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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE MAIO DE 2017 

  

Aos 04 (quatro) dias do mês de maio de 2017 às 10h00min foi realizada a foi realizada 11ª 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, O Presidente Evaí Fonseca Brito 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, Ariana Fehlberg, Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos 

Santos, Evanildo Santos Lage, Hélio Pinheiro de Araujo, 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. Expediente: A Ata da 

Sessão Ordinária do dia 27 de abril de 2017 foi aprovada pela unanimidade da Casa. Dando 

prosseguimento o Vereador Elio Brasil justificou a sua falta na Sessão Ordinária do dia 27 de abril 

2017, por motivo de viagem ao Estado de São Paulo pra fazer um curso de qualificação humana, 

conforme oficio. Em seguida o Presidente Evaí Fonseca Brito solicita 01 (um) minuto de silêncio pelo 

falecimento do médico Dr. Edson Martins, exercendo suas funções no município de Porto Seguro.  

Para Leitura: Do Legislativo Municipal: Projeto de Resolução Nº 004/2017 autoria Vereadores 

Robinson Leão Vinhas e Lázaro Souza Lopes. Matéria: Concede Titulo de Cidadão Portosegurense ao 

D. Maria das Graças Nascif. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Dilmo 

Batista Santiago – Senhor Presidente, depois de doze anos que estou como Vereador nesta Casa é a 

primeira vez que o Presidente desta Casa promove um café da manhã com os Vereadores! Talvez até 

tivesse com outro determinado grupo, mas não com os Vereadores. Quero parabenizar Vossa 

Excelência e dizer que são em pequenas coisas que se transforma em um grande homem.  Senhor 

Presidente, ontem nós participamos do V Congresso da Secretaria de Saúde Norte/Nordeste. Um 

belíssimo trabalho elaborado pela Secretária de Saúde Edna Alves e a Prefeita Claudia Oliveira. Uma 

ação de grande importância para o nosso município, porque a cada dia o nosso destino turístico de 

Porto Seguro vai ser divulgado. Senhor Presidente, os Vereadores representantes do Distrito do Arraial 

d’Ajuda – Evanildo Santos Lage e Dilmo Batista Santiago são cobrados diariamente por alguns 

moradores deste Distrito, como se todo problema das fortes chuvas são nosso. Mas, pro outro lado são 

pessoas que chegaram agora no Arraial d’Ajuda não conhecem o Distrito como nós que nascemos no 

mesmo. Senhor Presidente, no governo de Ubaldino Junior, foi construído o Parque Aquático do 

Arraial d’Ajuda; em frente ao mesmo tinha uma lagoa enorme, todas as águas da chuva escoavam para 

este local! O ex-vereador Moreira que era gerente do Parque Aquático tirou mais de mil carradas de 

aterro do Parque Central do Arraial d’Ajuda para aterrar a lagoa depois calçou; acabando com o local 

onde as águas das chuvas poderiam se escoadas. Também há outro ponto critico que é ao lado da 

residência do ex-gestor Abade! Se fizesse periodicamente uma limpeza nos canais, as águas não 

acumulariam tanto assim. Por isso eu peço a interferência do Administrador do Arraial d’Ajuda para 

que este problema seja resolvido o mais rápido possível. Evanildo Santos Lage – Senhor Presidente, o 

problema causado na estrada do Arraial d’Ajuda causado pela chuva, às máquinas da Prefeitura já 

foram ao local, limparam, acabou com o problema. Como é água fluvial, eu acho que tem que ser feito 

uma drenagem até o mangue sem destruição do mesmo.  Os problemas vão acontecendo, nós vamos 

enviando a as demandas para o Executivo. Infelizmente o Vereador que é cobrado. Quero parabenizar 

a Prefeita e a Secretária de Saúde Edna Alves pelo evento realizado ontem - V Congresso 

Norte/Nordeste.  Ronildo Vinhas Alves – Senhor Presidente, recebi um baixo assinado dos moradores 

do Coqueiro Alto a respeito da falta de água na localidade, como também em Sapirara. Este baixo 

assinado eu recebi do Sr. João Soares representante desta comunidade, com mais de cem assinaturas; 

este documento será protocolado nesta Casa para enviar para as Secretarias responsáveis. Este 

problema foi diagnosticado pelos moradores no ano passado; foi feito um poço, infelizmente foi 

soterrado deixando sem água os moradores. Este problema foi comunicado ao Secretário no dia 11 de 
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janeiro conforme oficio; o secretário Renovato foi até a localidade com o Vereador Robério Moura, e 

disse que realmente tinha que fazer outro poço artesiano. No dia 21 de março nós fizemos uma 

indicação pedindo a perfuração de três poços artesianos para comunidades de Sapirara, Tacipuera e 

Serraria. Senhor Presidente, eu não fui eleito com a Prefeita! Estou dando apoio, mas tem coisa que 

enfraquecem a amizade! Nos deixa chateado porque somos cobrados todos os dias! A gente pega o 

Diário Oficial do Município, tem as contratações das bandas do São João elétrico! Não quero dizer que 

não deva ter o São João! Porem há contratos no valor de trezentos mil, cento e oitenta mil com Elba 

Ramalho! Tem que haver São João Elétrico? Tem sim! Agora, as necessidades das localidades é 

prioridade. Eu tenho uma propriedade que passo por Sapirara pra chegar até ela, sou abordado pelos 

moradores a respeito da água!  Às vezes ficamos perguntando o que o distrito de Trancoso e as 

comunidades rurais fizeram para haver este desmerecimento! Ou pra merecer este destrato!  Até agora 

não vejo justificativa! Ficaram de indicar os Administradores das localidades, até agora nada foi feito! 

Estamos largado e abandonado! Vou fazer um requerimento pra ver se os poços artesianos saem, 

porque é lamentável a situação das comunidades que recebem água com caminhão pipa – quando vai! 

Estas coisas nos deixam aborrecidos e enfraquece a amizade. Lazaro Souza Lopes – Senhor 

Presidente, quero desejar boas vindas a Vereador e Presidente da Câmara de Cabrália Sr. Romali e o 

ex-vereador Euclides Senna. Quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira e a Secretária de Saúde 

Edna Alves, por ter organizado o encontro do V Congresso Norte/Nordeste de saúde, envolvendo mais 

de duas mil pessoas de vários Estados. A respeito do requerimento de minha autoria e do Vereador 

Robinson Vinhas ainda não foi feito nada de melhorias do Velatório da cidade. Nós Vereadores quem 

estão nas ruas e tem que dar um retorno pra população. Gostaria de uma atenção melhor por parte da 

Secretaria de Obras nos bairro do complexo. Temos que está atentos e precavidos assim que o tempo 

melhorar para entrarmos em ação em todos os bairros.  Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, 

quero desejar boas vindas ao Presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz de Cabrália Sr. 

Romali e os ex-vereadores de Porto Seguro Euclides Senna e Nilson Cardoso Bezerra. Gostaria de 

falar a respeito dos roubos que acontecem no bairro Cambolo! Neste bairro tem mais de cinqüenta 

policiais que moram nesta localidade. O pessoal não pode sair com celular na mão a partir das 

dezessete horas porque os meninos passam de moto e roubam! Eu pedir um Posto Policial para o 

Cambolo o Coronel França disse que não tem como atender com Posto Policial nesta localidade 

porque a demanda do policial em nosso Município é pouca – duzentos e setenta policiais para atender 

a Costa do Descobrimento! Precisamos solicitar do Governador mais policial. Muitas vezes queixamos 

da policia, mas o comando fica atado sem poder fazer nada! Senhor Presidente, eu ouvir criticas nas 

rádios locais a respeito do cheque clonado da Câmara de Vereadores! Temos que ver com a polícia 

civil, porque são falsas as assinaturas, tanto a minha quanto a do senhor Presidente! Temos que tomar 

uma severa atitude a este respeito e que os culpados vão pra cadeia! Senhor Presidente, o meu Partido 

PCdoB está trazendo pra Porto Seguro a PEC, projeto este gerenciado pela SUDESB, os monitores já 

estão contratados; neste projeto vai haver futebol de salão; voleibol, handebol, projeto musical e 

danças. Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente, o problema de poços artesianos é um 

problema seriíssimo em nossa região. Quando fui Secretário de Agricultura eu conseguir 11 poços 

artesianos; inclusive Sapirara e Coqueiro Alto; ambos tiveram um grande problema com a baixa do 

solo freático! É preciso refazer isso. Neste momento estão sendo perfurados muitos poços artesianos 

em Porto Seguro.  Senhor Presidente, em conversa dom a Prefeita e o Vice Prefeito a respeito da 

cobrança do IPTU, eu até comentei a respeito do São João Elétrico, ele informou que as grandes 

bandas vão ser bancadas pela BAHIATURSA! O Município só contrataria as bandas regionais. Neste 

caso como técnico de contabilidade eu vejo quanto é benéfico este São João para a comunidade de 

Porto Seguro. Ontem mesmo começou o V Congresso Norte/Nordeste da Secretaria de Saúde, são 

mais de duas mil pessoas, quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira e a Secretária de Saúde Edna 

Alves por este grande evento. Porto Seguro tem que ser uma vitrine para o mundo, e é isso que este 

governo está fazendo. Senhor Presidente, é preciso aumentar a arrecadação do município para se fazer 

alguma coisa para o mesmo. Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente, o que me chamou a 
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atenção do V Congresso de Saúde a nível Norte/Nordeste, foi a qualidade e a importância do mesmo 

para as duas regiões, principalmente pra Porto Seguro que é a cidade mais importante deste país. Porto 

Seguro é o lugar de grandes eventos, é por aqui que vamos consertar este país. Quero Parabenizar a 

Prefeita Claudia Oliveira por ter sido a pessoa mais importante por este evento ser acontecido nesta 

cidade; parabenizar Robério Oliveira Prefeito de Eunápolis por também viabilizar este grande evento. 

A respeito dos poços artesianos, desde o ano passado tivemos na região de Coqueiro Alto e Sapirara, 

realmente os poços funcionavam muito bem, mais a demanda hoje aumentou. Há da parte da Prefeita 

uma grande preocupação para resolver este problema. A informação que tenho a respeito dos poços 

artesianos, que está havendo uma licitação em andamento para cuidar desta situação. Kempes Neville 

Simões Rosa – Senhor Presidente, em nome da Secretária de Edna Alves eu quero parabenizar toda 

Secretaria de Saúde; parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pelo evento que iniciou ontem em nossa 

cidade – V Congresso da Secretaria de Saúde Norte/Nordeste, um belíssimo evento. Na semana 

passada nós Vereadores fomos ao Hospital Luiz Eduardo Magalhães; conversamos com Dr. Rodrigo e 

Dra. Ana Crescia pra saber da realidade do Hospital, porque há muitas criticas. Senhor Presidente, 

gostaria de pedir, quando acontecer os dias de Sessão desta Casa, que nós Vereadores possamos ter 

vagas para estacionar os nossos carros! Quando na Sessão Solene com os Judiciários esta rua ficou 

toda travada e o especo ficou restrito para eles, por isso eu gostaria que nós Vereadores tivéssemos o 

mesmo direito. Em nome de todos os Vereadores quero pedir desculpas a população pelos transtornos 

causado pela chuva; sabemos que não temos culpa com a chuva; mas, o que está acontecendo com o 

nosso município temos uma grande culpo, até porque por ele fomos eleitos. Eu também todos os dias 

recebo queixas; juntos nós possamos chegar num consenso maior e superar estas dificuldades que 

estamos vivendo com moradores em áreas de riscos. Fiquei sabendo do Secretário de Obras que a rede 

fluvial do centro da cidade é dos anos setenta! Não é fácil ser Vereador nos dias de hoje pelo que nós 

estamos passando. Wilson Santos Machado – Senhor Presidente, Porto Seguro é diferente de 

qualquer lugar, por isso tem que acontecer coisas boas nesta cidade. Gostaria que o Executivo depois 

do período chuvoso, que faça uma avaliação em todo município. Eu estou sendo criticado porque a rua 

está alagada! Eu acredito que as coisas vão ser tomadas providências. Eu também quero parabenizar a 

Prefeita Claudia Oliveira, Secretária de Saúde Edna Alves pelo grandioso evento realizado nesta 

Cidade – V Congresso de Saúde do Norte/Nordeste. Sabemos dos problemas acontecidos com poços 

artesianos; em Vera Cruz tem escola com poço artesiano, mas não tem bomba! Aparecido dos Santos 

Viana – Senhor Presidente, quero agradecer o empenho da Prefeita Claudia Oliveira e a Secretária de 

Saúde Edna Alves, por trazer pra Porto Seguro o V Congresso da Saúde do Norte/Nordeste. Parabéns 

ao Senhor Presidente pela atitude e trabalho que vem sendo realizando nesta Casa, moralizando, 

organizando e levando a transparência  para todo munícipes desta cidade. Hoje nesta cidade temos uma 

grande rede Hoteleira. Gostaria que as Secretarias trouxessem para esta cidade, Congresso de Medicina 

e outros; resgate das nações! A Assembléia de Deus estava escolhendo um local para fazer um 

Congresso, o mesmo foi realizado na Bahia com vinte e dois mil pastores. Um Congresso deste porte 

em Porto Seguro, quanto um empresário não ganhará! Esta é uma formula de contrair estas pessoas a 

vir pra Porto Seguro, na baixa temporada; quantos uma pessoa desta não vai ganhar. Presidente Evaí 

Fonseca Brito fez breves comentários a respeito do pronunciamento: quero deixar bem claro que 

tenho anotado atentamente cada pronunciamento dos Vereadores, e encaminho para do Executivo; nós 

não temos ainda Líder do Governo! Também são encaminhas para os Secretários para que cada um 

corresponda com seu papel. A Prefeita delega aos Secretários as Ações, e muitas vezes muitos não 

respondem da forma que deveria. Só temos quatro meses de Governo! A Câmara hoje está tendo uma 

nova identidade. Tenho que respeitar os ex-presidentes; o que eu tenho que pontuar é da minha gestão 

01 de janeiro 2017 a 31 de dezembro 2018. Aqui trabalhamos com licitação e licitações! Temos que 

aprender o tempo e o tramite legal; de forma alguma não irei atropelar. O Observatório, o TCM e o 

Ministério Público têm acompanhado o dia a dia! A transparência via Brasil tem mudado!  O político 

que acha que tem que fazer o direito que ele bem quer, já está acabando! Em relação às Portarias que já 

foram determinadas com relação à proibição de vir a esta Casa de bermudas!  Com relação aos cheques 
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clonados desta Casa, não cabe a nós a investigação, e sim da Policia Civil; esta Casa tem procurado 

uma resposta ao ocorrido. Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de lei 

Nº 013/2017 – Matéria: Concede isenção de taxas, preço e quaisquer outras custas para regularização 

fundiária do Loteamento Vila Vitória. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do 

Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores foi aprovado pela 

unanimidade da Casa.  Projeto de Lei Nº 016/2017 – Matéria: Desafeta da classe de bens de uso 

comum do povoe autoriza a Permuta bem imóvel municipal e dá outras providências. Quórum: Dois 

terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte 

dos Vereadores foi aprovado pela unanimidade da Casa. Projeto de Lei Nº 017/2017 – Matéria: 
Desafeta da classe de bens de uso comum do povoe autoriza a Permuta bem imóvel municipal e dá 

outras providências. Quórum: Dois terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. 

Depois de várias discussões por parte dos Vereadores foi aprovado pela unanimidade da Casa. 

Do Legislativo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 007/2017 autoria Vereador Evaí 

Fonseca Brito – Matéria: Dispõe sobre a Virada Cultural do município de Porto Seguro e dá outras 

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

várias discussões por parte dos Vereadores foi aprovado pela unanimidade da Casa.  Projeto de 

Lei Nº 005/2017 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – Matéria: Dispõe sobre a 

regulamentação do Projeto Cultural Canta Porto e dá outras providencias. Quórum: Maioria Absoluta 

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

Vereadores foi aprovado pela unanimidade da Casa. Projeto de Resolução Nº 001/17 autoria 

Vereadores Robinson Leão Vinhas e Evaí Fonseca Brito – Matéria: Concede Titulo de Cidadão 

Portosegurense ao Deputado Fábio Augusto Ramalho dos Santos. Quórum: Dois terços (2/3) de acordo 

com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores foi 

aprovado pela unanimidade da Casa. Requerimentos: Nº 085/17 autoria Vereador Evaí Fonseca 

Brito – Requer do Executivo Municipal celebração de PPP e parceria com ONG´s para implementação 

da coleta seletiva em todo município. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores foi 

aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 086/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – 

Requer do Executivo Mun. celebração de convenio com o Ministério das Cidades para implantação de 

ciclovia, com saída do terminal da balsa, Passarela do Descobrimento, Orla norte e retorno pela Anel 

Viário, BR 367, Trevo do Cabral e Av. Navegantes. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores foi aprovado pela unanimidade da Casa.     Nº 087/17 autoria Vereador Robinson Leão 

Vinhas – Requer do Executivo Mun. destinação de área para estacionamento periférico de ônibus, 

micro ônibus. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores foi aprovado pela 

unanimidade da Casa. Nº 088/17 autoria Vereador Abimael Ferraz Gomes – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convenio como Governo do Estado para revitalização do aterro sanitário de 

Porto Seguro. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores foi aprovado pela 

unanimidade da Casa. Nº 089/17 autoria Vereador Wilson Santos Machado – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convenio com a Secretaria Estadual de Esporte para revitalização da quadra 

poliesportiva do bairro Novo, distrito de Vera Cruz. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 090/17 autoria Vereadores Evanildo Santos 

Lage e Dilmo Batista Santiago – Requer das empresas de transporte hidroviária a cobrança de tarifa 

para veículos de acordo com a categoria de veiculo. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores foi aprovado pela unanimidade da Casa.  Nº 091/17 autoria Vereador Rodrigo Borges 

de Souza – Requer do Executivo Municipal envio de Projeto de Lei criando Programa de educação 

integral para crianças de 03 anos de idade. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores foi 

aprovado pela unanimidade da Casa.  Nº 092/17 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com a Secretaria Estadual de Saúde para 

disponibilização de ressonância magnética em Porto Seguro. Depois de várias discussões por parte 

dos Vereadores foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 093/17 autoria Vereadores Ronildo 

Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com 
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a COELBA para instalação de baixa tensão que atenda o trecho do trevo de Caraíva até entrada da 

cidade, bem como instalação de iluminação pública, do trecho no distrito de Trancoso. Depois de 

várias discussões por parte dos Vereadores foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 094/17 
autoria Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convenio com a empresa Embasa e Corpo de Bombeiros para instalação de hidrantes no 

município de Porto Seguro. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores foi aprovado 

pela unanimidade da Casa.  Indicações: Nº 085/17 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – 

Patrolamento e pavimentação da Rua Antônio Bento Filho, antiga Rua 06 bairro Cambolo. Depois de 

várias discussões por parte dos Vereadores foi aprovado pela unanimidade da Casa.  Nº 086/17 
autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Construção de 02 vestiários e 01 arquibancada com 3 

degraus  iluminação para o campo de Pindorama, bairro Novo. Depois de várias discussões por parte 

dos Vereadores foi aprovado pela unanimidade da Casa.    Nº 087/17 autoria Vereador Abimael 

Ferraz Gomez – Instalação de portão de entrada na Cidade Histórica. Depois de várias discussões por 

parte dos Vereadores foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 088/17 autoria Vereador 

Robinson Leão Vinhas – Implantação do sistema de turno único para os servidores da Prefeitura 

Municipal de Porto Seguro. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores foi aprovado 

pela unanimidade da Casa. Nº089/17 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – Patrolamento da 

ladeira do Imbiruçu de Dentro. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores foi aprovado 

pela unanimidade da Casa. Nº 090/17 autoria Vereadores Evanildo Santos Lage e Dilmo Santiago- 

Instalação de lixeiras no distrito do Arraial d’Ajuda. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 091/17 autoria Vereadores Robério Moura 

Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Recuperação da pavimentação asfáltica e instalação de meio fio no 

bairro Condomínio 2000 e bairro Trancosinho, distrito de Trancoso. Depois de várias discussões por 

parte dos Vereadores foi aprovado pela unanimidade da Casa. O Presidente Evaí Fonseca Brito 

agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 11 de maio 2017. 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. 
 

 

 

 

 


