presidente Ariana Fehlberg. Do Executivo 

Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei N 025/2019 – Matéria: Desafeta da classe de bens de uso 

comum do povo e autoriza a Permuta de bens imóvel municipal e dá outras providências. Quórum: Dois 

Terços 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: Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Do Legislativo Municipal – 

Para 2º Votação: Projeto de Resolução Nº 042/2019 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões 
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 Rosa com apoio dos demais Vereadores – Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. 

Gilmárcio Barbosa dos Santos. Quórum: Dois Terços 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: Evaí Fonseca Brito e Robério 

Moura Gomes. Projeto de Resolução Nº 043/2019 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez, com 

apoio dos demais Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Laurentino 

Filho Correia. Quórum: Dois Terços 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: Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. 

Projeto de Resolução Nº 044/2019 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez, com apoio dos demais 

Vereadores. Matéria: Concede Título de cidadão Portosegurense ao Sr. Valdomiro Pereira da Silva. 

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

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Robério 

Moura Gomes. Projeto de Resolução Nº 045/2019 de autoria do Vereador Dilmo Batista Santiago, com 

apoio dos demais Vereadores. Quórum: Dois Terços 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: Evaí Fonseca Brito e Robério 

Moura Gomes. Projeto de Resolução Nº 046/2019 de autoria Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto, 

com apoio dos demais Vereadores. Matéria: Concede Título de cidadão Portosegurense ao Sr. Floriano 

Souza Santos. Quórum: Dois Terços 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: Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Do 

Executivo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 048/2019 – Matéria: Estabelece critérios 

para regularização e compensação urbanística de edificações construídas em desacordo com a legislação 

urbanística conforme previsto no Plano Diretor Municipal Participativo. 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: Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Do Legislativo Municipal – Para 1º 

Votação: Projeto de Lei Nº 043/2019 de autoria dos Vereadores Aparecido dos Santos Viana e Antônio 

Geraldo Ferreira Couto – Matéria: Reconhece como de Utilidade Pública a Associação de Transporte 

Complementar Municipal Urbano de Passageiros em Sistema de Lotação do Município 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 obtendo o seguinte resultado: 13 

(treze) votos favoráveis dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antonio Geraldo Ferreira Couto, 

Aparecido dos Santos Viana, Ariana Fehlberg, Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage, Hélio 

Pinheiro de Araújo, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes, Renivaldo Braz Correia 

Filho, Robinson Leão Vinhas, Ronildo Vinhas Alves e Wilson Santos Machado; 01 (um) voto contra 

do Vereador Dilmo Batista Santiago; constando 03 (três) ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca 

Brito, Robério Moura Gomes e Rodrigo Borges de Souza. Requerimentos: Nº 380/19 de autoria da 

Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal reunião para definição do projeto Operação 

Verão, na área de segurança, transito, carga e descarga, limpeza pública dentre outros. Depois de várias 

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

presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes.  Nº 

381/19 de autoria do Vereador Lazaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com a Coelba que instale 20 postes com braços e lâmpadas no bairro Manoel Rico – Distrito de 

Vale Verde. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí 

Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 382/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Infraestrutura para reforma do 

mercado Municipal Pedro Abade. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 384/19 de autoria do Vereador Renivaldo 
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 Braz Correia Filho – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Governo do Estado 

para adoção do programa Luz para Todos para comunidade Ribeirinhos, distrito de Vale Verde. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito 

e Robério Moura Gomes. Indicações: Nº 361/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – 

Revitalização da Cidade Histórica. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 362/19 de autoria do Vereador 

Lazaro Souza Lopes – Pavimentação asfáltica nas seguintes ruas do bairro Fontana I: Rua: dos Cravos, 

Rua das Hortênsias, Rua das Rosas e no entorno da Praça dos Pardais. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 

363/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Pavimentação da rua Paulo Souza Neto e ruas 

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

Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 365/19 de autoria do Vereador Renivaldo 

Braz Correia Filho – Aterro na aldeia Novos Guerreiros, Ponta Grande. Aprovado pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 

366/19 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Pavimentação para a Rua 06 do bairro 

Quinta do Descobrimento. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 367/19 de autoria do Vereador Robinson 

Leão Vinhas – Pavimentação da Rua Evaldo bento Vieira, Antônio bento Filho, Orlando Prefeito Alves. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito 

e Robério Moura Gomes. Nº 368/19 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Construção de 

campo de futebol society na Agrovila. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. A Presidente Ariana Fehlberg – 

Senhor Presidente, agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 17 de dezembro 

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.  
 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=futebol+society&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjdoZ7Q6a3mAhW0FLkGHWpHBP4QkeECKAB6BAgRECk

