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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018  

 

Aos 09 (nove) dias do mês agosto de 2018 às 10hs00min foi realizada a 02ª Sessão Ordinária do Segundo 

Período 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, Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, 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 do Vereadora Ariana Fehlberg – justificada 

pelo Presidente Evaí Fonseca Brito: Motivo: levar a mão dela no hospital por motivo de saúde. 

Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 02 de agosto de 2018 foi aprovada pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência da Vereadora Ariana Fehlberg. Para Leitura Do Executivo Municipal: 

Mensagem nº 003/18, acompanhando o Projeto de Lei nº 021/2018, que “Acrescenta dispositivos à Lei 

1150/14, de 22 de maio de 2014 que “Dispõe sobre o acesso à informação no âmbito do município de 

Porto Seguro e dá outras providências”. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores:  

Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, quero agradecer a Prefeita, porque no ano passada fiz um 

requerimento solicitando um novo cemitério, graças a Deus nesta semana eu pude ter a alegria de estar 

no espaço – Vila Jardim, local onde vai ser construído o novo cemitério. Graças a Deus a área está sendo 

limpa para executar a obra. Senhor Presidente, eu gostaria que a equipe de limpeza fosse até o cemitério 

do centro porque está precisando de uma limpeza urgente. Também quero parabenizar a Secretaria de 

Obras pelo que está fazendo em alguns bairros; espero que a mesma possa olhar para os bairros Porto 

Alegre I e II que estão precisando urgente de iluminação. Wilson Santos Machado – Senhor Presidente, 

quero agradecer e parabenizar esta Casa pela disponibilidade do Curso de Capacitação para os 

Funcionários e demais convidados. Também quero parabenizar e agradecer a Casa do Trabalhador – 

Secretaria de Desenvolvimento Social, pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo no município. 

Quero parabenizar a Secretaria de Obras pelo esforço que vem demonstrando; sabemos que as demandas 

são muitas e nós estamos carentes disso. Quero parabenizar o Cacique Renivaldo Brás Correia Filho 

pelo dia Internacional do índio. Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, quero parabenizar a 

Mesa Diretora e demais Vereadores (a) por mais uma vez trazer ao conhecimento do nosso munícipe e 

desta Casa, o Curso de Capacitação, só quem ganha é quem participa; um bom aprendizado, um grande 

enriquecimento. Este trabalho tem que continuar, levando a sério e mostrando a transparência. Senhor 

Presidente, chegou em minhas mãos um “baixo assinado”; porque tem uma empresa que se instalou no 

município de Porto Seguro. A mesma, está gerando na faixa de 100 (cem) empregos; infelizmente para 

Porto Seguro só há duas vagas! Gostaria de chamar atenção do Poder Executivo para que as construtoras 

que venham para esta cidade, que a mão de obra seja especificamente para os trabalhadores de Porto 

Seguro! Não adianta trazer empresas de outros estados e trazer a mão de obra junto! Esta renda não vai 

circular no município; o que sobra para a cidade é mais desemprego e violência. Por este motivo eu    

sugiro ao Executivo municipal que as empresas tenham compromisso de gerar empregos para o povo 

que aqui residem. Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, na semana passada em reunião com 

a Prefeita Claudia Oliveira fui solicitar e reivindicar algumas coisas pendentes no nosso município, como 

a “Passarela do Álcool”: um local mais conhecido da cidade; palco principal dos grandes eventos 

culturais e de calendário nacional, hoje encontra-se totalmente abandonada, onde a economia da cidade 

circula muito bem. Além de não possuir no investimento físico, também não possui investimento na 

cultura. Temos como raiz grupos de capoeira, maculelê; grupos teatrais; e até a responsável pela 

alavancagem do nosso turismo – nosso patrimônio a dança da lambada, cultura nosso hoje acabada que 
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poderia estar sendo mostrada para os visitantes que, hoje andam sem se impressionar como outrora. 

Também solicitei junta a Prefeita, a revitalização da Rua Marechal Deodoro – Rua do Mangue, uma das 

mais charmosas avenidas da cidade, quem conhece sabe da sua importância história; ela vem sofrendo 

desde outras gestões: cheia de buracos, mal iluminada, a ponte toda quebrada. Conforme conversa com 

a Prefeita, a Passarela do Álcool e a Rua Marechal, já foi levantado todo projeto para discursão entre os 

Secretariados. Desde o meu mandato que venho lutando por melhoria das outras praças tais como:   

Campinho e Praça da Bíblia. A pedido da Prefeita, eu acompanhei o Secretário de Obras José Carlos o 

fechamento da planilha para obras da Praça da Bíblia, a do Campinho está sendo finalizada; ambas serão 

licitadas. Falei para ela a importância da Praça do Campinho, a única área de lazer daquela comunidade; 

além de ser usada para eventos e projetos sociais. Quanto a Praça da Bíblia falei a mesma coisa. Fora 

isso, outras solicitações minha foram licitadas para pavimentações das localidades: Vale Verde, 

Agrovila, Parque Ecológico e Vila Verde. Estamos todos ansiosos pelas obras de reparo, temos que 

deixar nossa cidade da forma que ela merece. Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente, quero 

expressar a minha satisfação por ter participado junto com o Secretário de Obras falando das obras que 

serão realizadas em nossa cidade. Tive no Arraial d’Ajuda com o Vereador Evanildo Santos Lage – 

Vanvan, para ver de perto a situação da comunidade Vilas do Arraial. Solicitamos do Poder Executivo 

providências para resolver situações de emergências tais como: eletrificação de energia; e infra estrutura, 

porque esta comunidade está muito carente. O Vereador Evanildo Santos Lage – Vanvan, tem sido um 

prefeito para com esta comunidade, se doando, resolvendo as questões mais primárias. Mas é preciso 

que os Governos: Estadual ou Municipal possa tomar providência mais severas com a situação desta 

comunidade. Senhor Presidente, nesta semana tivemos em Salvador para o lançamento das candidaturas:  

Governador Ruy Costa; Deputada Estadual Larissa Oliveira; desejo ao Governador e a Deputada grande 

sucesso; Larissa Oliveira é uma jovem e competente para representar o Sul da Bahia. Em nome do 

Vereador Renivaldo Brás Correia Filho, quero parabenizar toda comunidade indígena pelo seu dia. 

Senhor Presidente, não poderia deixar de falar a respeito do “aborto”. Ontem o Congresso Argentino 

deu sinal de que a vida está em primeiro lugar, rejeitando o projeto do aborto; eu acho que o Brasil deve 

seguir o mesmo caminho; nós cristãos acreditamos que a vida é primordial; é inegociável, inelutável; 

intransferível; ninguém se negocia com a vida. O Nosso Senhor Jesus Cristo foi anunciado no ventre de 

Maria sua Mãe para ser o Salvador da humanidade; o Profeta Jeremias da mesma forma, antes de nascer 

ele seria o Profeta que mudaria a história de Israel. Nós acreditamos que a vida na sua concepção ela 

tem um projeto; tem um plano; ela tem um significado, por isso ela tem que ser preservada. “Não ao 

aborto e sim a vida”. Renivaldo Braz Correia Filho – Senhor Presidente, quero agradecer a Prefeita 

Claudia Oliveira por atender o meu pedido, fez uma reunião com todas as lideranças para atender as 

demandas da região. Eu sinto feliz pela atitude dela, fazendo a comunidade ficar satisfeita principalmente 

com as realizações das obras em cada localidade. Também quero agradecer presença dos Sr. José 

Augusto – do Limoeiro e o Sr. Emérito, estes são representantes de comunidade sofrida; com mais de 

cento e cinquenta quilometro da sede. Senhor Presidente, eu gostaria que fosse criada uma comissão dos 

Vereadores para fiscalizar os Transportes Escolares – ônibus! É uma cobrança grande pela falta de 

atendimento por parte da Empresa Escolar que tem para com o povo – faz o que quer; pela falta de 

fiscalização do município. A prefeitura faz o seu papel cumprindo com pagamento, só que a empresa 

não faz jus o que tem feito, e quem sofre com isso são as crianças – alunos. Kempes Neville Simões 

Rosa – Senhor Presidente, a seleção de nossa cidade vai jogar neste domingo dando início ao 

Campeonato Intermunicipal. Senhor Presidente, tá havendo um grande problema de invasão na minha 

comunidade; houve um decreto Judicial de desapropriação, por este motivo não poderei continuar nesta 

Sessão. Quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pelas obras que vão acontecer no nosso município, 

que realmente precisa destas obras, são várias ruas com problemas. Quero declarar a população do meu 

apoio à candidata a Deputada Estadual Larissa Oliveira; Bolsonaro para Presidente; mas como 

Governador sou contra o movimento do PT – Partido dos Trabalhadores, mas tenho que admitir o 



      3 
 

 

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 

trabalho prestado pelo governador Rui Costa, por isso eu apoio ele como governador da Bahia. Brasil 

dos Santos – Senhor Presidente, na próxima quinta feira dia 15 estarei em Brasília para o registro da 

candidatura de Lula; solicitar mais obras para Porto Seguro; minha Casa Minha Vida; mais projeto 

sociais para o povo. Ronildo Vinhas Alves – Senhor Presidente, gostaria que a Comissão de Educação 

sentasse logo e fizesse um relatório para entregar a Secretaria de Educação; eu estou disposto a qualquer 

dia. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, eu quero parabenizar a todos que tiveram em Salvador 

na semana passada para a convenção candidata a Deputada Estadual Larissa Oliveira; candidato à 

reeleição Deputado Federal Ronaldo Carleto e o Governador Rui Costa. Uma convenção abrilhantada 

com a presença da Prefeita de Porto Seguro – Claudia Oliveira; Prefeito de Eunápolis – Robério Oliveira/ 

Prefeita de Guaratinga – Cristiane; Vice Prefeito de Itamaraju – Deia; Prefeito de Santa Cruz Cabrália – 

Agnelo Oliveira; representantes de: Itabela, Jucuruçu e Teixeira de Freitas, onde estão abraçando a 

candidatura da Deputada Estadual “Larissa Oliveira”. Isso vai realizar um sonho nosso em eleger uma 

deputada mais jovem do Estado da Bahia. Senhor Presidente, eu ouvir o pronunciamento de alguns 

vereadores a respeito da iluminação pública; sei que é uma situação complicadíssima. Muitas vezes as 

pessoas confundem! Sabemos que não é dever do município levar energia elétrica, isso é dever da 

empresa COELBA! A partir do momento que a empresa faça a fiação, o município leva a iluminação 

pública. Temos que primeiro motivar e orientar a população através de reuniões, em seguida a mesma 

poderia encaminha o pedido para a empresa COELBA fazer a extensão da rede de eletrificação; caso 

tenha custo e a empresa não poderá fazer por este motivo, nós encaminharemos um pedido ao município 

para fazer o serviço. Muitas vezes existe uma irresponsabilidade dos Poderes: Legislativo, Judiciário e 

Executivo! Quando não fiscalizamos determinados bairros com invasões; loteamentos de áreas – 

vendem, não dão estruturas como determina a lei – como água, energia elétrica e meio fio; e se o poder 

público tivesse a responsabilidade em fiscalizar, nós não teríamos tantas favelas no nosso município. O 

Presidente Evaí Fonseca Brito fez breves comentários a respeito do pronunciamento: quero parabenizar 

o Cacique Renivaldo Brás correia Filho pelo dia do povo indígena. Pela primeira vez temos um Vereador 

Cacique que está representando muito bem o seu povo. Quero agradecer aos Vereadores que falaram a 

respeito do Curso que está acontecendo na Câmara de Vereadores que acontece durante este mês de 

agosto; há mais de cem participantes de todo município: Trancoso, Agrovila e outras localidades, a 

queixa sempre é a forma de abordagem com estas pessoas; tudo foi anotado que vai ser encaminhado as 

devidas Secretarias. A respeito dos certificados, todos Vereadores (a) como melhor do ano; é pura ilusão, 

isso é só para tirar dinheiro das Câmaras de Vereadores e Prefeituras; foi o que ocorreu com matéria do 

Fantástico, graças a Deus esta Casa em nenhum momento participou de curso, mas proposta, chega todos 

os anos. Também quero deixar claro o meu apoio à candidata a Deputada Estadual Larissa Oliveira; eu 

acho que realmente devemos vestir a camisas para ter uma representante do nosso município; como 

também o Deputado Federal Ronaldo Carleto que tem feito um belíssimo trabalho em nossa região, com 

várias emendas, onde recente uma emenda no valor de dois milhões para construção da Ruas da Linha, 

com parceria com o Governo Estadual na pessoa do Governador Rui Costa. Ordem do Dia do 

Legislativo Municipal – Para 1º Votação:  Projeto de Resolução Nº 003/2017 de autoria do Vereador 

Kempes Neville Simões Rosa. Matéria: Concede Titulo Cidadão Portosegurense ao Sr. Cristiano 

Ferreira. Quórum: Dois terços (2/3) de acordo como art. 142 do Regimento Interno. Prejudicado pela 

ausência do autor, Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Projeto de Resolução Nº 006/2018: de 

autoria dos Vereadores Ronildo Vinhas Alves, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Matéria: 

Concede Título de Cidadã Portosegurense a Sra. Nancy Pinheiro Costa. Quórum: Dois terços (2/3) de 

acordo como art. 142 do Regimento Interno. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Requerimentos: Nº 194/18 de autoria do Vereador Evaí 

Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal a execução do Projeto de Readequação da Orla Norte. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 

195/18 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal para 
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realização de curso sobre segurança no transito e tráfego seguro para guardas municipais e agentes 

municipais de trânsito. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência da 

Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 196/18 de autoria da Ariana Fehlberg – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o Gov. Federal para adesão ao programa Brasil Mulher. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 

197/18 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal celebração 

de PPP`s para construção de uma praça na Agrovila. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 198/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro 

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

Educação para alocar recursos para conclusão da escola na comunidade CAUFA. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 199/18 de 

autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração de PPP`s para 

instalação de mureta de proteção na rua da Paz, na ladeira do bairro Paraguai. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 200/18 de 

autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo 

Municipal junto a Promotoria de Justiça do Estado da Bahia a notificação da ANATEL para instalação 

de torre de telefonia em Coqueiro Alto, Sapirara e Itaporanga, região sul do município. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 201/18 de 

autoria do Vereador, Kempes Neville Simões Rosa – Requer do executivo Municipal celebração de 

convênio com a Sec. Estadual de Educação construção de Colégio com 14 salas de aula no bairro 

Mirante. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência da Vereadora Ariane 

Fehlberg. Nº 202/18 de autoria do Vereador Renivaldo Brás Correia Filho – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com a Secretaria de Saúde do Estado para aquisição de uma 

Ambulância para o distrito de Caraíva. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 2013/18 de autoria do Vereador Wilson Santos Machado 

– Requer do Executivo Municipal o agendamento para visita tem tempo estendido do Gabinete de 

Odontologia no distrito de Vera Cruz. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Indicações: Nº 172/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca 

Brito – Revitalização dos abrigos nos pontos de ônibus da orla norte e bairros. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 173/18 de 

autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Revitalização e iluminação do campo de futebol do 

povoado de Pindorama. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência da 

Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 174/18 de autoria Edil, Robinson Leão Vinhas – Construção de 

redutores de velocidade na rua Maria Teles, em frente a creche, bairro Cambolo e na BE 367 em frente 

ao Colégio Luiz Eduardo Magalhães. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 175/18 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza - 

Pavimentação na rua São Miguel, Travessa São Miguel, Travessa Soares, Rua José Maria de Oliveira 

no distrito de Vale Verde. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência da 

Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 176/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Limpeza 

de toda extensão do bairro Areião. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 177/18 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo 

Vinhas Alves – Reparo nas ruas pavimentadas e recuperação das ruas asfaltadas nos bairros: Trancosinho 

e Condomínio 2000, Distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 178/18 de autoria Edil, Lázaro Souza Lopes – 

Pavimentação asfáltica do da rua das Gaivotas, bairro Fontana I. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 179/18 de autoria do Vereador 

Kempes Neville Simões Rosa – Construção de um espaço Galpão para a Feira que hoje está situada em 

uma rua do bairro Mirante. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência da 
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Vereadora Ariane Fehlberg. Nº 180/18 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – 

Revitalização do estádio de futebol Edmar Xavier, no distrito de Trancoso com instalação de refletores 

e telas nas laterais. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência da Vereadora 

Ariane Fehlberg. Nº 181/18 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Patrolamento e 

Cascalhamento nas ruas do Bairro Xandó no distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência da Vereadora Ariane Fehlberg. O Presidente Evaí Fonseca Brito 

agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 23 de agosto 2018. 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.  

 

 

 

 


