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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018  

 

Aos 11 (onze) dias do mês outubro de 2018 às 10hs00min foi realizada a 10ª Sessão Ordinária do Poder 

Legislativo na sede própria da Câmara Municipal de Porto Seguro localizada à Praça Antonio Carlos 

Magalhães, nº. 30. Pela ausência do Presidente Evaí Fonseca Brito, assumiu os trabalhos da Mesa 

Diretora nesta Sessão o Vice Presidente Aparecido dos Santos Viana. Feita a primeira chamada dos 

Vereadores, e havendo número suficiente para dar início à Sessão o Presidente Aparecido dos Santos 

Viana 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: Aparecido dos Santos 

Viana, Ariana Fehlberg, Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage, 

Hélio Pinheiro de Araújo, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes, Robério Moura 

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

Machado; constando à ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira 

Couto, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária 

do dia 04 de outubro de 2018 foi aprovada pela unanimidade dos presentes; constando ausência dos 

Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito e 

Renivaldo Braz Correia Filho. Para Leitura Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 034/2018 

de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito. Matéria: Institui o Titulo Empresa Amiga do Idoso, no 

município de Porto Seguro. Projeto de Resolução Nº 009/2018 de autoria do Vereador Evaí Fonseca 

Brito. Matéria: Concede Título de cidadão Portosegurense ao Dr. Hugo Cedro. No Pequeno 

Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, quero 

parabenizar a todos que concorreram ao cargo público tais como: Governado Rio Costa – reeleição; os 

Senadores: Jaques Vagner e Anjo Coronel; os 33 Deputados Estaduais e os 939 Deputados Federias 

eleitos em todo país. Estas pessoas eleitas possam reagir matérias de escândalos de corrupção 

socializados nos protestos de ruas que ocorrem desde o ano de 2013. E com quase zero de confianças 

nos políticos os partidos políticos estão recrutando intensamente fora da elite tradicional para aproveitar 

a demanda política por políticos mais fundamentados; honestos e representativos. A esperança é uma 

imaculada troca de líderes que poderá vir governar de forma mais responsável, abandonando práticas de 

patrocínio e corrupção, resolvendo uma lista de desafios políticos. Senhor Presidente, solicito do Setor 

Jurídico do Poder Executivo para que possa fazer uma reunião internamente ou até mesmo no púlpito, 

para que possamos averiguar as questões das obras que foram interrompidas e as licitações que vão 

retornar. Quando nós vereadores chegamos nos bairros vejamos as pessoas carentes e esperançosos das 

obras que estão por vir por questões de licitações foram estagnadas no momento. Espero que isso possa 

resolver o mais rápido possível para que as obras possam ser retomadas, porque a população está ansiosa 

que isto aconteça. Estou falando isso porque os moradores cobram de nós vereadores (a). Senhor 

Presidente, eu quero parabenizar a coragem e a perseverança da candidata a Deputada Estadual Larissa 

Oliveira pelo quanto ela caminhou nesta cidade e em cidades vizinhas pedindo voto. Ela é uma jovem, 

tem todo tempo do mundo para pleitear uma nova eleição e Deus sabe de todas as coisas. Espero que os 

Deputados eleitos por esta região, não venham aqui só para pedir votos e sim trazer emendas para o 

município de Porto Seguro. Elio Brasil dos santos – Senhor Presidente, este é um dia de reflexões visto 

o resultado das eleições do dia 07 de outubro. Eu estava na candidatura de Deputada Larissa Oliveira, 

acredito que fomos vitoriosos nas urnas; a primeira missão com trinta e oito mil votos, não podemos 

achar que foi uma candidatura derrotada, mas a vontade do povo é a vontade de Deus, sempre prevalece, 

espero que ela compreenda, espero que Deus conforte ela e o coração de toda sua família. Quero 

parabenizar os Deputados Federais eleitos por Porto Seguro – Ronaldo Carleto, Uldurico Junior; 

Deputado Estadual Jânio Natal pela sua grande vitória em nosso município, espero que tenho o olhar 

mais apurado para nossa terra mãe. Quero parabenizar os Deputados Federal: Valmir Assunção e Josias 

Gomes. A vitória do Governador Rui Costa mostra o resultado de uma administração durante os quatro 

anos; com esta vitória esmagadora, mostra que o Partido dos Trabalhadores está no caminho certo. Não 
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estou triste pelo resultado do Presidente da República, porque as nossas vitórias sempre foram de lutas 

e de guerra por conta da grande massa da população; da mídia conservadora e as elites contra as camadas 

da população que acredita no projeto de Addad. O segundo turno vem aí, nós estamos na disputa; o 

candidato que foi vitorioso no primeiro turno tem os seus méritos, mas no período de três semanas quem 

pode colocar o Brasil no destino certo é votar 13 em Addad. Hélio Pinheiro de Araújo – Senhor 

Presidente, quero agradecer a todos os eleitores que abraçaram a causa junto comigo apoiando os 

Deputados: Federal e Estadual. Foram bem votado referente a política passada, infelizmente não deu 

para eleger a Deputada Federal Tia Eron; o Deputado Estadual foi eleito; por isso quero agradecer que 

acreditaram no meu trabalho, não só como Vereador, mas também pelo trabalho que fizemos para com 

os nossos deputados. Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, hoje gostaria de falar a respeito 

do último pleito eleitoral em nosso país, e em especial o da nossa cidade e região da Costa do 

Descobrimento. Foram semanas de intensos cotidianos com suas reuniões, encontros e conversas com 

amigos e simpatizantes dos nossos candidatos. Primeiro quero falar do Líder de Governo de Rui Costa 

Zé Neto, que o meu grupo abraçou em nosso município e foi eleito Deputado Federal com mais de cento 

e vinte nove mil votos na Bahia, sendo que em Porto Seguro ele teve quase mil votos. Senhor Presidente, 

também quero falar da candidata a Deputada Estadual Larissa Oliveira, uma jovem que demostrou no 

decorrer da campanha um gigantesco amadurecimento político. No seu dia a dia manteve sempre a 

cabeça erguida, olhando olho no olho e o foco em prol de todo. Nem sempre na vida somos vitoriosos, 

mas nada vencerá o trabalho. Agradeço a todos os envolvidos na campanha de Zé Neto e Larissa: 

assessores e colaboradores do meu mandato de Vereador, amigos que são lideranças distritais, aos 

amigos agentes comunitários de saúde, aos meus familiares e em especial aos eleitores que confiram em 

nosso pedido de voto. Quero que saibam que do nosso mandato permanecerá correndo atrás das soluções 

dos problemas da nossa cidade, da transferência que temos desde o primeiro dia de trabalho, da 

compreensão via redes sociais e ruas, de buscar opiniões e conselhos da população e claro, do bem estar 

social. Obrigado as eleições presidenciais, vamos manter a cordialidade e o respeito ao próximo. 

Vivemos em um país democrático. Que tudo possa ocorrer bem e que o nosso Brasil saia sempre 

vencedor. Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, quero agradecer as pessoas que votaram 

no candidato que eu estava apoiando: Larissa Oliveira, não tivemos o êxito da vitória; mas quero 

parabenizar a todos os candidatos que tiveram êxito nesta região; que eles possam olhar em especial um 

pouco para Porto Seguro; política não se faz com raiva e sim com a razão, e torço para aqueles que foram 

eleitos que façam um grande trabalho no Município de Porto Seguro. Para aqueles que passaram para o 

2º turno eu vou ler um texto que diz o seguinte: “Em uma de suas reuniões Hitler pediu que trouxesse 

uma galinha, agarrou forte com uma mão enquanto depenava com a outra; a galinha desesperada pela 

dor quis fugir mas não pôde; assim Hitler tirou todas suas penas dizendo aos seus colaboradores: agora 

observe o que vai acontecer: ele soltou a galinha no chão, afastou-se um pouco dela, pegou um punhado 

de grão de trigo e começou a jogar pelo chão, enquanto isso, a galinha assustada com muita dor, porque 

foi depenada pelo próprio Hitler, ainda continuou a servir a galinha”. O que eu quero dizer com esse 

texto: muitas vezes a população indefesa, passando por diversas dificuldades, ela mesmo por se só sabe 

se defender; é que o governo do PT vem assolando a nossa Bahia e nosso país. Por isso mais uma vez 

venho pedir o voto para o Presidente Bolsonaro. Wilson Santos Machado – Senhor Presidente, quero 

parabenizar os candidatos eleito de nossa região; desde já convoco todos os eleitores para não deixar de 

ir às urnas no segundo turno que isso é muito importante para a nossa democracia. Quero parabenizar o 

Governador Rui Costa, parceiro de nossa cidade; os Senadores Ângelo Coronel e Jaques Vagner. Espero 

que os eleitos nesta região nos honre com trabalho, dignidade; todos sabem que toda Costa do 

Descobrimento é necessitada de muitas coisas por estar longe dos grandes centros; por isso nós 

precisamos do apoio candidatos eleitos por esta região. Quero parabenizar todos os eleitores que exerceu 

sua cidadania no dia 07 de outubro para decidir quem realmente quer para governar este país. A candidata 

a Deputada Estadual Larissa Oliveira nos honrou com a sua presença, vontade e coragem de caminhar; 

na minha comunidade ela foi questionada e ela respondeu nas alturas. Acho que ela já está preparada; 



     38 
 

 

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 

mas nem tudo é vitória; mas ela fez um trabalho digno e merecia ser eleita. Robinson Leão Vinhas – 

Senhor Presidente, quero parabenizar a todos os candidatos que ganharam as eleições; peço que façam 

um bom trabalha pela nossa região – nossa Bahia, ao Governador Rui Costa e Vice do meu partido 

Davisson Magalhães, que vai estar com uma secretaria no governo do estado. Votei em Larissa Oliveira 

com muito orgulho, fui para batalha com ela, não me arrependo de nada; e pelo sexto mandato votei no 

Deputado Federal Ronaldo Carleto, uma pessoa que fez muitas emendas para Porto Seguro e vai 

continuar fazendo. Senhor Presidente, as vezes fico chateado em ouvi pessoas dizendo que as obras de 

Porto Seguro foram paralisadas! São pessoas que não tem o que fazer; não olham os editais para saber 

os motivos reais. Fiz um vídeo e joguei no whatsApp dizendo que as obras não pararam! Continua dando 

todo apoio com gás! O Vereador Kempes Neville Simões Rosa visitou o bairro e constatou que as obras 

da Rua da Linha não paparam, está indo de vento e poupa! A Praça que abordei a respeito de uma 

construção de uma igreja, as obras não pararam, está de vento e poupa também. Gostaria de convidar 

vocês para participarem da inauguração desta praça; a Rua Isnard Pena vai ser toda recapeada; o terno 

“nosso sítio” vai ser desapropriada para fazer uma rotatória, para evitar engarrafamento ou batida de 

carro que sempre ocorre nesta localidade. Ronildo Vinhas Alves – Senhor Presidente, não poderia 

deixar de agradecer o povo de Porto Seguro pelas escolhas, cada um vota de acordo a sua preferência; 

quero agradecer os 8.609 (oito mil e seiscentos e nove) votos da candidata a Deputada Estadual Larissa 

Oliveira a qual eu votei; o Litoral Sul também fez a sua participação; só tenho a lamentar a não eleição 

dela, porque seria uma Deputada a mais que poderia estar lutando pela Costa do Descobrimento. A 

respeito da suspenção das obras Senhor Presidente, quando é para fazer um mal serviço a notícia chega 

muito rápida nos quatro cantos do município; o meio de comunicação faz questão de levar mas não 

explica o motivo da suspenção das obras. Já tem uma nota de esclarecimento feita pela Prefeitura: “A 

suspensão da concorrência pública nº 005/2018 referente a pavimentação em diversas localidades na 

qualidade deste Município ocorreu após questionamento citado durante o tramite do processo 

licitatório, diante do exposto, notamos a necessidade de ajuste técnicos dos projetos executivos que 

serão de suma importância para obtermos resultados satisfatórios na execução dos serviços. O 

Processo Licitatório será publicado o mais breve possível. Ressaltamos ainda que o objeto não mudará; 

atenderemos as mesmas necessidades das localidades anteriormente citadas; enquanto aguardamos a 

finalização do processo, daremos continuidade através do contrato de pavimentação e de mais setenta 

ruas de bairros e distritos do município”. Os mesmos que postaram a suspensão das obras no meio de 

comunicação, que levem esta mensagem também; até falaram que a Prefeita não vai fazer as obras 

porque Larissa Oliveira não foi eleita. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, a respeita das 

mentiras direcionadas a Prefeita Claudia Oliveira, já foram muito bem citados pelos demais Vereadores. 

Não existe uma obra se quer que foi paralisada. É uma grande mentira da oposição que tenta denegrir a 

imagem desta Casa e a imagem da Prefeita Claudia Oliveira. Se Larissa Oliveira tivesse vencida as 

eleições, a conversa deles seriam as mesmas: “parou porque venceu e não precisa mais dos votos de 

Porto Seguro”. O certo é tinha uma licitação que estava vencendo agora, ela foi tirada de pauta porque 

são novas ruas que serão incluídas de várias localidades; porém daqui a dez dias pode dar continuidade; 

e se for de asfalto vai ser mais rápido. São mentiras erronias que tentam jogar a população contra a 

Prefeita Claudia Oliveira; mas o trabalho vai calar a voz dos mentirosos. Senhor Presidente, eu vi uma 

colocação de um colega a respeito de Hitler e uma galinha. Isso me chamou atenção e eu vejo um pouco 

diferente. Quando eu apoio o Haddad não pela necessidade de algo que ele fez em toca ou benefício 

pessoal. Apoio ele pelo seguimento de um partido que trouxe um Campos da Universidade Federal para 

Porto Seguro; luz para todos; minha casa minha vida – família que moravam em favelas, hoje residem 

em casa próprias; diversos cursos profissionalizantes; médicos para todos e a SAMU. Por saber também 

que o Haddad é um professor de universidade e o seu adversário não tem as mesmas características e 

durante 28 anos de mandato como Deputado Federal, não representou nada para seu estado, é por este 

motivo que vou votar 13. Ordem do Dia do Executivo Municipal: Para 2º Votação: Projeto de Lei 

Nº 027/2018 – Matéria: Desafeta da classe de bens de uso comum do povo e autoriza a permuta bem 
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imóvel municipal e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com ao art. 142 do 

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

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio 

Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Requerimentos: Nº 

284/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal a realização de 

atividades de conscientização sobre o Novembro Azul. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, 

Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 285/18 de autoria do Vereador Aparecido dos 

Santos Viana – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a EBCT para instalação 

Posto dos Correios no povoado Pindorama. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca 

Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 286/18 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – 

Requer do Executivo Municipal o estudo do impacto financeiro para diminuição do ISS dos taxistas do 

município de Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito e 

Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 287/18 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Saúde para destinação da 

carreta da mamografia para a zona rural do município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, 

Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 288/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro 

de Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério da Saúde para 

alocação de verba para conclusão do posto de saúde do bairro Fontana. Aprovado pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo 

Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 289/18 de autoria do 

Vereador Renivaldo Brás Correia Filho – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com 

a Secretaria Estadual de Educação para construção de creche em Nova Caraíva. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio 

Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 290/18 de autoria 

do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a 

Secretaria Estadual de Esporte, para revitalização da quadra do Buraco da Jia, Complexo Frei Calixto. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz 

Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 

291/18 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – Requer do Executivo Municipal celebração 

de convenio com o Ministério das Cidades adesão ao programa Avançar Cidades Saneamento para o 

distrito de Vera Cruz. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito e 

Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 292/18 de autoria do Vereador Robério Moura Gomes e Ronildo 

Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério da saúde para 

ambulância para Coqueiro Alto. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito e 

Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 293/2018 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer 

do Executivo Municipal a execução da fiscalização das concessionárias de serviços públicos quando da 

execução de obras. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz 

Correia Filho. Indicações: Nº 255/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Pavimentação da 

Rua da Jaqueira, bairro Tabapiri. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito e 

Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 256/18 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – 

Construção de praça e área infantil no bairro Porto Alegre I e bairro Porto Alegre II. Aprovado pela 
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unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio 

Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 257/18 de autoria 

do Vereador Robinson Leão Vinhas – Instalação de uma academia ao ar livre no bairro Cambolo, ao 

lado do Posto de Saúde. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito e 

Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 258/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – 

Pavimentação da rua Bom Jesus, Casas Novas. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca 

Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 259/18 de autoria do Vereador Renivaldo Brás Correia Filho 

– Aterro e patrolamento da rua Caminha, em Nova Caraíva. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira 

Couto, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 260/18 de autoria do Vereador Lázaro 

Souza Lopes – Instalação de placa mensurando a identificação com o nome da escola do bairro Vila 

Jardim. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael 

Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia 

Filho. Nº 261/18 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Pavimentação Rua 23 de 

Março, Rua Brasília Rua da Floresta Rua Pau Brasil Travessa São José Rua Vila da Paz Rua 1º de Maio 

Rua Dra. Antônia Valadares Travessa 04 de Maio Rua da Escadaria, bairro Mercado do Povo. Aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, 

Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz Correia Filho. Nº 262/18 
de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Construção creche em 

Coqueiro Alto. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito e Renivaldo Braz 

Correia Filho. O Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a próxima 

Sessão para o dia 18 de outubro 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.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


