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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019 

Aos 22 (vinte e dois) 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, 

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

Correia Filho, Robério Moura Gomes, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo Borges de Souza, Ronildo 

Vinhas Alves e Wilson Santos Machado.  Em seguida a Presidente Ariana Fehlberg convidou o 

Prefeito da cidade de Belmonte – Portugal Sr. Antonio Pinto Dias Rocha e a Prefeita de Porto Seguro 

Sra. Claudia Silva Santos Oliveira para fazerem parte da Mesa. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária 

do dia 14 de agosto de 2019 foi aprovada pela unanimidade da Casa. Para Leitura: Do Executivo 

Municipal: Mensagem de Veto Nº 001 – Veto Parcial ao Projeto de Lei Nº 038/2018. Do Legislativo 

Municipal: Projeto de Lei Nº 027 /2019 de autoria do 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). Projeto de Lei Nº 028/2019 de autoria do Vereador 

Dilmo Batista Santiago – Matéria: Denomina oficialmente como Av. Idalício José Moreira, Via Pública 

que interliga o bairro Santiago a esquina da Rua Guanabara, distrito de Arraial d`Ajuda. Projeto de 

Resolução Nº 015/2019 de autoria dos Vereadores Rodrigo Borges de Souza, Elio Brasil dos Santos e 

outros. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Mauricio Pedrosa. Projeto de 

Resolução Nº 016/2019 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza e outros Vereadores Matéria: 

Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Durval Lélis. Projeto de Resolução Nº 017/2019 de 

autoria do Kempes Neville Simões Rosa – Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. 

Romildo Santos Lima.  Fora da pauta: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei Nº 035/2019 – 

Dispões sobre o quadro de pessoal da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Porto 

Seguro (ARPS) define vencimento dos servidores e dá outras providências. No Pequeno Expediente 

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

boas vindas em nome da prefeita Cláudia Oliveira o Dr. Antônio Dias Rocha presidente da Câmara e 

prefeito da cidade de Belmonte – Portugal seja muito bem-vinda essa casa e também o Sr. João Morgado 

Chefe de Gabinete da cidade de Belmonte – Portugal.  No ano retrasado foi procurado por um colega 

Laércio e nós fizemos a indicação para votar o Projeto de Lei dando o nome da cidade de Belmonte em 

algumas ruas de Porto Seguro; que vocês levem essa importante homenagem de Porto Seguro a rua que 

leva o nome da cidade de vocês. Lazaro Souza Lopes – Senhora Presidente, mais uma vez quero desejar 

boas-vindas a Prefeita Claudia Oliveira é uma grande parceira do Legislativo e tem desenvolvido muitos 

projetos pertinentes em nossa cidade. Para mim é uma honra receber o Sr. Antonio Rocha, Presidente a 

cidade de Belmonte – Portugal e o Sr. João Chefe de Gabinete. Agradeço a presença e a eficiência do 

Sr. Josemar Siquara, Chefe de Gabinete de Porto Seguro; quero registrar também a presença do Senhor 

Laércio faz parte desse desenvolvimento entre Porto Seguro e a cidade de Belmonte, e o Sr. Carleone 

que tem fundamental importância nesta função. Eu vejo que Porto Seguro tem sempre a crescer e buscar 

parceria; recentemente estive na China e onde também firmamos alguns compromissos de cooperação 

de cidades irmãs; hoje haverá uma reunião com o Sr. Mister Nunes para definir da vinda dos chineses a 

Porto Seguro. Robinson Leão Vinhas – Senhora Presidente, é uma satisfação muito grande receber esta 

comitiva de Portugal. No meu primeiro mandato como Vereador fizemos uma geminação entre a Porto 

Seguro e   Santarém cidade Portuguesa; fomos bem recebidos nesta cidade e outras cidades tais como 

Fafe; Trancoso, Cintra e Belmonte. Espero que esta parceria deve continuar. Antes de ser Vereador já 

existia uma parceria de Portugal com Porto Seguro, onde um casal de aluno do Colégio Municipal que 

passasse em primeiro lugar tinha um passeio para Portugal. Também foi construída nesta cidade a casa 
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Portuguesa onde está depositado as cinzas de Cabral. Aparecido dos Santos Viana – Senhora 

Presidente, quero agradecer a presença dos portugueses nesta cidade. Quero falar para a Prefeita Claudia 

Oliveira uma gestora que mudou e transformou esta cidade pelos belos serviços que vem fazendo no 

nosso município; não é possível fazer tudo. Espero que a senhora consiga fazer tudo aquilo que almeja 

e que nossa cidade seja realmente uma “cidade para viver e ser feliz”. Eu tive o privilégio de visitar 

Portugal no ano 2000 – um intercâmbio cultural entre Porto Seguro e Setúbal; na Presidência do Sr. 

Manoel Raimundo Alves; estávamos acompanhada pela Professora Silene Samblano. Hoje vários 

empresários do Brasil estão indo para Portugal pela poder econômico e geração de emprego. Com esta 

parceria, tenho certeza que vocês estarão trazendo uma grande experiência. Hoje temos uma gestora – 

primeira mulher que ficará na história de Porto Seguro; por estas cidade passaram muitos gestores – 

homens; mas, Deus enviou esta grande mulher que está fazendo a diferença. Kempes Neville Simões 

Rosa – Senhora Presidente, quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira; o Secretário de Obras Sr. 

Jonas e equipe pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo em todo Porto Seguro. Espero que o 

pacote de obras que será lançado faça jus a todos investimentos que os moradores fazem em nossa 

cidade. Que a senhor possa realizar tudo aquilo que está em seu coração e que realmente esta cidade 

possa ser uma cidade para viver e ser feliz. Quero fazer uma crítica a Secretaria de Saúde. Presidente 

Ariana Fehlberg, eu preciso Secretário de Saúde Sr. Kerrys Ruas venha até esta Casa trazendo toda 

demanda reprimida a respeito de cirurgias eletivas do nosso município. Várias pessoas tendo dificuldade; 

quando a gente está com a saúde em dia é muito fácil a gente sorrir ser feliz; mas quando a nossa saúde 

não está bem não fica legal.  Quero aproveitar a presença da prefeita nesta sessão para que a minha 

solicitação possa ser atendida para que a gente possa tomar conhecimento do cenário atual da saúde em 

nossa cidade; para que a gente possa ir em busca até de parcerias com o estado. Peço para que a gente 

possa tá entendendo o que a gente tá falando e que possamos ir até o governador um parceiro da nossa 

prefeita solicitar mais uma vez as cirurgias eletivas. Renivaldo Braz Correia Filho – Senhora 

Presidente, assim como Pedro Alvares Cabral foi a primeira pessoa quem visitou o Brasil, também já 

estavam os índios os primeiros habitantes; e hoje graças a Deus   este Município o primeiro índio 

Vereador. Nós índios agradecemos a Prefeita Claudia Oliveira pela criação da Secretária para Assuntos 

Indígenas a qual temos o Secretário índio Sr. Zeca Pataxó. Quero dizer que tivemos a oportunidade e ir 

a Brasília, uma comitiva de 130 indígenas; fomos a recebido pelo Ministro da Saúde, pelo presidente da 

FUNAI pelo Presidente da República Bolsonaro; entregamos    para ele um pedido da prefeita Cláudia 

Oliveira uma gestora que tem compromisso com este município. O pedido era alimentação e 

melhoramento da br-101 que liga Eunápolis a Santa Cruz de Cabrália. Ronildo Vinhas Alves – Senhora 

Presidente, a semente que foi plantada no ano de 2017, já tinha comentado várias vezes a diretora da 

UNEB na época era Sra. Jacilda que esteve nesta Casa e fez uma explanação a respeito do curso de 

turismo que está localizado na cidade de Eunápolis e a partir deste anos juntamos forças para chegar nas 

mãos da pessoa quem realmente vai trazer o curso que é a nossa Prefeita. Quero aqui agradecer a Prefeita 

Claudia e dizer que amanhã teremos uma reunião com a diretoria da UNEB na pessoa do Diretor Wilson 

Araújo Leandro Silva e André About, esse pessoal é do núcleo de ensino de extensão da UNEB – 

Universidade do Estado da Bahia em Salvador é unido com a Reitoria da UNEB e a Prefeitura de Porto 

Seguro para 2020 o curso de turismo possa vir para Porto Seguro oferta do curso de turismo superior 

pela faculdade do estado da Bahia e o curso gratuito. Quero agradecer a todos envolvidos, obrigado 

UNEB em nome de todos os estudantes que vão fazer o curso superior em nosso município. Evaí 

Fonseca Brito – Senhora Presidente, quero agradecer a presença de todos nesta Sessão. Nós Vereadores 

trabalhamos com requerimento e indicações, assim quero parabenizar os Vereadores pelo empenho 

como também parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pelos belíssimos trabalhos que vem realizando em 

nosso município. Senhor Presidente, hoje é um dia especial onde nós iniciamos com um projeto da TV 

e Rádio Câmara ontem recebemos um e-mail que esta Casa foi contemplada; são quatro meses para que 

esta Casa faça todo o procedimento com a empresa qualificada de Engenharia e assim sucessivamente. 

Quero parabenizar e agradecer dos Vereadores que fizeram parte da Mesa Diretora; o Deputado Federal 
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Ronaldo Carletto; Paulo Magalhães que foi contemplado aqui também com título cidadão através do 

Vereador Aparecido dos Santos Viana. Elio Brasil dos Santos – Senhora Presidente, é uma alegria 

redobrada pois estamos recebendo visitantes ilustres vindo de Portugal. De forma respeitosa quero dizer 

que também sou indígena; não tenho documento de índio mas o meu sangue é o sangue do povo 

brasileiro tem os povos indígenas. Quero falar para o Prefeito de Belmonte – Portugal, que o Brasil é 

visto em todas as redes de comunicação nacional e internacional que passa por crise, e aqui em Porto 

Seguro a Prefeita Claudia Oliveira mesmo com as dificuldades administra muito bem os recursos do 

município em todas as áreas têm sido atendida; pode observar o discurso dos Vereadores não se falou 

em falta de recursos para a educação, falta de recurso para saúde e nem falta de recurso para assistente 

social! São três serviços que a população mais precisam. Sabemos do seu compromisso e peço se 

possível conseguir parcerias pelo povo de Porto Seguro e especial pelo povo pataxó; porque neste último 

ano o Brasil e os municípios em especial  tá perdendo muitos recursos na educação; na assistência social; 

este ano o Governo Federal não repassou nenhum centavos para o SUS – Sistema Único de Assistência 

Social; mas neste município tem funcionado dos recursos do  fundo municipal; por e de fala muito 

humilde como  vereador que sou e represento as classes populares, quero te pedir que o senhor consiga 

um investimento físico para os nossos indígenas; porque a marca de Portugal em Porto Seguro, isso é 

um pedido de um Vereador da cidade coirmã de Belmonte, desta forma podemos em alto e bom som 

que a parceria da Cidade Belmonte – Portugal e Porto Seguro é uma parceria afirmativa e quero dizer 

que estamos juntos para fazer uma cidade cada vez melhor para que possamos viver e ser feliz. Wilson 

Santos Machado – Senhora Presidente, quero agradecer e parabenizar todos presentes nesta Sessão, em 

especial o Prefeito de Belmonte – Portugal e seu Chefe de Gabinete; a Prefeita Claudia e Secretariados. 

Quero Parabenizar o Vereador Renivaldo Braz Correia Filho junto com a Secretaria Indígena a qual tem 

o Secretário Zeca Pataxó, pelo trabalho e pedidos de benfeitorias junto ao Governo Federal para com 

esta cidade e aldeias indígenas. Quero parabenizar todos vereadores (a) que tem trabalhado e 

comprometimento com este município. Quero parabenizar e agradecer a Prefeita Claudia Oliveira pela 

conquista que a comunidade de Vera Cruz recebeu: academia de saúde com equipamentos. Agradecer a 

Prefeita Claudia Oliveira e a Educação tendo como Secretária D. Janes pelo comprometimento na 

Secretaria de Educação, quando houve um acidente na Escola do Distrito de Vera Cruz. Agradeço ao 

Secretário de Obras e a Prefeita por atender a minha solicitação onde diz respeito ao corredor agrícola 

da localidade Vera Cruz ao município de Itabela. Dilmo Batista Santiago – Senhora Presidente, em 

relação a saúde o governo tem a obrigação de colocar 15% dos recursos próprios no orçamento e a   

Prefeita atualmente já está colocando mais de 25% do recurso próprio na saúde. Vendo uma matéria 

ontem no Jornal Nacional que tem cidade no município do Rio de Janeiro, tem pessoas com exames 

marcado há mais de oito meses não consegue marcar; funcionários públicos com salários atrasados! 

Mas, graças a Deus nossa cidade não tem este problema, porque a Prefeita está administrando nosso 

município com seriedade e sabedoria. A Presidente Ariana Fehlberg concedeu a palavra ao Prefeito de 

Belmonte Sr. Antonio Pinto Dias Rocha e em seguida a Prefeita Municipal de Porto Seguro Claudia 

Oliveira; e agradeceu a presença dos portugueses em visita a Porto Seguro. Ordem do Dia do Executivo 

Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 032/2018 – Matéria: Institui o Novo Código de Obras 

e Urbanização do Munícipio 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 maioria absoluta. Fora da Pauta: Do Executivo Municipal para 1ª votação: 

Projeto de Lei Nº 035/2019 – Dispões sobre o quadro de pessoal da Agência de Regulação de Serviços 

Públicos Delegados de Porto Seguro (ARPS) define vencimento dos servidores 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 maioria absoluta. 

Fora da Pauta: Do Executivo Municipal para 2ª votação: Projeto de Lei 027/2019 – Altera os 

Anexos I, II e III da Lei Municipal 1457/2018, inclui o Anexo IV à Lei 1457/2018 e dá outras 

providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de 
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várias discussões por parte dos Vereadores o projeto acima citado foi aprovado pela maioria 

absoluta. Requerimentos: Nº 237/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio como Ministério da Saúde para adesão do programa Consultório de 

Rua para atendimento e ressocialização de moradores de ruas.   Aprovado pela maioria absoluta. Nº 

238/19 de autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal informações sobre a 

construção em ruinas da Capela Nossa Senhora da Conceição, dentro do cemitério Pousada Eterna. 

Aprovado pela maioria absoluta. Nº 239/19 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – 
Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério da Saúde para construção de 

Academia da Saúde nas Casas Novas e na Agrovila. Aprovado pela maioria absoluta. Nº 240/19, autoria 

Edis, Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com o Ministério dos Esportes para construção de quadra poliesportiva em Coqueiro Alto, 

distrito de Trancoso. Aprovado pela maioria absoluta. Nº 241/19 de autoria do Vereador Evaí Fonseca 

Brito – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos para construção de abrigo e casa de apoio para idosos. Aprovado pela maioria 

absoluta. Nº 242/19 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com INEMA e ICMBIO para revitalização do Parque Municipal do Rio da Vila; a 

perfuração de um poço artesiano na Comunidade do Japara e outro na Comunidade da Seringa no Projeto 

Vale Verde. Aprovado pela maioria absoluta.  Nº 243/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de 

Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério da Educação para 

instalação de Academia da Saúde, na praça do Dendê. Aprovado pela maioria absoluta. Nº 244/19 de 

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

convênio com o Ministério da Educação, para construção de Escola na aldeia Jitaí. Aprovado pela 

maioria absoluta. Nº 245/19 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Infraestrutura a perfuração de um poço 

artesiano na Comunidade do Japara e outro na Comunidade da a Seringa no Projeto Vale Verde. 

Aprovado pela maioria absoluta. Indicações: Nº 212/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – 

Patrolamento e cascalhamento para futura pavimentação das ruas do bairro Quinta do Descobrimento e 

das Casas Novas, no Complexo Frei Calixto. Aprovada pela maioria absoluta. Nº 213/19 de autoria 

do Vereador Lázaro Souza Lopes – Recuperação da pavimentação asfáltica da rua do Gravatá, próximo 

a escola Monteiro Lobato. Aprovado pela maioria absoluta. Nº 214/19 de autoria do Vereador Kempes 

Neville Simões Rosa – Pavimentação da Rua Pau Brasil e rua 11 no bairro Quinta do Descobrimento e 

rua Robinson Vinhas no bairro Parque Ecológico. Aprovada pela maioria absoluta. Nº 215/19 de 

autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Construção de redutor de 

velocidade na congruência da Av. Navegantes e Rua São Sebastião, proximidades da farmácia Tropical. 

Aprovada pela maioria absoluta. Nº 216/19 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – 

Pavimentação da rua Carlos Alberto Cancela, antiga rua 10 e pavimentação da avenida Dra. Hylderth 

Souza, bairro Vila Jardim. Aprovada pela maioria absoluta. Nº 217/19 de autoria do Vereador Rodrigo 

Borges de Souza – Construção de campo de lazer no final da rua Fernando Koragem (antiga rua 

Salvador), bairro Campinho. Aprovada pela maioria absoluta. Nº 218/19 de autoria do Vereador 

Robinson Leão Vinhas – Pavimentação asfáltica das margens da BR 367, iniciando no posto de gasolina, 

finalizando no 8º BPM. Aprovada pela maioria absoluta. Nº 219/19 de autoria do Vereador Hélio 

Pinheiro de Araújo – Revitalização da praça do Dendê, sede do município. Aprovada pela maioria 

absoluta. Nº 220/19 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Extensão de duas salas e 

construção de uma cozinha na escola Indígena Pataxó Nova Esperança, na Aldeia Nova Esperança. 

Aprovada pela maioria absoluta. Nº 221/19 de autoria dos Vereadores Ronildo Vinhas Alves e 

Robério Moura Gomes – Construção do Posto Saúde, no bairro Maria Viúva e que atenda os bairros 

Mirante Rio Verde e Xandó, distrito de Trancoso. Aprovada pela maioria absoluta. Nº 222/19 de 

autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez – Patrolamento para futura pavimentação da rua Jaqueira, 

no bairro Tabapiri. Aprovada pela maioria absoluta. Nº 223/19 de autoria do Vereador Aparecido dos 
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Santos Viana – Revitalização das vias públicas do povoado de Pindorama. Aprovada pela maioria 

absoluta. Nº 224/19 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Envio de equipe Itinerante para o 

distrito do Arraial d’Ajuda para realização de ação de limpeza, roçagem e poda de arvores nos bairros 

periféricos. Aprovada pela maioria absoluta. A Presidente Ariana Fehlberg – Senhor Presidente, 

agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 29 de agosto 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. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 


