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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2017 

 

Aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2017 às 10h00min foi realizada a foi realizada 9ª 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, Kempes Neville Simões Rosa, Renivaldo Braz Correia Filho, 

Robinson Leão Vinhas, Rodrigo Borges de Souza, Ronildo Vinhas Alves e Wilson Santos 

Machado; constando à ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araujo, Lazaro Souza Lopes e 

Robério Moura Gomes. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 13 de abril de 2017 foi 

aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de 

Araujo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Para Leitura: Do Executivo Municipal: 

Mensagem Nº 022/17 acompanhando Projeto de Lei Nº 022/2017 que “Dispõe sobre as Diretrizes 

para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018 e dá outras providências”. Do Legislativo 

Municipal: Projeto de Lei Nº 006/2017 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Matéria: Dispõe 

sobre a Virada Cultural do município de Porto Seguro e dá outras providencias. Dando prosseguimento 

a Sessão Ordinária, o Presidente Evaí Fonseca Brito convidou o “Cacique” Vereador Renivaldo Braz 

Correia Filho para fazer parte Mesa Diretora, homenageando o mesmo pelo dia do índio. No Pequeno 

Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Renivaldo Braz Correia Filho (Cacique) – 

Senhor Presidente, quero agradecer a Tupã por esta data maravilho 19 de abril. Agradeço a Deus por 

me dá direito de estar ajudando o crescimento do nosso município. É com muito orgulho ser de um 

povo onde foram os primeiros habitantes desta terra mãe, e hoje atuando como Vereador para defender 

a minha cidade, a minha cultura; lutando por uma cidade melhor, com saúde, segurança e educação 

para o futuro dos nossos filhos. Costuma-se dizer que 19 de abril é o dia do índio! Eu penso diferente! 

Todos os dias é dia do índio! Apenas o dia de ontem que colocaram a abertura da semana 

comemorativa do Descobrimento do Brasil; por este motivo é comemorado a semana do índio! Ser 

índio é amar sua cultura, sentir ser respeitado; é ter orgulho de sua tradição; ser índio não é só se pintar 

de urucum; ser índio vai além do que imaginamos, porque ser índio é estar no coração e na alma. 

Quero agradecer o apoio de todos e ao mesmo tempo convidar vocês para participarem dos jogos 

indígenas onde se encontram todos os parentes de vários lugares do Brasil; este evento estará 

acontecendo na Boca da Barra. Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente, esta semana será muito 

importante para mim, em especial para Porto Seguro pelos 517 anos do aniversário deste país; como 

também comemoramos o dia do índio, um povo que constantemente busca do direito e do 

reconhecimento. Em nome do Cacique Vereador Renivaldo Braz Correia Filho, quero dizer que o 

Brasil tem uma divida moral com vocês! Tudo que vocês precisam das grandes autoridades deste país 

é a dignidade! Quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pelo grandioso evento que está 

acontecendo na Cidade Histórica neste festejo da Semana do Descobrimento. Quero parabenizar a 

Secretária de Turismo através do Secretário, pela sua inteligência e desenvoltura do trabalho que está 

sendo realizado nesta localidade. Estamos tendo à oportunidade de ver aquilo que sempre sonhei é em 

ver Porto Seguro sendo respeitado e valorizando não só para os nossos munícipes, mas para toda 

nação. Não podemos achar que esta cidade é uma cidade qualquer! Esta é uma cidade mais importante 

deste país, por isso precisamos e temos um lohal das empresas naturais, como também temos um lohal 

de que aqui podemos mais. Também quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira e a Secretária de 

Saúde Edna Alves pelo mutirão de cirurgias que está acontecendo neste período de festejo da Semana 

do Descobrimento. Mais uma vez quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira por reiniciar algumas 
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obras do município que estavam paradas por motivo de licitação. Senhor Presidente, eu gostaria de 

compartilhar de um problema que está acontecendo no meio; alguns podem até questionar em dizer o 

que isto tem haver com Câmara de Vereadores. Na verdade tem haver com qualquer um de nós; seja 

você pai, avô ou um cidadão. Seja você uma pessoa que se inclina com aquilo que não é correto; com 

aquilo que vai trazer danos ao ser humano e a sociedade. É um jogo que está acontecendo nas redes 

sociais – baleia azul. Ontem foram noticiados alguns dados que no Brasil o jogo infernal e imortal 

estimula algumas pessoas – jovens. Ontem em Curitiba, seis adolescentes foram internados, porque os 

pais conseguiram interceptá-los e conduziram ao hospital. O que é que está acontecendo com a nossa 

sociedade? Com o ser humano? O que motiva cada um sair de casa, colocar no coração algum tão ruim 

para contigo mesmo ou prejudicar outras pessoas? “A Palavra de Deus no Evangelho de Matheus; 

capitulo 24 diz que os homens serão anuncio de se mesmo”! Em Timóteo II diz o seguinte: “chegará o 

tempo que os homens serão gananciosos, malignos, suicidas, amantes de si mesmo, serão egoístas”. Eu 

acho que nós estamos vivendo este tempo. Eu gostaria de alertar aos pais, aos amigos que tem parentes 

adolescentes; porque eu tenho filhos um de onze anos e o outro de dezessete, por isso tenho a 

obrigação de falar a respeito deste assunto. É um assunto de saúde pública, de segurança pública que 

envolve toda sociedade brasileira; não entendo porque as autoridades são responsáveis de controlar a 

internet do Brasil, deixa uma situação desta acontecer. Não só em relação ao jogo da “baleia azul”, 

como também a todos os jogos que incita e faz a criança entender em se matar, em se  automutilar;  

atirar e ferir outra pessoa sejam uma coisa normal! Fui criado em uma família que ainda carrego 

simples valores: respeitar, amar, entender e compartilhar tudo que é bom para as pessoas. A nossa 

sociedade está vivendo um modismo criando coisas da cultura de outros países que não está nos 

fazendo bem! Que possamos fazer um oficio pra ser enviado a Policia Federal; Ministério Público 

Federal, OAB e outras autoridades, para marcar o nosso território de que Porto Seguro e esta Casa nós 

não aceitamos este tipo de coisa! Queremos proteger os nossos jovens, as nossas crianças. Não 

desistam de seus filhos; amem seus filhos, procurem saber o que estão fazendo; vá até a escola dele; 

abracem seus filhos, brinquem com eles, tomem o celular porque é melhor ele chorar do que você 

chorar depois. Hoje em dia a sociedade está destruindo o ser humano. Quando você observar no seu 

filho sinais de tristezas, podem ter certeza que seu filho não está bem!  Temos que ficar vigilantes; para 

não podermos pegar como surpresa, achando de que o que está acontecendo hoje é só la que está 

acontecendo. Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 

001/2017 – Matéria: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a protestar as Certidões de Divida Ativa 

correspondente aos créditos tributários e não tributários do Município e dá outras providências”. 

Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Emenda Nº 001 de 

autoria da Câmara Municipal de Porto Seguro – Matéria: Altera redação do parágrafo 1º do artigo 2º. 

Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) a “Emenda” foi aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araujo, Lazaro 

Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Em seguida o Presidente Evaí Fonseca Brito colocou o Projeto 

de Lei nº 001/2017 com uma emenda em discussão e votação. Depois de várias discussões por parte 

dos Vereadores (a) o Projeto conforme acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araujo, Lazaro Souza Lopes e 

Robério Moura Gomes. Projeto de Lei Nº 015/2017 – Matéria: Dispõe sobre o ingresso de recurso 

no Fundo Municipal da Criança e Adolescente oriundo do Termo de Cooperação da Fundação Itaú 

Social e Instituto Mãe Terra, para o período de 2017. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 

142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araujo, 

Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Do Legislativo Municipal – Para 1º Votação: 

Projeto de Lei Nº 006/2017 autoria Vereadores Rodrigo Borges de Souza, Evanildo Santos Lage, 

Kempes Neville Simões Rosa, Robinson Leão Vinhas e Ronildo Vinhas Alves. Matéria: Altera Lei 

Municipal Nº 116/14 que concede Permissão Especial para Uso e Comercialização de áreas públicas 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=662&q=automutilar&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjVgvbA-b_TAhVIgpAKHRo4Dw4QvwUIHygA
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durante festejos e da outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do 

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

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araujo, 

Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Requerimentos: Nº 061/17 autoria Vereador Evaí 

Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal celebração de PPP’s ou convenio com Ministério das 

Cidades para construção de concha Acústica na Praça ACM, Praça das Pitangueiras, Praça do Relógio. 

Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Hélio Pinheiro 

de Araujo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Nº 062/17 autoria Vereador Kempes 

Neville Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal a realização anual dos Jogos Estudantis de 

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

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

Couto, Hélio Pinheiro de Araujo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes.  Nº 063/17 
autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal a celebração de 

convenio com o Governo do Estado para implementação do Programa Bahia Mais Forte, apoio a 

agricultura familiar. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela 

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

Couto, Hélio Pinheiro de Araujo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Nº 064/17 
autoria Vereador Robinson Leão Vinhas – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio 

com a Secretaria Estadual de Saúde para implantação de Unidade Exclusiva de Hemocentro em Porto 

Seguro. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade 

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

Pinheiro de Araujo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Nº 065/17 autoria Vereador 

Wilson Machado dos Santos – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio para abertura 

de poços artesianos nas escolas municipais, em Morro Alto, Caminho da Paz na fazenda Santa Maria e 

na escola Caminho da Esperança, comunidade assentamento Milton Santos. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Hélio Pinheiro de Araujo, Lazaro 

Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Nº 066/17 autoria Vereadores Robério Moura Gomes e 

Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal convenio com a Empresa EMBASA para 

implantação do sistema de abastecimento de água no bairro Mirante Rio Verde, sistema de 

esgotamento sanitário nos bairros: Mirante Rio Verde, Maria Viúva, Condomínio 200 e Trancosinho, 

distrito de Trancoso. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela 

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

Couto, Hélio Pinheiro de Araujo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Nº 067/17 
autoria Vereador Abimael Ferraz Gomes – Requer do Exe. Mun. celebração de PPP´s para 

revitalização da praça dos Cajueiros. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi 

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

Ferreira Couto, Hélio Pinheiro de Araujo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. autoria 

Vereador Elio Brasil dos Santos – Requer do Executivo Municipal a instalação de placas com nomes 

das ruas e logradouros públicos do centro e bairros. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Hélio Pinheiro de Araujo, Lazaro Souza Lopes e 

Robério Moura Gomes.  Nº 069/17 autoria Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura 

Gomes – Requer do Executivo Municipal celebração com o Governo do Estado para recuperação da 

BA 001, via de ligação entre Trancoso e Porto Seguro. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Hélio Pinheiro de Araujo, Lazaro Souza Lopes e 

Robério Moura Gomes. Nº 070/17 autoria Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do 



23 
 

 

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 

Executivo Municipal celebração de convenio com a Empresa EMBASA para instalação de reservatório 

de água com capacidade de dez mil litros na comunidade de Juacema, região sul. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Hélio Pinheiro de Araujo, Lazaro 

Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Nº 071/17 autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – 

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

implantação de Escolas de Teatros. Prejudicado pela ausência do autor Vereador Hélio Pinheiro 

de Araújo. Moções: Nº 002/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Moção de Aplausos e 

Congratulações a Secretária Municipal de Ação Social de Eunápolis Larissa Oliveira. Depois de 

várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Hélio Pinheiro de Araujo, 

Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Nº 003/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos 

Viana – Moção de Aplausos e Congratulações ao Secretário Municipal de Relações Institucionais 

Mauricio Pedrosa. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores (a) foi aprovado pela 

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

Couto, Hélio Pinheiro de Araujo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Indicações: Nº 

072/17 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Construção de abrigos nos pontos de ônibus da Vila 

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

Geraldo Ferreira Couto, Hélio Pinheiro de Araujo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura 

Gomes. Nº 073/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Pavimentação da Rua das Flores, 

Rua do Laticínio, Rua do Campo, Rua Pau Brasil, construção de quadra poliesportiva e praça na 

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

Geraldo Ferreira Couto, Hélio Pinheiro de Araujo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Nº 

074/17 autoria Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes- - Reconstrução da ponte 

de madeira via de acesso entre a praia dos Coqueiros distrito de Trancoso. Aprovado pela 

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

Couto, Hélio Pinheiro de Araujo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Nº 075/17 
autoria Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Instalação de academia ao ar 

livre na Praça Délcio Borges e bosque do distrito de Trancoso. Nº 076/17 autoria Vereadores Ronildo 

Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Pavimentação da estrada de acesso aos bairros Maria Viúva 

Xandó e Mirante Rio Verde, distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Hélio Pinheiro de Araujo, 

Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Nº 077/17 autoria Vereador Kempes Neville Simões 

Rosa – Patrolamento das ruas do bairro Porto Alegre I e Porto Alegre II, bairro Vila Jardim, bairro 

Nilo Fraga, bairro Casas Novas, Complexo Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Hélio Pinheiro de Araujo, 

Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Nº 078/17 autoria Vereadores Evanildo Santos Lage 

e Rodrigo Borges de Souza – Perfuração de poço artesiano para as comunidades de Japara e Bom 

Jesus, Projeto Vale Verde. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Hélio Pinheiro de Araujo, Lazaro Souza Lopes e 

Robério Moura Gomes. Nº 079/17 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – Limpeza da área, 

iluminação, instalação de parque infantil e quadra de futevôlei no espaço próximo a antiga pousada 

Casa Azul, Rua Marechal Deodoro. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Hélio Pinheiro de Araujo, Lazaro 

Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Nº 080/17 autoria Vereador Robinson Leão Vinhas – 

Instalação da cobertura do ponto de moto taxis na praça do bairro Cambolo. Aprovado pela 

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

Couto, Hélio Pinheiro de Araujo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Nº 081/17 
autoria Vereador Abimael Ferraz Gomez – Instalação de ecodutos e ecos-passarela na ladeira 
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Dagoberto Thomy Dultra (ladeira do Aeroporto), orla norte na altura do Memorial da Epopéia, 

proximidades do Mundaí. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Hélio Pinheiro de Araujo, Lazaro Souza Lopes e 

Robério Moura Gomes. Nº 082/17 autoria Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Ampliação da 

rede de abastecimento de água em Coqueiro Alto e um reservatório de dez mil litros. Aprovado pela 

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

Couto, Hélio Pinheiro de Araujo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura Gomes. Nº 083/17 
autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Pavimentação asfáltica e instalação de passeio e meio fio 

na Rua Bom Jesus, Rua Bahia, Rua Tancredo Neves, Rua Belém, Rua do Campo, Casas Novas. 

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

Geraldo Ferreira Couto, Hélio Pinheiro de Araujo, Lazaro Souza Lopes e Robério Moura 

Gomes. O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão 

para o dia 27 de abril 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. 

 

 


