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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês novembro de 2017 às 10hs00min foi realizada a 16ª 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 não 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, 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; constando à ausência da Vereadora Ariana Fehlberg. O Presidente Evaí 

Fonseca Brito convidou o Vereador Renivaldo Braz Correia Filho para assumir a 2ª Secretaria pela 

ausência da titular Vereadora Ariane Fehlberg que se encontra viajando, acompanhando seu esposo em 

tratamento de saúde conforme atestado médico. Em seguida o Vereador Robério Moura Gomes 

solicitou um minuto de silencio pelo falecimento Adelina Cardoso Moura de Jesus. Expediente: A Ata 

da Sessão Ordinária do dia 14 de novembro de 2017 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg. Do Executivo Municipal: Mensagem Nº 042/17 

acompanhando Projeto de Lei Nº 042/2017 que “Regulamenta o processo Seletivo Simplificado do 

programa Operação Verão 2018, no município de Porto Seguro e dá outras providências”. Mensagem 

Nº 043/17 acompanhando Projeto de Lei Nº 043/2017 – “Dispõe sobre o acesso e a circulação de 

veículos de Turismo no município de Porto Seguro”. Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 

045/2017 autoria Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto. Matéria: Denomina oficialmente como 

Rua Itapicuru a Rua 08, bairro Quinta do Descobrimento. Projeto de Lei Nº 046/2017 autoria 

Vereadores Elio Brasil dos Santos, Lázaro Souza Lopes – Matéria: Altera redação do § 2 do artigo 5º 

da Lei 1336/2016 que dispõe sobre a comercialização de alimentos em áreas particulares e públicas – 

“foodtruck” no município de dá outras providências. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra 

os Vereadores: Wilson Santos Machado – Senhor Presidente, sábado passado eu mais o Vereador 

Abimael Ferreira Gomes tivemos participamos de um grande encontro do nosso partido – PSC, em 

Salvador, com participação de mais de duas mil pessoas. Senhor Presidente, quero agradecer e 

parabenizar o apoio do Secretário de Obras pela manutenção das estradas. Gostaria também Senhor 

Presidente, de chamar atenção do Conselho Tutelar, para que possam fazer uma visita intensiva a 

Comunidade do Distrito de Vera Cruz; são vários jovens – na maioria meninas, sendo abordadas por 

pessoas de mau caráter. Senhor Presidente, eu fui abordado pó várias pessoas da minha comunidade 

dizendo que Porto Seguro se encontra abandonado; falei que isso não estava acontecendo, porque nós 

temos um Prefeito em Exercício – Humberto Nascimento. Rodrigo Borges de Souza –  Senhor 

Presidente, venho nesta Tribuna pra dizer para os meus amigos;  eleitores; famílias e sociedade de 

Porto Seguro, que o meu posicionamento em relação a todo esse turbilhão que tomou nessa cidade 

desde o dia 07 de novembro, quando a Operação Fraternos foi deflagrada. Muitos têm acreditado no 

meu trabalho, pela minha postura e forma coesa de forma que tenho conduzido meu mandato; por isso 

não poderia deixá-los uma posição clara a respeito do que aconteceu. No meu discurso de posse, falei 

que não tomaria posicionamento influenciado por partido ou por ninguém; tenho parceiro e tenho por 

habito ouvir as pessoas párea me nortear e aprender com cada um que tenha contribuído em nossa 

cidade de alguma forma. Por ter a segurança de prezar pelos meus princípios morais; pela ética e boa 

conduta, me sinto seguro em tomar minhas decisões sem ser influenciado, a pesar de ouvir e respeitar 

todas as opiniões. Fico triste por está me posicionando quanto a essa situação que nos acomete nestes 

últimos dias. Gostaria de estar dormindo e quando acordasse, fosse um pesadelo! Não imaginava de 

ver esta cidade tão amada passando mais uma vez por esta exposição negativa, este episódio não foi e 
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não é saudável para o nosso município. Os fatos foram publicados em todos os meios de comunicação. 

Mais uma vez nossa cidade Porto Seguro sendo motivo de piadas por mídias nacionais e 

internacionais. Antes por causa do ex-prefeito Ubaldino Junior e agora as investigações na gestão da 

Prefeita Claudia Oliveira! Fico entristecido por não querer presenciar isso no meu mandato, pois é feio 

e imoral. Não estou aqui para condenar ninguém e nem fazendo juízo de valor; o que me entristece é 

que os fatos denigrem os destinos turísticos principais do país. Nós Vereadores precisamos ser os 

fiscalizadores que a função nos obriga! Precisamos sair dos Gabinetes e acompanhar os processos 

licitatórios, como também as empresas que fornecem matérias para o serviço do município! Qual de 

nós pode levantar a mão e garantir que está acompanhando todos os gastos públicos? Estamos 

acompanhando o TCM – Tribunal de Contas dos Municípios pra ver se os pagamentos feitos aos 

fornecedores estão sendo cumpridos de forma correta? Isso não é fazer oposição, e sim o papel que nos 

foi incumbido; isso é ser Vereador. Esta Casa precisa ir além do papel político para fazer o município 

crescer. Desde o início do meu mandato procurei ser parceiro do Poder Executivo em busca do melhor 

para meu bairro e minha cidade; mas isso não me faz refém da gestão. Fui eleito Vereador para fazer 

leis; criar projetos; e acima de tudo fiscalizar o uso dos recursos públicos. Colegas Vereadores, eu sou 

defensor ferrenho de qualquer investigação que seja para combater a corrupção. Respeito todas as 

reações – vivemos em uma democracia; mas deixo claro que este posicionamento é exclusivamente 

meu; não ajo por interferência e pressões de senhor ninguém! Amo minha cidade, nasci aqui; moro 

aqui, meus familiares e amigos são daqui. Eu quero colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir 

sossegado; poder andar tranqüilo nas ruas. Eu entrei na política como obra de Deus e não irei traí-lo 

nem ferir meus princípios e caráter; não vou decepcionar meu povo que aclama tanto por mudanças. 

Estou acompanhado todos os processos desta Casa de Leis e afirmo que apenas nós fomos 

comunicados da suspensão da Prefeita Claudia Oliveira. Preocupado com a continuidade dos trabalhos 

do nosso município e que o resultado logo venha parecer esclarecido, fui até a Polícia Federal, quero 

agradecer a receptividade e o dialogo com o Delegado responsável pela investigação Sr. Pancho Rivas 

Franco Lima Gomes. Devido a isso hoje protocolei um oficio solicitando alguns documentos da 

referida investigação. Aproveitando fiz um pedido verbalmente e formalizei um convite para que o 

mesmo possa estar presente na Sessão Ordinária do dia 30 as 10hs00 para usar a Tribuna dando 

esclarecimentos mais aprofundados que no momento só Vossa Senhoria poderia relatar. Com tudo nós 

Vereadores obteremos nossas conclusões; direcionaremos nossos posicionamentos e tomaremos nossas 

decisões cabíveis como legisladores; e a sociedade terá o reconhecimento real do fato para cobrar com 

legalidade o seu direito como cidadão. Finalizo com a frase de Chico Xavier: “Você não pode voltar 

atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim”.  Kempes Neville 

Simões Rosa – Senhor Presidente, estou um pouco chateado com a Secretaria de Obras, faço 

requerimento não tenho resposta. Senhor Presidente, a respeito do problema atual da política, vejo 

alguns partidos se movimentando contrariamente ou favoravelmente. Estamos em uma Casa de Lei 

onde temos que extremamente. Em alguns pontos eu discordo do pronunciamento do Vereador 

Rodrigo Borges de Souza – uma pessoa que tenho um grande respeito, quando ele fala que poucas 

pessoas pesquisam o TCM – Tribunal de Contas do Município, na verdade eu olho quase tosos os dias; 

mas, tem algumas situações que fogem da nossa alçada. Estamos passando por uma investigação no 

nosso Município – Ministério Público e Policia Federal, e está tudo em sigilo. Fica difícil que a gente 

responsavelmente teça um comentário. A Oposição é fácil falar. A intenção destes candidatos que 

ficam falando em rádio movimentando o público, na verdade eles não estão preocupados com o 

município; porque a intenção deles é estar no lugar da gente! Nunca foi o município; a intenção deles é 

o status; é briga pelo poder. Enquanto o Brasil viver na linha de política esquerda e direita, vamos estar 

sempre sob julgo de alguém! Temos que ser verdadeiros, pelo menos com as convicções individuais! 

Eu vou à minha caminhada; Claudia Oliveira não foi eleita sozinha, ela teve a metade da votação do 

nosso município; dos sessenta mil eleitores que votou nesta cidade, ela teve trinta mil! Eu estava na 
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bancada contrária; será se alguém se lembra disso? Eu apoiei outra pessoa; só que eu não posso fazer 

de conta que isso não é uma realidade! A metade da cidade votou em Claudia Oliveira; em respeito a 

isso, nós temos que dá oportunidade que as investigações ocorram normais, sem pressão política. Não 

vejo ninguém que não participe ou não tenha interesse político em está vindo a esta Casa guerrear! 

Falaram que ia ter manifestação, fecha isso ou aquilo; cadê? Fica parecendo que nós somos refém de 

algum! Não sou refém de ninguém, graças a Deus fui eleito pelo povo e tenho meu nome a zelar. Sou 

responsável! Temos que dá oportunidade pra que ela se defenda; que ela lute pra zelar o nome dela, até 

porque é uma mulher. Sou fiscal, ando nas comunidades, ontem fui visitar o Colégio Valdivio Costa 

onde foi citado por falta de merenda; conversei diretamente com a Diretora, disse que o Colégio ficou 

doze dias sem gás! Isso não pode está errado! Mas também a mídia não pode ser mentirosa a altura de 

falar que já tinha mais de um mês sem o gás de cozinha. Nós como eleitores, temos que tomar cuidado 

com certas mensagens. A mídia fica falando que nós Vereadores somos omissos! Nós somos 

responsáveis! Não posso fazer comentários por ter ouvido qualquer pessoa e tirar minhas conclusões. 

Todos sabem que há um inquérito que está sendo investigado. Gato a vocês, no dia que sair a 

conclusão condenado ou inocentado, nós temos que dá o nosso parecer. Agora é bonito, mete-se a 

bomba, amanhã ou depois a justiça libera! Qual a cara que a gente fica? Primeiro lugar tem que ter 

compromisso com a verdade. Eu peço a paciência de todos; o momento político não está fácil! Não 

pode ficar nesta linha de oposição oportunista. Não interfiro nas investigações; isso é do exercício de 

2009 a 2016, eu sou Vereador a parti do ano de 2017! Diz-se tanto por aí que até os próprios acusados 

não fiquem entrelaçando as mídias, para que a gente não teça um comentário, pra que vou ficar 

mexendo nisso todos os dias, só pra dá moral para os opositores? Eles não querem só os valores de 

duzentos milhões, querem um bilhão pra aumentar o álibi, porque a preocupação deles nunca foram à 

cidade e sim tomar o cargo! Às vezes eu fico preocupado até em saber qual o destino que nós estamos 

dando a política do Brasil? Existe uma criminalização terrível, parecendo que todo mundo é bandido. 

Quem aumenta a criminalização sobre os políticos, são aqueles que querem estar em nosso lugar. 

Senhor Presidente, a respeito do meu telefone particular citado na rádio, eu aviso que nunca foi 

problema para quem ninguém soubesse do meu telefone, estou à disposição de todos; agora, eu posso 

passar o meu telefone particular pra quem quiser! Agora um imoral ir pra rádio para falar dos 

Vereadores sem prova alguma, isso mostra o nível da nossa política de nível nacional; não era nem pra 

está usando uma rádio para falar de um assunto ele usurpou os nossos cofres! Eu não sou capacho de 

ninguém, até porque coloquei um projeto pra ler as leituras bíblicas nas escolas – foi vetado; teve um 

projeto do Executivo a respeito dos Professores – me posicionei contrário! Agora, não venha pra cá 

uma oposição suja, medíocre, principalmente alguns aí que querem destruir os valores famílias; que 

saiu de um partido que roubou o nosso país, vir agora com falsa moralidade, não venha não porque eu 

estou nesta Casa pra lutar pelos valores familiares. Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, fico 

feliz em ver esta Casa do povo lotada; afinal de conta esta é Casa do povo e o povo não tem que vir só 

por interesses pessoais. Quero parabenizar os Vereadores Rodrigo Borges e Kempes Neville pelas 

palavras; nós vivemos em um país democrático onde todos devem falar e conduzir sua vida de uma 

maneira correta. Mais uma vez repito que esta Casa ainda não foi notificada Pelo Ministério Público e 

nem pela Polícia Federal referente ao afastamento da Prefeita Claudia Oliveira. Todos os Vereadores 

sabem sua função; ninguém aqui é leigo e nem analfabeto! Respeito a oposição. Mas, que faça uma 

oposição com coerência! Não adianta jogar o povo contra a Câmara de Vereadores (a), até porque tem 

alguns da oposição que são inteligentes; pessoas formadas que sabe que a Lei tem que ser conduzida 

de uma maneira coerente. Chegando a esta Casa um pedido do Ministério Público o pedido do 

afastamento da Gestora Claudia Oliveira, aí cabe cada Vereador (a) e votar com sua consciência. A 

eleição ainda é 2020, quem sabe pode uma pessoa que seja oposição e ganhar a eleição, mas tenho 

certeza que ele tentará uma harmonia com esta Casa, porque sempre ouve do Poder Executivo querer 

andar com harmonia com o Poder Legislativo, todos sabem que são Poderes são diferentes, mas, um 
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tem respeito pelo outro. Como Vereador eu tenho feito a minha parte! Ontem mesmo fui até o Colégio 

Cantinho da Paz e peço ao Setor de Educação que olhe com mais carinho, porque até cobra tinha 

dentro do armário da professora neste colégio; ali são crianças que estudam e não sabem o perigo de 

uma cobra perto delas. Andei no Bairro Village, tem muito lixo pra ser retirado. Vamos tirar o foco da 

investigação e cobrar as outras coisas! O Cemitério está fechando às 10hs00 da manhã nos sábados, 

devemos cobrar do Secretário, se há investigação, o cargo continua e a final de contas todo mês recebe 

seu salário. Não tenho vergonha; não tenho rabo preso; vou a qualquer lugar que eu achar que devo ir.  

Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente, estou vendo a imprensa comentando demais; 

fazendo as coisas precipitada. Sabemos que existe uma investigação em sigilo. Si corre em sigilo, não 

adianta eu ir lá porque não vão me falar. Si corre em sigilo cabe a nós aguardar, porque somos fiscais e 

não investigadores. A Prefeita foi afastada, depende dá Justiça fazer o trabalho dela e nós o nosso. 

Indevidamente estão nos condenando; não vi em e nem ouvi em reunião algum Vereador falar que 

mesmo ela estando errada estou com ela! A decisão sempre foi: Se tiver errada que pague pelo seu 

erro! É burrice um Vereador fazer um comentário antecipadamente. Só faço comentário se tiver provas 

e quando sair do sigilo, aí sim pode jogar pedra, mesmo assim se tiver provas que nós somos 

coniventes! Nós não podemos ser irresponsáveis! São três Poderes, respeito o Poder Judiciário, por 

isso eu espero terminar o processo para podermos tomar a decisão. Eu moro aqui por muitos anos criei 

meus filhos aqui, todos em conhecem como Geraldo Contador; eu preciso que esta cidade desenvolva; 

pra isso eu não tenho que ser irresponsável e nem serei enxertado pelo ouvido através da imprensa, 

partidos ou aproveitadores que vem pra esta Casa aproveitar da oportunidade pelo que passa a 

administração no momento. É fácil jogar pedra quando há problema! Tem uns aí que torce pela 

destruição da cidade para tentar uma oportunidade pra chegar ao poder. Sejam coerente e honesto com 

vocês mesmo. Elio Brasil dos Santos – Senhor Presidente, eu quero que os jovens que estão aqui 

protejam o modelo que é a “democracia”. Eu mesmo vim de família humilde, sou trabalhador comum 

como qualquer outro; honro pelo meu nome; sou fruto e filho da democracia deste Brasil. Em nome da 

democracia eu já estive aqui falando em golpe que deram na nossa Presidente Dilma Rousseff, na 

época o Partido Psol esta comigo dizendo não ao golpe. Em nome da Democracia principalmente aqui 

em Porto Seguro, eu gostaria que este agrupamento de jovens entendesse o que é Democracia; e a 

democracia está funcionando muito bem em nosso município; haja vista  que não vi nenhum discurso 

nem do Líder do Governo Vereador Dilmo Batista Santiago e nem do Presidente Evaí Fonseca Brito 

contra as investigações conduzida pela Justiça e pela Polícia Federal. Ninguém é contra as 

investigações! Somos contra dá um golpe na Democracia porque Claudia Oliveira foi eleita com trinta 

mil votos em Porto Seguro; a gente ouvida pela mídia que golpeou Dilma Rousseff que quer golpear a 

Prefeita Claudia Oliveira. Nós Vereadores estamos fazendo o nosso papel. Eu mesmo estou sendo 

investigado! Mas, tenho certeza que sou inocente; da mesma forma a Prefeita está sendo investigada, e 

com certeza e com fé em Deus e na Democracia ela será julgada e inocentada, se não for inocentada 

terá que pagar pelo que fez porque isso é democracia. Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, no 

dia 02 de dezembro começa em Porto Seguro no bairro Cambolo a PELC onde tem seis modalidades 

um Esporte de Lazer que o meu Partido- PcDB trouxe pra Porto Seguro através do Deputado Davidson 

Magalhães e do Vereador Robinson Vinhas; todo material esportivo, tudo pago pelo Governo do 

Estado. Senhor Presidente, se a denuncia contra a Prefeita Claudia Oliveira está em sigilo de Justiça, 

ninguém ainda tem prova do que aconteceu. Gostaria que as pessoas que estão no Plenário com cartaz 

pedido “cassação já” que mostrem uma prova! Você está querendo uma boquinha, só que aqui não! 

Temos a capacidade de julgar sim, mas não podemos fazer arbitrariamente. Não posso chamar alguém 

de ladrão sem ter provas. Renivaldo Braz Correia Filho – Senhor Presidente, na segunda feira 

passada uma determinada pessoa usou o programa do seu rádio para dá o número dos telefones dos 

Vereadores, colocando a comunidade contra esta Casa Legislativa. Tenho certeza que os dezessete 

Vereadores (a) tem compromisso com a cidade de Porto Seguro. Quem esta pessoa pra fazer isso, 
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porque tenho gravado matéria do Jornal Nacional denunciando este corrupto! Este sim que é o 

verdadeiro corrupto, porque temos provas. Senhor Presidente, até o momento ainda não chegou 

nenhum documento da Justiça ou da Polícia Federal pedindo que esta Casa tome providência a respeito 

do afastamento da Prefeita Claudia Oliveira; estamos aguardando chegar uma prova concreta. É fácil 

alguém chamar outra pessoa de ladrão! De maneira nenhuma nós Vereadores estamos apoiando 

corrupção! Quero parabenizar o trabalho da Policia Federal; podem ter certeza que depois de tudo 

apurado estarei dando o meu voto em favor de Porto Seguro; para isso eu fui eleito – fiscalizar a minha 

cidade, mas no momento não posso apedrejar ninguém sem tem provas em mãos. Senhor Presidente, 

meses passados tivemos fortes chuvas nesta região chegando ao ponto da TV Santa Cruz ir até 

Itaporanga fazer uma matéria dizendo que a estrada estava abandonada!  Agora eu pergunto para a TV 

Santa Cruz: Porque esta emissora não foi esta semana neste Distrito e colocar na mídia dizendo que o 

IBAMA, CMBIL e a Policia CIPA foram embargar os serviços de concerto das estradas? Como esta 

mídia não fala que a Prefeita está trabalhando em melhoria das estradas? Pela primeira vez está 

fazendo em Porto Seguro uma grande obra de terraplanagem do Distrito de Trancoso a Caraíva. 

Porque a TV Santa Cruz não vai até lá mostrar o trabalho bem feito? Criticar é fácil Senhor Presidente. 

Agora quando fazemos um trabalho de beneficio a comunidade, todos se calam; se calam porque são 

oportunistas! Senhor Presidente, eu gostaria de pedir ao Secretário de Limpeza Pública que fosse até 

Caraíva e Itaporanga pra fazer um mutirão de limpeza porque estão abandonadas. Abimael Ferraz 

Gomes – Senhor Presidente, eu estive em Salvador no Gabinete do Deputado Estadual Everton 

Santana onde protocolei alguns matérias e equipamentos para nossa cidade: uma ambulância  para o 

Distrito do Arraial d’Ajuda; um trator para comunidade de Imbiruçu de Dentro e alguns equipamentos 

para deficientes físicos. Senhor Presidente, eu não fujo daquilo que é da minha responsabilidade: 

fiscalizar e andar pelo município pra ver o que estar ou não acontecendo. Algumas pessoas me 

enviaram mensagens através do WhatsApp criando algumas situações que não é pra ajudar, e sim pra 

criar tumulto; se querem saber algumas coisas do Vereador que procure o seu Gabinete. Senhor 

Presidente, em relação aos últimos acontecimentos, eu fico grilado porque o que muita gente quer 

nesta cidade é um posicionamento político! Este país já passou pela colonização, império, estado novo, 

militares e hoje todos tem direito até demais que extravasam que a gente entende que não deveria 

extravasar.  Hoje vivemos em uma democracia, as coisas tem regras, tem leis. Por ser um país 

democrático, as três estruturas que compões a organização do país tem que ser respeitadas: Executivo, 

Legislativo e Judiciário. O que me estranha é ver pessoas apaixonadas por terroristas a exemplo de 

Kim Jong-um – Presidente da Coréia do Norte, matando pessoas; Maduro – Presidente da Venezuela que 

está levando o seu país em caos social, morrendo de fome e sendo assassinadas; Fidel Castro, Che 

Guevara – terroristas; pessoas apaixonadas pelo comunismo e socialismo que todos sabem que no mundo 

inteiro deu certo. Vai dá certo aqui em Porto Seguro? Se alguém quer está no meu lugar, tem que ganhar 

eleição; não é no grito que vai querer mudar algum aqui. Não venha pra cá com ideologias imorais que 

estão destruindo as famílias. São todos contra o capitalismo, porque dizem que destrói, fomenta guerra, 

separa, cria apartheid na sociedade; mas pode olhar no bolso de cada um que tem: celular, aifone; tem 

tecnologias do capitalismo. São pessoas que não sabem o que falam e o que quer. Dilmo Batista 

Santiago – Senhor Presidente, tentam calar nossa voz com faixa e com gritos, tentando nos 

desmotivar. Sabem o motivo que querem calar a nossa voz para a gente não dizer que foi implantado 

em Porto Seguro: Unidade da alta complexidade em oncologia no Hospital Luiz Eduardo Magalhães, 

antes este tratamento só era feito fora do município de Porto Seguro. Na época do ex-gestor Ubaldino 

Junior, eles tiraram todos os equipamentos e mandaram para uma clinica particular em Teixeira de 

Freitas; é por este motivo que um grupo pequeno quer calar a nossa voz, para que não possamos falar a 

verdade! Acham que vão chegar com plaquinhas querendo nos impressionar! Não vão conseguir, 

porque na verdade vou provar que vocês são incompetentes! O candidato a Prefeito de vocês teve 

4.900 (quatro mil e novecentos) votos! Vocês não tiveram a competência de transmitir os votos para os 
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seus candidatos a Vereadores! Os candidatos a vereadores de vocês só obtiveram 700 (setecentos) 

votos! Isso sim é corrupção! Vocês traíram o próprio grupo político! Vocês em vez de eleger vereador 

do seu grupo político preferiram pegar cinqüenta ou cem reais de algum destes Vereadores que foram 

eleitos! Por isso que vocês são corruptos! Isso é verídico, isso é matemática! Se tivessem votados nos 

seus candidatos, vocês teriam um representante nesta Casa Legislativa! E por incompetência não 

souberam fazer isso. Senhor Presidente, querem calar nossa voz, mas não vão conseguir! Hoje já 

começa a revitalização de pavimentação das estradas de Arraial d’Ajuda para Trancoso. Aqui tem 

pessoas serias de responsabilidade; muitos de vocês do PSOL vou deixar para o último dia quando 

vocês trouxerem um grupo maior! Porque vocês são tão incompetentes que só trouxeram sete pessoas 

para esta Casa. Então se organizem melhor e venham defender suas idéias. O Presidente Evaí Fonseca 

Brito fez breves comentários a respeito do pronunciamento: A Prefeita está sendo investigada; ela 

ainda não foi denunciada por “x” de desvio. Em hipótese alguma a Câmara de Vereadores tem o 

direito de cassar ou abrir uma investigação porque tudo ocorre em sigilo. Falo isso porque a Policia 

Federal esteve aqui pra entregar o pedido de afastamento da Prefeita, em conversa com o mesmo disse 

que tudo ainda ocorre em sigilo. Como é que nós podemos condenar alguém sem prova? Ela está 

sendo investigada pela fraude de duzentos milhões, mas até o momento a Policia Federal não acusou o 

valor que segundo a polícia está dizendo que houve fraude. Esta Casa tem que ter o critério, o cuidado 

para averiguar e dá a sua sentença! Nós vamos agir pela razão e não pela emoção! No momento que 

houver a resposta do Ministério Público Federal, da Policia Federal nós iremos pronunciarmos. Os 

Poderes são harmônicos! E quando alguém errar vai pagar pelo seu erro. Agora, não é justo a gente 

condenar ou cassar alguém sem o direito da sua defesa na Justiça. Nós estamos sendo atacados pelos 

opositores políticos; fazendo politicagem. É inadmissível ver um corrupto comprovado usar sua rádio 

para colocar os Vereadores contra a população. Em seguida: O Líder do Governo Vereador Dilmo 

Batista Santiago solicitou do Presidente Vereador Evaí Fonseca Brito, que os projetos lidos na pauta 

do dia fossem colocado em primeira Votação. Projeto de Lei Nº 042/2017 que “Regulamenta o 

processo Seletivo Simplificado do programa Operação Verão 2018, no município de Porto Seguro e dá 

outras providências”. Quórum: Maioria Absoluto de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. 

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

presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg. Projeto de Lei Nº 043/2017 – 

Dispõe sobre o acesso e a circulação de veículos de Turismo no município de Porto Seguro. Quórum: 

Maioria Absoluto de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Ordem do Dia do Executivo 

Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 037/2017 – Matéria: Institui o Plano Plurianual – 

PPA para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluto de acordo 

com o art. 142 do Regimento Interno. Emenda Nº 001 ao Projeto de Lei Nº 037/17 – Autoria: 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final – Matéria: Programa Acolhe Vida – Quórum: 

Maioria Absoluto de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por 

parte dos Vereadores foi aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da 

Vereadora Ariana Fehlberg. Emenda Nº 002 ao Projeto de Lei Nº 037/17 – Autoria: Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final – Matéria Aditiva: Programa Nossa Cidade Melhor – Quórum: 

Maioria Absoluto de acordo com o art. 142 do Regimento Interno.  Depois de várias discussões por 

parte dos Vereadores foi aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da 

Vereadora Ariana Fehlberg. Em seguida o Presidente Evaí Fonseca Brito colocou o Projeto nº 

037/2017 com duas emendas aprovada em discussão e votação. Depois de várias discussões por 

parte dos Vereadores foi aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da 

Vereadora Ariana Fehlberg. Projeto de Lei Nº 038/2017 – Matéria: Estima a receita e fica a 

despesa do município de Porto Seguro para o exercício financeiro de 2018 e determina outras 

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

várias discussões por parte dos Vereadores foi aprovado pela unanimidade dos presentes 



    62 
 

 

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 

constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg. Emenda Nº 001 ao Projeto de Lei Nº 038/17 
– Autoria: Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final – Matéria: Altera redação alínea C, 

Inciso I do art. 5 - Quórum: Maioria Absoluto de acordo com o art. 142 do Regimento Interno.  

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

presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg. Emenda Nº 002 ao Projeto de Lei 

Nº 038/17 – Autoria: Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final – Matéria: Aditiva anexo 

Secretaria Meio Ambiente – Quórum: Maioria Absoluto de acordo com o art. 142 do Regimento 

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

dos presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg. Emenda Nº 003 ao Projeto de 

Lei Nº 038/17 – Autoria: Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final – Matéria: Aditiva anexo 

Fundo Municipal Meio Ambiente. Quórum: Maioria Absoluto de acordo com o art. 142 do Regimento 

Interno. Emenda Nº 004 ao Projeto de Lei Nº 038/17 – Autoria: Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação Final – Matéria: Aditiva anexo Secretaria de Administração – Quórum: Maioria Absoluto 

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

Vereadores foi aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora 

Ariana Fehlberg. Em seguida o Presidente Evaí Fonseca Brito colocou o Projeto de Lei nº 038/2017 

com quatro emendas aprovada em discussão e votação. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores foi aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora 

Ariana Fehlberg.  Requerimentos: Nº 300/17 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério das Cidades para instalação de piso 

tátil de acessibilidade nas calçadas das vias centrais de Porto Seguro. Depois de várias discussões por 

parte dos Vereadores foi aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da 

Vereadora Ariana Fehlberg. Nº 301/17 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convenio com o Governo do Estado para implementação do 

Programa Bahia Mais Forte. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da 

Vereadora Ariana Fehlberg. Nº 302/17 autoria Vereador Robinson Leão Vinhas – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convenio com o Governo do Estado para adesão do Programa Faz 

Atleta. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariana 

Fehlberg. Nº 303/17 autoria Edil, Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênios para mutirão para registro civil de nascimento e documentação básica. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg. 

Nº 304/17 autoria Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do Executivo Municipal a 

ampliação do horário de atendimento do posto de saúde de Itaporanga. Aprovado pela unanimidade 

dos presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg. Nº 305/17 autoria Vereador 

Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Governo do 

Estado para instalação de meio fio em ruas pavimentadas bairro Mercado do Povo. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg. Nº 306/17 autoria 

Vereador Wilson Santos Machado – Requer do Executivo Municipal convênio com a COELBA para 

extensão da rede elétrica e iluminação da estrada de acesso a nova creche, distrito de Vera Cruz. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg. 

Nº 307/17 autoria Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com o DERBA para cascalhamento das principais ladeiras na área Rural, 

Queimado, são Geraldo, aldeia Boca da Mata. Aprovado pela unanimidade dos presentes 

constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg. Nº 308/17 autoria Vereador Rodrigo Borges de 

Souza – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério do Meio Ambiente 

para adesão do Programa Corredores Ecológicos. Aprovado pela unanimidade dos presentes 

constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg. Indicações: Nº306/17 autoria Vereador Evaí 

Fonseca Brito – Pavimentação asfáltica da Rua Seis, bairro Cambolo. Aprovado pela unanimidade 
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dos presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg. Nº 307/17autoria Vereador 

Aparecido dos Santos Viana – Padronização das calçadas para acessibilidade no Complexo Frei 

Calixto. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariana 

Fehlberg. Nº308/17 autoria Vereador Robinson Leão Vinhas – Revitalização dos espaços públicos do 

bairro Cambolo. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora 

Ariana Fehlberg. Nº 309/17 autoria Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Reabertura da estrada 

de Nova Caraíva a Monte Pascoal via Nova Caraíva, Jambreiro sobre o Rio Capoeira e Assentamento 

Estrela. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariana 

Fehlberg. Nº310/17 autoria Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Limpeza e revitalização das vias de 

acesso as praias. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora 

Ariana Fehlberg. Nº 311/17 autoria Vereador Lázaro Souza Lopes – Manutenção de bueiros e 

tubulação na rua Presidente Geisel, bairro Cambolinho. Aprovado pela unanimidade dos presentes 

constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg. Nº 312/17 autoria Vereador Wilson dos Santos 

Machado – Revitalização, iluminação e manutenção do galpão da feira livre do distrito de Vera Cruz. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg. 

Nº 313/17 autoria Vereador Rodrigo Borges de Souza – Revitalização urgente da praça da Bandeira, 

centro da cidade. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora 

Ariana Fehlberg. Nº 314/17 autoria Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – 

Reforma, instalação de refletores e construção de arquibancadas no estádio do distrito de Trancoso. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg. 

Nº315/17 autoria Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Instalação dos meios fios no Bairro Sapoti, 

Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg. O 

Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 

30 de novembro 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.  

 

 
 

 

 

 


