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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE MAIO DE 2019 

 

Aos 23 (vinte e três) dia do mês de maio 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. Pela ausência da Presidente Ariana Fehlberg assumiu os trabalhos da Mesa 

Diretora nesta Sessão foi o Vice Presidente Lazaro Souza Lopes. Feita a primeira chamada dos 

Vereadores, e havendo número suficiente para dar início à Sessão, o Presidente em exercício Vereador 

Lazaro Souza Lopes 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; constando à ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto; 

Ariana Fehlberg e Evaí Fonseca Brito. Em seguida o Vereador Evanildo Santos Lage solicita um 

minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Domingos José de Lima Santos. Expediente: A Ata da Sessão 

Ordinária do dia 16 de maio de 2019 foi aprovada pela unanimidade dos presentes; constando ausência 

dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto; Ariana Fehlberg e Evaí Fonseca Brito. Para 

Leitura: Do Executivo Municipal: Mensagem nº 017/19 acompanhando Projeto de Lei Nº 017/2019 

que “Cria o Fundo e Conselho Municipal de Requalificação da Orla Sul, e dá outras providências”. 

Mensagem nº 018/19 acompanhando Projeto de Lei Nº 018/2019 que “Institui o Programa Municipal 

de Apoio ao Esporte Amador e dá outras providências”. Mensagem nº 019/19 acompanhando Projeto 

de Lei Nº 019/2019 que “Extingue os cargos que relaciona e dá outras providências”. No Pequeno 

Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, nesta 

semana eu estava em Salvador e na oportunidade estive com o Deputado Federal Zé Neto – No Órgão 

Estadual – SERB, cobrei a perfuração do poço artesiano da localidade Japara e da Comunidade Bom 

Jesus – Distrito de Vale Verde, isso foi uma emenda dada pelo Deputado há um ano. Agradeço a Prefeita 

Claudia Oliveira pelo convite para participar de uma comitiva para visitar algumas Secretarias do Estado 

em Salvador. Na CONDER, a Prefeitas solicitou a continuação da drenagem da Rua da Linha e em todo 

entorno; solicitei uma visita técnica no Bairro Campinho, a respeito da situação da obra de saneamento 

básico que desde o ano 2000 se encontra inacabada!  Na Governadoria, solicitamos a reforma do Centro 

de Cultura, um prédio que nunca houve reforma desde a sua construção! No SETRE em companhia do 

Vereador Robinson Vinhas visitamos o Secretário Davison Magalhães direcionou algumas ações para 

esta cidade; a Prefeita pediu apoio para realização dos interbairros que acontecerá este ano; solicitei 

apoio através de projetos para a classe de pesca – Colônia Z22. No SEINFRA, mostramos fotos e vídeos 

do estado que se encontra a BA 001 – fotos de acidentes e de indignação dos habitantes; saímos de lá 

com liberação emergencial do processo licitatório de um acesso de seis quilômetros – uma nova estrada; 

do recapeamento provisório dos demais trechos. Em visitas as Secretarias do Estado, o que mais me 

chamou atenção, foi a aceitação do acesso livre da Prefeita perante todos os órgãos. Foram várias 

perguntas para ela tipo: Como que a senhora está conseguindo trabalhar? Na SERB, presenciei prefeito 

pedindo dez tampas de caixa d’água! Prefeitos alegando que tem mais de um ano que não realiza obra 

no seu município! Desde já parabenizo a Prefeita, que ela está no caminho certo e o nosso município só 

tem a ganhar. Robério Moura Gomes – Senhor Presidente, quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira 

por atender uma indicação de minha autoria hoje aja está sendo feita a ponte do rio Taipe. Também tenho 

indicação para asfaltar as ruas das comunidade: Maria Viúva, Trancosinho e Condomínio Dois Mil, e 

nesta semana as máquinas já estão no Distrito de Trancoso para dá inicios as obras. O município de 
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Porto Seguro é muito grande; a prefeita tá atendendo todos os Vereadores (a) conforme indicações e 

requerimentos dos mesmos (a). Também solicitei desapropriação de uma área para construção de uma 

escola e uma quadra poliesportiva para um dos bairros mais carentes do Distrito de Trancoso – Maria 

Viúva e Mirante rio Verde. Wilson Santos Machado – Senhor Presidente, quero agradecer o Secretário 

do Meio Ambiente Dr. João Góes que esteve nesta Casa junto com seus assessores para nos dá 

informações da sua pasta e tirando nossas duvidas passadas para ele. Quero parabenizar o Vereador Elio 

Brasil dos Santos pela Sessão Solene realizada nesta Casa. Senhor Presidente, gostaria que o Secretário 

de Esporte Sr. Enildo da Gama desse atenção ao Estádio Edmar Xavier do Distrito de Vera Cruz; é 

preciso que a estrutura do estádio seja toda revitalizada. Que o mesmo pudesse vir a esta Casa prestar 

esclarecimento da pasta. Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente, concordo com o Vereador 

Rodrigo Borges de Souza. O meu primeiro compromisso com a Prefeita Claudia Oliveira foi no 

Comando da Policia Militar do Estado da Bahia, onde fomos recebido pelo Com. Anselmo Brandão, 

onde protocolamos a instalação de uma Escola Militar no Bairro Cambolo; tenho certeza que será um 

divisor de água na educação de Porto Seguro, haja visto que as escolas com a presença dos militares tem 

um aproveitamento de praticamente de cem por cento do seu conteúdo e de alunos. Na Secretária de 

Turismo, cobramos a reforma do Cento Cultural que está uma vergonha; foi firmado que esta é uma 

pauta de primeira necessidade do Governo do Estado. Confirmo as palavras do Vereador da importância 

de termos uma Prefeita comprometida com a cidade e preocupada em trazer obras para Porto Seguro. 

Ouvimos diversos prefeitos, e a prefeita Claudia Oliveira é quase que unanimidade em relação ao volume 

de obras que está acontecendo nesta cidade; o Secretário Marcos Cavalcante se colocou à disposição 

para resolver as questões: Rua da Linha, Infraestrutura de rodoviária, etc. Na Secretaria de Esporte fomos 

recebido com muito carinho pelo Davison Magalhães, como também o aceitou as propostas nossa e dá 

Prefeita Claudia Oliveira. Da minha parte, a Câmara de Vereadores de Porto Seguro pelo menos da 

minha parte, eu acho que nós estamos na mesma situação do nosso Presidente que quer fazer as coisas 

certas e alguns acham que ele está errado! Se não faz, haja motivo pra ser falado; se faz infelizmente é 

criticado!  Senhor Presidente, gostaria de fazer um repúdio público com relação ao que aconteceu em 

uma cidade brasileira que me remeteu ao Século XVI quando o Brasil através dos portugueses 

começaram a trazer escravos para a mão de obra deste país; os escravos eram colocados em praças 

públicas onde os mesmos eram negociados com os fazendeiros, comerciantes e industriais da época; os 

critérios que valorizavam os escravos eram: dentição boa, músculos fortes, boa elasticidade. E na cidade 

do Mato Grosso aconteceu um ato muito desagradável. A Associação Mato-grossenses de Adoção de 

Crianças juntamente com a OAB promoveram um desfile de crianças para adoção! As crianças 

desfilaram no shopping e os pretendentes analisavam cada criança em várias formas. Para mim é uma 

atitude hedionda e desumana. No século XX a gente ver uma situação dessa com presença de 

autoridades: OAB, Juizados de Menores da cidade; e em um shopping renomado prestar um papel desse. 

Do meu gabinete vou enviar para esta Associação um oficio falando da minha indignação com relação 

a isso. Vivemos em um país que precisamos respeitar as pessoas na sua essência e na sua especificidade. 

Evanildo Santos Lage – Senhor Presidente, quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira; os 

Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Robinson Leão Vinhas e Rodrigo Borges de Souza, que foram a 

Salvador em busca de melhorias para o nosso município. Quero parabenizar a Secretária de Educação 

junto com a Prefeita pelo Projeto de Educação Itinerante. Quero agradecer a Prefeita Claudia Oleira 

pelas obras realizadas no distrito de Arraial d’Ajuda. Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, 

em conversa com os Diretores do IFBA, fiquei in formado da trajetória desta instituição em nosso 

município. O IFBA é uma das maiores instituição de nossa cidade; tem que ser tratada como prioridade. 

Desce o ano de 2013 especificamente 2015 no Governo de Dilma Rousseff o IFBA o IFBA recebia três 

milhões e setecentos mil reais, sofreu corte de dois milhões hoje recebem e passou a receber um milhão 

e setecentos mil reais no ano 2015. Procurei saber deles, porque não houve manifestações como estão 



 55 
 

 

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 

sendo agora? A resposta que agora é a política! Movimentos: MST, CUT e PT que necessitam, traz à 

tona os problemas que já vinha acontecido muito antes. Ainda repetiram uma frase do ministro na época: 

“contingenciamento é uma frase natalina que a gente fala todo ano”! Se fosse no governo atual isso 

viraria morte. No ano 2017 no Governo de Temer, houve um congelamento que piorou ainda a situação 

do IFBA. Estas instituição e demais escolas, trabalham a educação encima de alunos. Hoje o IFBA 

trabalha com novecentos alunos durante o dia; mais poderia em sua capacidade trabalhar com um mil e 

duzentos alunos; não fazem porque com o congelamento as verbas só vem medida a inflação e não aos 

alunos que adentram na instituição. Ele ainda fez com que este corte prejudicasse ainda mais a educação. 

Mas no ano de 2019 houve esta proposta de contingenciamento no Governo Bolsonaro o qual sou 

favorável, porque é necessário trabalhar com recursos públicos com mais serenidade; sou de acordo que 

haja auditorias em todas as instituições. Agora, mediante a todo senário que eu vi, não podemos aceitar 

que haja mais uma perca na instituição do IFBA, porque já chegaram no limite do limite! Aí nesta pauta 

a gente deixa o viés político ideológico e a gente vai pra razão. Eu consigo enxergar defeito no Governo 

Bolsonaro, como enxergo em qualquer outro tipo de governo! Não apadrinho ele como salvador da 

pátria! Sou de acordo ao IFBA e dizer que sou contra neste momento ao contingenciamento desta 

instituição! Porque já estão no teto máximo; porque se não iremos prejudicar as nossas crianças e o 

futuro do nosso município. Estou priorizando a verdade que é o que necessita ser esclarecida. Por isso 

trouxe as realidades dos fatos, para que não fique só pegando eixos políticos e partidários, mas sim o 

que vem acontecendo nos longos dos anos. Os cortes vieram desde 2013 até 2019. Senhor Presidente, 

estou sempre na luta a favor do transporte alternativo; precisamos entrar no contesto que no direito quem 

exerce a pasta é a Prefeita Claudia Oliveira, e fortalecer este eixo para que de imediato ela possa enviar 

o projeto de regulamentação para esta casa, e não ficar com incentivos cruzados como que vejo ai 

derivados de outros líder políticos que nem em Porto Seguro caminham e que querem fazer partido neste 

município; se querem trabalhar, venham para este município fazer sua política, não ficar nos bastidores 

fragmentando política no nosso município que eu não vou aceitar! Apoio a lotação; mas não apoio 

nenhum tipo de intervenção de nenhum político de fora. Este viés que estão trazendo, eu Vereador 

Kempes Neville Simões Rosa – Bolinha, não estou de acordo! Como também não aceito nenhum outro 

tipo de político tá trazendo rupturas aqui pra dentro; porque quem está com a caneta na mão e está dando 

a regulamentação – pelo menos até o ano de 2010, é a Prefeita Claudia Oliveira – gostando ou não. 

Agora quando a gente começa observar nos bastidores de políticos macacos velho, que barganharam o 

nosso município e hoje querem barganhar novamente e vem com onda para cima de mim, já deixo para 

todos vocês da lotação que vou lutar com vocês até o final; mas não me venha com esta política infantil 

de pessoas entre vocês mesmo trazendo a distorção do Governo Claudia Oliveira. Senhor Presidente, 

quero parabenizar a ida dos Vereadores nas secretarias do governo da Bahia para solicitar obras para o 

município, isso mostra o poder do nosso município; o poder da Prefeita Claudia Oliveira. Ronildo 

Vinhas Alves – Senhor Presidente, o projeto de lei nº 17/2019 foi encaminhado hoje para esta Casa que 

cria o Fundo do Conselho Municipal de Qualificação da Orla Sul. A Câmara precisa indicar um 

representante para participar do Conselho; eu gostaria de ser o Vereador indicado para participar, por 

ser da Orla Sul, se assim os demais Vereadores assim aceitarem. Eu já tinha provocado uma reunião com 

a Prefeita, o Procurador do Município e todos empresários de barraca de praia; já tivemos alguns êxitos; 

a Prefeita e o Procurador tiveram em Salvador; foi feito uma comissão; para que dê o andamento legal 

a Prefeita está criando o Fundo do Conselho Municipal para ajudar os donos de barracas da Orla Sul do 

nosso município. Porto Seguro – sede já foi concretizado acordo junto com o Ministério Público e 

IPHAN; Trancoso e Arraial d’Ajuda não é diferente, já estamos entrando na linha de readequação e 

qualificação da Orla Sul. Senhor Presidente, quero parabenizar o Vereador Elio Brasil dos Santos pela 

Sessão realizada no dia 21, onde foi abordado o tema do corte do contingenciamento dos Institutos e 

Faculdades Federais; qualquer corte que venha ser feita na área da educação, eu vejo como retrocesso 
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mental. Tive a oportunidade de fazer o curso superior e vejo o quão foi importante para minha vida. 

Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, quero agradecer e parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira 

por ter convidado eu mais os Vereadores Abimael Ferraz Gomes e Rodrigo Borges de Souza para visitar 

algumas Secretarias do Estado da Bahia em Salvador. Quando tivemos na CONDER uma senhora 

parabenizou a Prefeita Claudia Oliveira por ter subido 12% nas pesquisas feita em Porto Seguro; isso é 

muito gratificante para nossa cidade. Na governadoria foi protocolado vários pedidos de obras para Porto 

Seguro. Solicitamos a conclusão da Rua da Linha. Também tivemos na Secretaria de Infraestrutura do 

Estado, e entregamos um oficio solicitando o tapa buraco da BA 001 estrada de Trancoso. Fomos 

informados que não seria serviço de tapa buraco e sim ia fazer uma nova estrada do Arraial d’Ajuda até 

o trevo de Trancoso ligando com Vale Verde, as demais seriam recapeadas. Passei no SETRAS – 

Secretaria que o meu partido PCdoB comanda. Já convidei os dois Vereadores: Abimael Ferraz Gomes 

e Rodrigo Bordes de Souza para filiarem neste partido; inclusive o Vereador Rodrigo Borges de Souza 

convidou o Secretário para uma reunião em Porto Seguro com os pescadores; uma equipa para os 

artesões em geral; saímos muito feliz desta Secretaria. Senhor Presidente, a viagem que fiz a Salvador e 

falei o que fui solicitar, que in formar a todos que as barracas de feirinha já estão no bairro Cambolo. 

Pedi também a caravana da alegria. Já dizia Romálio Moura:  Vereador de Porto Seguro tem mais valor 

lá fora do que um Prefeito de uma cidade pequena. Isso prova que Porto Seguro está acima de todos 

estes lugares pequenos. A respeito da Escola Militar, o Com. nos garantiu que a partir do dia 30 de junho 

a Escola Militar vai funcionar no bairro Cambolo. Desde já quero parabenizar todos os Vereadores, se 

não fosse a união de todos o que seria de nós! Dia 30 vai haver inauguração do Colégio; Rua Dez; Rua 

da Linha; Rua Alberto Borges, Rua Valdivio Costa; Praça do Cambolo, Praça do Loteamento Arnaldo 

Guerrieri; são tantas obras neste bairro que gestores passados nunca fizeram. Sou Vereador de Porto 

Seguro com muita honra. Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, quero desejar boas-vindas 

ao pessoal do Transporte Alternativo e dizer que estamos juntos para o bem de nossa cidade e dos nossos 

munícipes. Fico feliz em ver os Vereadores correndo atrás de coisas boas para nosso povo. Quero dizer 

que eu tive com a Prefeita Claudia Oliveira e o Deputado Paulo Magalhães está intervindo a respeito de 

uma verba – precatória, Porto Seguro. Outra coisa que me chamou atenção é a falta de indústria para 

gerar renda. Teve uma loja no centro de Porto Seguro que abriu uma solicitação para pegar currículo 

para quatro vagas – tinha pra mais de mil e quinhentos jovens – de 17 a 20 ano de idade. Imagine como 

está o desemprego nesta cidade. Por isso peço a Prefeita Claudia Oliveira pra fazer um projeto de 

incentivo para as empresas vir a Porto Seguro gerar empregos e renda para os nossos jovens; 

principalmente para aqueles do primeiro emprego; não empresas que venha poluir o meio ambiente. 

Quero parabenizar a Mesa Diretora ao cria o projeto de regularização do Transporte Alternativo. No de 

1992 quando também era Vereador apresente nesta casa um projeto de lei legalizando o Transporte 

Mototaxistas, que era inconstitucional! Neste mesmo período o Prefeito da época estudou, sentou com 

a classe e enviou um projeto de legalização do transporte; assim eu acredito que a Prefeita Claudia 

Oliveira vai sensibilizar junto com sua equipe técnica e encaminhará à esta Casa o projeto de 

regularização do Transporte Alternativo. Elio Brasil dos Santos – Senhor Presidente, o Vereador 

Aparecido dos Santos Viana falou muito bem do desemprego que está em nosso município, por isso que 

o projeto do Transporte Alternativo me emociona muito por que eu vejo estas pessoas em busca de 

manter sua família; quanto estes trabalhadores do transporte beneficia nossa economia local? Quanto 

eles tem movimentado o comercio local na compra de pneus e outros acessórios para seu veículo? Com 

certeza a prefeita vai encaminhar este projeto. O projeto apresentado por nós Vereadores está nas 

comissões. Toda conquista depende de muita luta; vocês estão no caminho certo; participem sempre das 

sessões que muito em breve a gente dará o grito de vitória. A respeito da Sessão da terça feira, gostaria 

de informar que o requerimento solicitando esta sessão foi votado por todos os Vereadores. A moção foi 

produzida pelos participantes da Sessão e em destaque os Vereadores de Porto Seguro; o documento já 
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está sendo encaminhado para o MEC e os trinta e nove Deputados Federais da Bahia. Os impactos 

econômicos dos três institutos Federais são imensos. A maior receita que o município tem, vem do 

Imposto de Renda. Todos os professores que paga Imposto de Renda, o recurso vai para o FPM; no 

IFBA e na UFSP podem perder mais de cem empregos. Os Vereadores Dilmo Batista Santiago e 

Evanildo Santos Lage publicaram na rede social as obras da ladeira do bairro São José. Na parte do 

Vereador Dilmo Santiago uma pessoa comentou que só está fazendo a obra da ladeira por causa da 

eleição que está chegando! O que está me deixando mais triste na política é a hipocrisia! Dizer que a 

Prefeita Claudia Oliveira não fez obras de pavimentação em várias ruas do Distrito do Arraial d’Ajuda; 

que não colocou a UPA neste Distrito é uma grande hipocrisia! Me envergonha mais ainda é político 

fazer discurso hipócrita! Negar o desenvolvimento, os investimento da educação dos Governos de Dilma 

e Lula. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, quero iniciar as minhas palavras usando as palavras 

do Pastor Deputado Federal Sargento Izidório, quando disse que estava preparado pra dialogar com o 

Presidente Jair Bolsonaro! Por que na Bahia chama o sargento Izidório de louco! E pra conversar com 

um doido só outro doido! Não podemos de maneira nenhuma aceitar corte na área da educação! Torço 

para que o novo governo possa conduzir o nosso país de uma maneira correta. Não estou falando como 

militante de partido A ou B; sou filiado no PROS, futuramente devo estar em outro partido, pelo fato 

deste partido pertencer ao grupo de Ubaldino; jamais estarei junto com ele em uma eleição. Senhor 

Presidente, eu vejo pessoas lá fora elogiando a Prefeita Claudia Oliveira; muitas pessoas não sabem 

como funciona o município de Porto Seguro. Quero elogiar a Secretaria de Finanças, se não existir um 

Secretário de Finanças correto para buscar meios para as pessoas e empresas pagarem seus impostos, 

não vai conseguir recursos, não existem ninguém que possa fazer milagres. Temos uma grande Prefeita 

que é uma grande técnica; procurou pessoas competentes para assumir as pastas para desenvolver o 

trabalho de uma maneira correta. O que a Prefeita Claudia Oliveira está fazendo em todo município, são 

recursos próprios. Agradeço a Prefeita Claudia Oliveira por tudo que ela está fazendo em nossa região. 

Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 040/2016 Matéria: 

Cria o Vale Balsa para servidores municipais que residem no Litoral Sul e trabalham na sede do 

município. 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: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Ariana 

Fehlberg e Wilson Santos Machado. Projeto de Lei Nº 009/2019 Matéria: Altera a redação do art.9º 

da Lei Municipal 1052/13 de 12 de abril de 20132, que dispõe sobre a Regulamentação dos Programas 

Federais de Saúde existentes no 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 pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antonio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg e Wilson Santos Machado. Projeto de Lei Nº 

012/2019 Matéria: Altera Lei Municipal 804/2009, Estrutura Administrativa e cria a Secretaria 

Municipal para Assuntos Indígenas 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 pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg e Wilson Santos Machado. Projeto 

de Lei Nº 015/2019 Matéria: Revoga Lei nº 1246/15 que dispõe sobre concessão de incentivos 

econômicos para que a empresa SUPERSTAR CALÇADOS instale unidade fabril no município de Porto 

Seguro e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento 

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

pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira 

Couto, Ariana Fehlberg e Wilson Santos Machado. Projeto de Lei Nº 016 A /2019 Matéria: 

Autoriza o município a contratar ou credenciar operadoras que forneçam mecanismos e ferramentas para 
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auxiliar no serviço de arrecadação de tributos, tarifas e demais receitas municipais, por meio de 

pagamento via cartão de debito e de credito. 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: Antonio 

Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg e Wilson Santos Machado. Do Legislativo Municipal – 

Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 013/2019 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e 

Ronildo Vinhas Alves. Matéria: Denomina oficialmente praça Domingos Soares de Oliveira, 

logradouro público em Coqueiro Alto. 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: Antonio 

Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg e Wilson Santos Machado. Projeto de Resolução Nº 

008/2019 autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Matéria: Concede Título de Cidadão 

Portosegurense ao Sr. Jair Pereira 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: Antonio 

Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg e Wilson Santos Machado. Requerimentos: Nº 147/19 

autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal a celebração de Parceria Público 

Privada para construção de pontos de abrigos de ônibus na BR 367, proximidades da Faculdade Nossa 

Senhora de Lourdes. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg Elio Brasil dos Santos, Robinson 

Leão Vinhas e Wilson Santos Machado. Nº 148/19 autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do 

Executivo Municipal estudo para viabilidade de construção de abrigos nos pontos de ônibus no centro, 

orla norte e bairros. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg Elio Brasil dos Santos, Robinson 

Leão Vinhas e Wilson Santos Machado. Nº 149/19 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões 

Rosa – Requer do Executivo Municipal Celebração de convênio com Ministério das Cidades, para 

revitalização da praça do Buraco da Jia no Frei Calixto, com arborização e playground para as crianças 

e a reconstrução da quadra poliesportiva. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg Elio Brasil dos 

Santos, Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos Machado. Nº 150/19 autoria dos Vereadores Ronildo 

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

o Governo do Estado para recuperação da pavimentação da estrada de Trancoso x Arraial via Ba 001 no 

trecho que compreende as ladeiras do rio da Barra e Rio Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg 

Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos Machado. Nº 151/19 autoria do 

Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério 

dos Esportes para construção de pista de skate na orla norte, e praças ACM e Pitangueiras. Aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira 

Couto, Ariana Fehlberg Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos Machado. 

Nº 152/19 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal 

celebração de Parceria Publica Privada para ampliação e revitalização da Tarifa de Porto Seguro. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo 

Ferreira Couto, Ariana Fehlberg Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos 

Machado. Nº 153/19 autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com a Sec. Estadual de Esporte para revitalização do Estádio do bairro Mercado 

do Povo. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio 

Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Wilson 
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Santos Machado. Nº 154/19 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo 

Municipal celebração de parceria com Ong’s e sociedade civil organizada para revitalização, iluminação, 

limpeza e poda de árvores na praça principal do bairro São Francisco, distrito do Arraial d`Ajuda. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo 

Ferreira Couto, Ariana Fehlberg Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos 

Machado. Nº 155/19 autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requerer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o ICMBIO e Ins. Chico Mendes para fomentação do turismo 

ecológico no município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg Elio Brasil dos Santos, Robinson 

Leão Vinhas e Wilson Santos Machado. Nº 156/19 autoria do Vereador Renivaldo Brás Correia Filho 

– Requer do Executivo Mun. celebração de convênio com o Ministério das Cidades para construção de 

praça no distrito de Nova Caraíva. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg Elio Brasil dos Santos, 

Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos Machado. Nº 157/19 autoria do Vereador Wilson dos Santos 

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

Esporte para revitalização do Estádio Weimar Xavier, distrito de Vera Cruz. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, 

Ariana Fehlberg Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos Machado. Nº 

158/19 autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com o DENIT para construção de passarela na BR 367 interligando o IFBA e o Col. Est. Luiz 

Eduardo Magalhães. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg Elio Brasil dos Santos, Robinson 

Leão Vinhas e Wilson Santos Machado.  Indicações: Nº 131/19 autoria Vereadora Ariana Fehlberg – 

Limpeza das ruas dos bairros da orla norte, poda de árvores, capina, reposição de lâmpadas, 

pavimentação das ruas do bairro Village I, pavimentação asfáltica da ladeira do bairro Village e da 

ladeira de acesso da orla norte ao anel viário. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg Elio Brasil dos 

Santos, Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos Machado. Nº 132/19 autoria Vereador Lázaro Souza 

Lopes – Instalação de braços e com lâmpadas nos postes de iluminação pública do bairro Alto do Vilas, 

distrito do Arraial d’Ajuda. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg Elio Brasil dos Santos, Robinson 

Leão Vinhas e Wilson Santos Machado. Nº 133/19 autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa – 

Pavimentação da Rio de Janeiro, rua Tocantins, rua Paraná, rua Paraíba, rua Minas Gerais, travessa 

Minas Gerais. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antonio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas 

e Wilson Santos Machado. Nº 134/19 autoria Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura 

Gomes – Reconstrução, das pontes sobre o Tio Trancoso que dá acesso as praias do distrito de Trancoso. 

Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo 

Ferreira Couto, Ariana Fehlberg Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos 

Machado. Nº 135/19 de autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Pavimentação das travessas da rua 4 de 

Maio e término da rua Dra. Antônia Valadares, no bairro Mercado do Povo. Aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, 

Ariana Fehlberg Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos Machado. Nº 

136/19 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – Construção de pista de caminhada e cooper na rua 

Coqueiral, bairro Campinho. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg Elio Brasil dos Santos, Robinson 

Leão Vinhas e Wilson Santos Machado. Nº 137/19 autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – 
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Construção de redutores de velocidade na rua Recife, bairro Campinho. Aprovada pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Ariana 

Fehlberg Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos Machado. Nº 138/19 
autoria Vereador Evanildo Santos Lage – Finalização da obra do novo cemitério do distrito de Arraial 

d'Ajuda e o reparo do muro do cemitério antigo que está caído. Aprovada pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg 

Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos Machado. Nº 139/19 autoria 

Vereador Aparecido dos Santos Viana – Construção de praça esportiva, espaço infantil e área de lazer 

no bairro Porto Alegre I e bairro Porto Alegre II. Aprovada pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg Elio Brasil 

dos Santos, Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos Machado. Nº 140/19, autoria Edil, Renivaldo 

Braz Correia Filho – Patrolamento das estradas vicinais, iniciando na BR 101 a Aldeia Boca da Mata, 

aldeia Meio da Mata e aldeia Barra Velha. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg Elio Brasil dos 

Santos, Robinson Leão Vinhas e Wilson Santos Machado. Nº 141/19 autoria Vereador Wilson dos 

Santos Machado – Revitalização das ruas do distrito de São José do Panorama, com cascalhamento e 

patrolamento. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antonio Geraldo Ferreira Couto, Ariana Fehlberg Elio Brasil dos Santos, Robinson Leão Vinhas 

e Wilson Santos Machado. O Presidente Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, agradeceu a 

presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 30 de maio 2019. Não havendo nada mais a 

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

Secretário, 2º Secretário e demais Vereadores.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


