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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Ao 14 (catorze) dia do mês de novembro de 2019 às 10hs00min foi realizada a 14ª 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, 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, Ronildo Vinhas Alves 

e Wilson Santos Machado; constando à ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, 

Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Rodrigo Borges de Souza.  Em seguida a Presidente 

Ariana Fehlberg convidou o Vereador Hélio Pinheiro de Araújo para assumir a 1ª Secretária pela ausência 

do Vereador Titular Robério Moura Gomes por motivo de saúde. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária 

do dia 07 de novembro de 2019 foi aprovada pela unanimidade dos presentes; constando ausência dos 

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Rodrigo 

Borges de Souza. Para Leitura do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 046/2019 de autoria dos 

Vereadores Aparecido dos Santos Viana e Antônio Geraldo Ferreira Couto – “Matéria: Reconhece como 

de Utilidade Pública a Associação de Transporte Completar Municipal Urbano de Passageiros em Sistema 

de Lotação do Município de Porto Seguro. Projeto de Lei Nº 047/2019 de autoria do Vereador Aparecido 

dos Santos Viana – Matéria: Autoriza o Executivo Municipal a disponibilizar assistência psicológica na 

rede pública municipal de educação. Projeto de Lei Nº 048/2019 de autoria do Vereador Aparecido dos 

Santos Viana – Matéria: Autoriza o Executivo Municipal disponibilizar soro antiofídico e outros 

imunobiologicos nas unidades de pronto atendimento do município de Porto Seguro. Fora da Pauta: 

Projeto de Lei Nº 049/2019 de autoria dos Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – 

considera como de utilidade Pública a Sociedade Formiguinha com sede fórum na BA 001 s/n Trancoso 

/ Arraial d’Ajuda.  No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Ronildo Vinhas Alves 

– Senhora Presidente, quero agradecer pelo projeto lido fora da pauta, porque vai precisar licitação; é uma 

Sociedade Formiguinhas está localizado e3m um dos pontos mais carentes deste Distrito – Mirante Rio 

Verde; um projeto que faz um grande trabalho com as crianças desta localidade junto com a Pastoral da 

Criança. Senhora Presidente, me cinto a vontade em fala de uma nova técnica emitida pelo IPHAN. Esta 

nota é diretamente a um Decreto existente nº 7.280 de 2015 – regulamenta o espaço público e normatiza 

o Quadrado de Trancoso – entrada e saída de veículos; carga e descarga determinando horário. Também 

a norma do IPHAN fala da lei municipal Nº 1511/19 do Plano Diretor que foi amplamente discutido nos 

quatro cantos da cidade em seguida aprovado onde toda sociedade discutiu. NA conclusão o IPHAN 

coloca: ciente que o Poder Legislativo do Município de Porto Seguro é quem dispõe de autonomias e 

poderes para fiscalizar e atuação do Poder Executivo dentro de questão atribuídas e competência. 

Rogamos que a Câmara de Vereadores atue de forma a fazer valer as recomendações indicada pelo 

IPHAN. Senhores Vereadores, ao meu ponto de vista, esta recomendação tem que ser imediatamente 

enviada ao Poder Executivo, ou se não enviar ao Ministério Público Federal para provocar o Executivo 

para as audiências públicas das mudanças. A Câmara não tem o poder de fazê-lo e sim de votar! Se o 

Projeto vier do Executivo ou a recomendação vir do Ministério Público Federal assim como foi feito na 

Praça Brigadeiro Eduardo Gomes em Arraial d’Ajuda que foi fechada, com horários determinados para 

carga e descargas. Espero que o IPHAN reveja esta situação. Elio Brasil dos Santos – Senhora Presidente, 

estou muito feliz em ver os estudantes do Colégio Álvaro Henrique do Complexo Baianão, tenho orgulho 

muito grande e dizer que faço parte desta comunidade. Espero em Deus que algum de vocês possam 
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assumir uma cadeira dessa – legislativa. Quero falar de uma classe trabalhadora que tem prestado um 

grande serviço em nosso comunidade que são os Guardas Municipal. Estive em assembleia com eles e sei 

que eles estão com uma reivindicação que eu acho que é complemento da lei porque a Lei Federal 

13.022/2014 depois de dois anos era para o município cumprir; mas o município está cumprindo o dever, 

porque vira e meche tem matérias falando da Guarda Municipal. Se a lei fala em dever, será que 

esqueceram do direito? Das condições do trabalho? Porque eu vejo as viaturas que eles andam todas 

sucateadas! Alguns servidores ganharam uniformes e outros não! Condições de trabalho não estão sendo 

cumpridas; em especial está sem cumprir o Plano de Carreira e o Estatuto da Guarda Municipal. Esta Casa 

já votou projetos para melhorias da Guarda Municipal; votou projeto para nomeação do Chefe da Guarda 

Municipal como Sub Secretário. Quer dizer que na hora da política lembrou do cargo de chefia; e na hora 

de atender os trabalhadores que estão nas ruas eu fico preocupado! Esta demanda não será pessoal deste 

Vereador quero que seja do Executivo Municipal porque já votamos leis que regulamentou o Transporte 

Complementar. Quer dizer que a gente vota projeto para fortalecer alguma parte dos trabalhadores e a lei 

que era para ser cumprida? Quero que esta reinvindicação seja um pagamento de dívida porque eles estão 

por mais de dez anos sem seus direitos garantidos. Está chegando época de eleição aí aparece um pedido 

aqui outro acolá! Minha vida em Porto Seguro sempre foi defender a classe trabalhadora; quero pedir as 

cada um de vocês para não votar em chefe do Executivo Municipal que fala em reduzir direito! Já ouvir 

falar que no setor de Educação estão querendo tirar os vigias para colocar câmeras! Para onde vão os 

vigias noturnos? Vão arrumar emprego aonde? Lazaro Souza Lopes – Senhora Presidente, espero que os 

alunos venham mais vezes nesta Casa para ver o que cada Vereador tem se preocupado com suas 

comunidades. Com certeza esta Casa vai abraçar a causa citada pelo Vereador Elio Brasil dos santos para 

com os Guardas Municipal. Quero agradecer toda equipe da Secretaria de Obras onde tivemos em algumas 

aldeias reivindicando alguns Postos de Saúde; é um povo que precisa ter um cuidado melhor; apesar de 

termos o Cacique como Vereador desta Casa; bem conceituado; eu sei da luta dele para com seu povo, 

mas nunca é demais quando a gente abraça a causa. Senhora Presidente, o Artigo 27 da Lei Orgânica onde 

essa casa faz\ um convite oficial para alguns secretários que simplesmente eles ignoram, eu acho um 

absurdo. Por diversas vezes o meu Gabinete fez vários convites para as Secretarias: Turismo, Meio 

Ambiente e Transito e Serviços Públicos, simplesmente fomos ignorados e não compareceram. Tivemos 

uma Reunião com a Associação da Orla Norte – uma Associação conceituada; é um absurdo esta Orla não 

ter um atendimento merecido; um local onde são cobrados as maiores taxas; não desmerecendo os demais 

bairros, mas nós devemos olhar para esta Orla com mais carinho. Todas as vezes que o secretário requer 

a presença dos Vereadores, nós assumimos o nosso compromisso. Aqui fica a minha a minha indignação 

para com estas secretárias conforme citadas. Wilson Santos Machado – Senhora Presidente, quero pedir 

ao nosso Deus que restaure a vida do nosso colega Vereador Robério Moura Gomes e todas as pessoas 

que se encontra da mesma maneira. Nós fomos eleito para cuidar do nosso povo. Quero parabenizar os   

Guardas Municipais pelos serviços prestados para com nossa comunidade. Senhora Presidente, eu fui a 

Salvador rever os serviços e abastecimento de água; também fui a Secretaria da Coelba – Luz para Todos 

para pedir ampliação de rede para uma área rural no Distrito de Vera Cruz e uma ampliação de rede do 

Córrego do Pindoba. Quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira e o Secretário de Obras pela atenção 

que está sendo dado no Distrito de Vera Cruz principalmente no serviço de drenagem da lagoa; 

pavimentação de ruas. Hélio Pinheiro de Araújo – Senhora Presidente, gostaria de informar da minha 

visita ao Hospital Luiz Eduardo Magalhães; entrei em vários leitos para conversar com os pacientes a 

respeito do atendimento; informaram que o hospital está com atendimento especial. Coloquei nas redes 

sociais, mesmo assim me criticaram! Não importei muito com a crítica por que fui pessoalmente conversar 

com que estava no hospital. Quero parabenizar os alunos (as) do Colégio Municipal Álvaro Henrique nas 

pessoas as professoras Cristina Viana e Rosália do bairro Frei Calisto. Quero agradecer o Secretário de 

Saúde Kerry Ruas uma pessoa que sempre tem cuidado da saúde do Município de Porto Seguro. Nesta 
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semana precisava de deslocar uma paciente para Salvador ou Jequié fui até o Secretário e fui atendido nos 

disponibilizando uma Ambulância. Também quero parabenizar a Secretária de Assistência Social Lívia 

Bittencourt por estar concorrendo a um prêmio em Nova York como melhor Secretaria de Assistência 

Social do mundo. Também quero pedir as Bênçãos de Deus para o nosso amigo Vereador Robério Moura 

Gomes que se encontra internado no hospital em Eunápolis. Abimael Ferraz Gomes – Senhora 

Presidente, quero agradecer a presença de todos nesta Sessão em especial o pessoal da Guarda Municipal 

que veio reivindicar seus direitos, quero dizer o que precisar desta Casa estamos juntos para o 

cumprimento da lei conforme abordado pelo Vereador Elio Brasil dos Santos. Também que agradecer a 

presença dos alunos do Colégio Álvaro Henrique na pessoa da Professora Cristina e Rosália. A busca do 

conhecimento, a sabedoria e o estimulo da inteligência é o que nos faz libertar de tudo aquilo que possa 

nos aprisionar, vocês são o futuro desta cidade, o futuro deste país. Nesta Casa nós ficamos muito alegre 

quando vemos as escolas participar da vida social da cidade e fazendo com que os alunos tenham 

entendimentos de como funciona a máquina pública, a máquina social. Estamos elaborando um projeto 

nessa direção em fazer com que toda rede municipal inclua os alunos em projetos de visitação em: Bancos, 

Câmara de Vereadores, Fórum e em todas repartições do município para que ele desde pequeno possa 

entender como funciona, para que no futuro eles são sejam pegos da forma que estão sendo hoje, sem 

intender porque estão sendo cobrados, criminalizados; estão sendo punidos e até mesmo condenados por 

aquilo que não foi ensinado na adolescência. Senhora Presidente, eu estive em Salvador buscar benefícios 

para nossa cidade; este é o papel do Vereador, além de cumprir as funções no município podemos buscar 

ações fora para que possamos ajudar a Administração Pública a melhorar a infraestrutura e tudo aquilo 

que compões o serviço público de nossa cidade para que o povo tinha dias melhores. Quero parabenizar 

a Prefeita Claudia Oliveira pelas obras que estão sendo realizadas em todo município: Povoado de 

Pindorama, Distrito de Vera Cruz, obra do Mercado do Povo sobre a tutela e vigilância do Vereador 

Kempes Neville Simões Rosa – Bolinha; parabenizar pelos 95% de pronta a obra de drenagem na rua ao 

lado do Correio BR 367; bairro Vila Jardim e demais. Kempes Neville Simões Rosa – Senhora Presidente, 

quero parabenizar a Professora Cristina da Escola Municipal Álvaro Henrique por está trazendo os alunos 

para participar do momento como este. Parabenizar o pessoal da Guarda Municipal e dizer que estou junto 

na batalho com vocês; uma coisa é a gente admitir que precisa melhorar, outra coisa é a gente impulsionar 

que esta melhora venha. Tenha convicção que este Vereador estar aqui para lutar junto com vocês; para 

que realmente aquilo que se é necessário e de direito, se torne representado através de vocês. Para os 

alunos deixo uma frase: “Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam sempre o mal com o bem”!  Para o 

dia de hoje isso não é fácil porque pregam a diversidade no dia a dia! Primeiro vocês tem que ter a 

convicção que vocês estão na cidade mais importante e é o berço deste país. Primeiro temos que entender 

a importância desta cidade para depois se tornar cidadão participativo. Todos nós somos importantes para 

o desenvolvimento de Porto Seguro porque é a cidade que escolhemos para viver. Quero parabenizar a 

Prefeita Claudia Oliveira pelas obras que está acontecendo em nosso município. Não sou cego, ninguém 

aqui tem problema de entender que realmente nunca teve um gestão para se trabalhar como esta mulher 

trabalha! Para mim é a maior obra de Porto Seguro é a unificação da BR 367 ligando a Rua 

Jabuticaba/Sapoti/UPA levando até a Rua do Telegrafo. A drenagem desta rua era um sonho dos 

moradores; o bairro Vila Jardim como aconteceu com o Nilo Fraga está sendo todo pavimentado, só não 

ver quem não quer. Quando fala em recursos de 90% ou 70% é para que isso aconteça como está 

acontecendo hoje. Aparecido dos Santos Viana – Senhora Presidente, me sinto feliz em receber nesta 

Casa estas crianças que em breve serão nosso representantes. A jornada de fazer um país melhor está na 

mão de vocês! Acredito no potencial de cada um de vocês para transformar este país melhor. Estão 

passando por uma geração de jovens que muitas vezes não sabe dar valor a vida. Quantos jovens estão 

tendo suas vidas ceifadas sem chegar aos vinte anos de idade! Vocês hoje representam um Porto Seguro! 

Em nome dos seus educadores desejo que vocês sigam este exemplo de vida, buscando a sinceridade, o 
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amor e a paz; esquecendo o mundo mal e trazendo um mundo de paz para todos. Estes são os meus desejos 

para vocês alunos do Colégio Álvaro Henrique. Senhora Presidente, fico feliz em ter encaminhado um 

projeto de lei autoriza o “Executivo Municipal a disponibilizar assistência psicológica na rede pública 

municipal de educação”. Também dei entrada em um projeto de Lei que “Reconhece como de Utilidade 

Pública a Associação de Transporte Completar Municipal Urbano de Passageiros em Sistema de Lotação 

do Município de Porto Seguro”. Espero que este projeto seja votado e que todos os associados tenham 

êxito porque fazem um trabalho muito legal para com o nosso povo. Senhora Presidente, quero 

parabeniza-la que com muita luta e esforço nosso conseguimos que a Prefeita Claudia Oliveira levasse o 

maquinário para pavimentar as ruas de Pindorama um local onde senhora nasceu. Porém os comentários 

que estão nas ruas é que só vai ser feito o serviço em uma só rua, mas eu acredito no nosso papel e o papel 

da Prefeita só tirar os maquinários depois que as ruas estejam pavimentadas. Senhora Presidente, eu 

gostaria que a Associação Comercial empregassem os jovens na faixa de 16, 17 ou 18 anos para levar 

para eles uma experiência de trabalho. Infelizmente quando um deles conseguem um emprego, o 

empregador diz que tem vaga mais o jovem não tem experiência! Quero fazer um apelo a Prefeita Claudia 

Oliveira, porque estão criando um grupo na cidade para reformar o Aeroporto! No ano de 1989 perdemos 

uma oportunidade de ter um Aeroporto capacitado de atender toda demanda. E o novo Aeroporto que 

poderá ser construído vai haver uma geração de três mil empregos; falam também que não pode ser 

construído o Aeroporto porque fica no município de Santa Cruz Cabrália. Para mim não importa em que 

município seja, o mais importante é que vai gerar economia para Porto Seguro. Dilmo Batista Santiago 

– Senhora Presidente, quero dá boas-vindas aos alunos do Colégio Álvaro Henrique; colégio este que o 

nome era Frei Calixto; mas o ex-vereador Nilsão junto comigo tivemos o prazer de colocar o nome deste 

colégio de Álvaro Henrique; porque sabemos que a educação estar em primeiro lugar, e quando nós 

homenageamos um professor nós estamos dando dignidade aos demais professores. Senhora Presidente, 

quando falamos em dignidade, gostaria de fazer uma cobrança a Secretária de Educação; por ela nunca 

ter ouvido ao meu respeito, porque na época do Prefeito Gilberto Pereira Abade, levamos um colégio para 

o Distrito do Arraial d’Ajuda, que por sinal foi concluído na gestão da Prefeita Claudia Oliveira, e através 

de um projeto de minha autoria este colégio se chama: Colégio Professora Nilzenil de Almeida Nobre – 

minha ex-professora. Não sei se é problema pessoal da Secretária comigo, porque até hoje ela não respeito 

à lei que esta Casa votou e que a Prefeita Claudia Oliveira sancionou. Ela não está tendo sensibilidade e 

respeito para com os Vereadores, até porque lei é para ser cumprida. A mesma coisa o colégio Brigadeiro 

Gomes que foi colocado o nome através de projeto para: Rita de Cássia que era uma professora que faleceu 

no Distrito do Arraial d’Ajuda. Quero Parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira por tantas obras que estão 

sendo realizadas em nosso município. É muito fácil ser líder da Prefeita Claudia Oliveira, porque a coisa 

funciona neste município; são obras em todas as localidade do município de Porto Seguro. Pela luta da 

nossa Presidente e do Vereador Aparecido dos Santos Viana fico feliz em ver as obras construída no 

Povoado de Pindorama; também obras sendo realizadas no Distrito de Vera Cruz, uma luta muito grande 

do Vereador Wilson dos Santos Machado; obras no distrito de Trancoso que é uma luta dos Vereadores 

Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes; e no Arraial d’Ajuda as obras vão ser contempladas 

agora. Vamos aguardar porque nós acreditamos na gestão da Prefeita Claudia Oliveira por ser uma pessoa 

séria e pôr está desenvolvendo um grande trabalho no município. Quero parabenizar a Secretária de 

Assistência Social Lívia Bittencourt por estar concorrendo prêmio nos EUA em relação a Secretaria de 

Assistência Social, que demonstra um trabalho sério e digno que está sendo desenvolvido em nosso 

município. Finalizou o Vereador. Dando prosseguimento os Vereadores (a) solicitaram e aprovaram em 

Plenário a convocação dos Secretário para fazerem esclarecimentos das pastas: Secretário de Turismo, 

Secretária de Educação, Secretário do Meio Ambiente e Secretária Assistência Social; vereadores 

ausentes: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Rodrigo 

Borges de Souza. Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei N 
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025/2019 – Matéria: Desafeta da classe de bens de uso comum do povo e autoriza a Permuta de bens 

imóveis municipal e dá outras providências. Quórum: Dois Terços de acordo com o Artigo 143 do 

Regimento Interno. Depois de várias discussões o Líder do Governo Vereador Dilmo Batista Santiago 

retirou o projeto acima citado a pedido dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo e Renivaldo Braz 

Correia Filho. Projeto de Lei Substitutivo Nº 037/2018 – Matéria: Altera da redação, revoga 

dispositivos, altera Tabelas de Receitas anexas ao Código Tributário e de Rendas do Município de Porto 

Seguro, aprovado através da Lei Municipal 925/10 e acrescenta Tabela XII. Quórum: Maioria Absoluta 

de acordo com Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores o projeto 

acima citado foi aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Lazaro Souza Lopes, Robério 

Moura Gomes e Rodrigo Borges de Souza. Projeto de Lei Nº 046/2019 – Matéria: Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a efetuar doação de materiais esportivos. 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 por unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Lazaro Souza Lopes, Robério 

Moura Gomes e Rodrigo Borges de Souza. Do Legislativo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de 

Resolução Nº 041/2019, autoria Edil, Robinson Leão Vinhas, com apoio de demais Vereadores. Matéria: 

Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Dr. Antônio Vasconcelos Sampaio. Quórum: Dois Terços 

de acordo com o Artigo 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores o projeto acima citado foi aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Lazaro 

Souza Lopes, Robério Moura Gomes e Rodrigo Borges de Souza. Do Executivo Municipal – Para 

1º Votação: Projeto de Lei Nº 045/2019 – Matéria: Revoga a Lei Municipal 1304/16 e autoriza a Cessão 

de bem imóvel municipal mediante Termo de Cessão de Uso ao 8º Batalhão de Policia Militar da Bahia e 

dá outras providências. Quórum: Dois Terços de acordo com o Artigo 143 do Regimento Interno. Depois 

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

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

Evaí Fonseca Brito, Lazaro Souza Lopes, Robério Moura Gomes e Rodrigo Borges de Souza. 

Projeto de Lei Nº 047/2019 – Matéria: Regulamenta o Processo Seletivo Simplificado Operação Verão 

2020, no município de Porto Seguro e da 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 por unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Lazaro Souza Lopes, Robério 

Moura Gomes e Rodrigo Borges de Souza. Requerimentos: Nº 350/19 de autoria da Vereadora Ariana 

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

Infraestrutura para pavimentação da Rua Paulo Souza Neto, Rua Castro Alves, Travessa Castro Alves, 

Rua Nunes Ribeiro e ruas adjacentes do bairro Casas Novas. Aprovado por unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí 

Fonseca Brito, Lazaro Souza Lopes, Robério Moura Gomes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 351/19 
de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal o cumprimento do Código 

de Postura do Município, onde versa sobre aplicação de multas a proprietários de terrenos abandonados. 

Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Lazaro Souza Lopes, Robério Moura Gomes 

e Rodrigo Borges de Souza. Nº 352/19 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer 

do Executivo Municipal celebração de convênio como Ministério da Saúde para reforma da UPA do bairro 

Frei Calixto. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Lazaro Souza Lopes, Robério 
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Moura Gomes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 353/19 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos 

Viana – Requer do Executivo Municipal celebração do Municipal da Saúde para adesão ao programa 

nacional de saúde bucal, implante dentária. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Lazaro 

Souza Lopes, Robério Moura Gomes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 354/19 de autoria do Vereador 

Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério das 

Cidades para construção de praça na Rua da Vala, bairro Pacatá. Aprovado por unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí 

Fonseca Brito, Lazaro Souza Lopes, Robério Moura Gomes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 355/19 
de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com a Secretaria Estadual de Infraestrutura para pavimentação do ponto D. Santa até o bairro 

Coqueiro Alto, distrito de Trancoso. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Lazaro Souza 

Lopes, Robério Moura Gomes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 356/19 de autoria do Vereador Elio 

Brasil dos Santos – Requer do Executivo Municipal a implantação de Lei Municipal que regule a atividade 

de Guarda Municipal em consonância com a Lei Federal 13022/14. Aprovado por unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí 

Fonseca Brito, Lazaro Souza Lopes, Robério Moura Gomes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 357/19 
de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio 

com a Secretaria Estadual de Saúde para realização de mutirão de Ultrassonografia. Aprovado por 

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo 

Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Lazaro Souza Lopes, Robério Moura Gomes e Rodrigo Borges 

de Souza. Nº 358/19 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convenio com a Bahia Pesca na aquisição de equipamentos para a classe pesqueira de Porto 

Seguro. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Lazaro Souza Lopes, Robério Moura Gomes 

e Rodrigo Borges de Souza. Indicações: Nº 334/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – 

Realização de Fóruns de Sustentabilidade nas redes pública de educação. Aprovada por unanimidade 

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

Evaí Fonseca Brito, Lazaro Souza Lopes, Robério Moura Gomes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 

335/19 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Pavimentação asfáltica das seguintes ruas: Lisboa, 

Soares e Novo Horizonte. Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Lazaro Souza Lopes, 

Robério Moura Gomes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 336/19 de autoria do Vereador Kempes Neville 

Simões Rosa – Reforma do Porto de Saúde do Mirante Caravelas. Aprovada por unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí 

Fonseca Brito, Lazaro Souza Lopes, Robério Moura Gomes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 337/19 
de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Pavimentação com calçamento da rua Getúlio 

Vargas, bairro Invasão, distrito de Trancoso. Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Lazaro 

Souza Lopes, Robério Moura Gomes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 338/19 de autoria do Vereador 

Hélio Pinheiro de Araújo – Pavimentação da Rua Salvador, bairro Campinho. Aprovada por 

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo 

Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Lazaro Souza Lopes, Robério Moura Gomes e Rodrigo Borges 

de Souza. Nº 339/19 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Pavimentação da ladeira do 

bairro Barriga de Rato, na Rua Curitiba, interligando o bairro Santiago aos bairros Alto do Vilas e Vilas 

do Arraial. Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 



       95 
 

  

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Lazaro Souza Lopes, Robério 

Moura Gomes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 340/19 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – 

Instalação de Faixa de Pedestres na BA-001, na direção da rua da Posto de Saúde do Bairro Santiago.  

Nº 341/19 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Instalação da academia ao ar livre no distrito 

de Vale Verde. Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Lazaro Souza Lopes, Robério 

Moura Gomes e Rodrigo Borges de Souza. Nº 342/19 de autoria do Vereador Antônio Geraldo Ferreira 

Couto – Construção de praça próximo à rua Lourival couto no bairro Quinta do descobrimento. Aprovada 

por unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo 

Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Lazaro Souza Lopes, Robério Moura Gomes e Rodrigo Borges 

de Souza. A Presidente Ariana Fehlberg – Senhor Presidente, agradeceu a presença de todos, marcando 

a próxima Sessão para o dia 21 de novembro 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 


