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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018  

 

Aos 13 (treze) dias do mês setembro de 2018 às 10hs00min foi realizada a 06ª Sessão Ordinária do 

Segundo Período Legislativo na sede própria da Câmara Municipal de Porto Seguro localizada à Praça 

Antonio Carlos Magalhães, nº. 30. Pela ausência do Presidente Vereador Evaí Fonseca Brito, o Vice 

Presidente Aparecido dos Santos Viana assumiu os trabalhos da Mesa Diretora. Feita a primeira chamada 

dos Vereadores, e não havendo número suficiente para dar início à Sessão, aguardou-se 15 (quinze) 

minutos para ser feita a segunda e última chamada, conforme determina o Regimento Interno. Findo este 

prazo, foi feita a segunda chamada que constatou número legal de Vereadores; o Presidente da Mesa 

Vereador 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: 

Abimael Ferraz Gomes, Ariana Fehlberg, Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, 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 dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira 

Couto, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 06 

de setembro de 2018 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antônio Geraldo Ferreira Couto, Evaí Fonseca Brito, Evanildo Santos Lage. Questão de Ordem 
solicitada pelo Vereador Kempes Neville Simões Rosa: Gostaria de informar que na próxima Sessão vou 

entrar com um Projeto de Moção e Congratulação, e em conversa com o Vereador Rodrigo Borges de 

Souza pediu que fosse Projeto de Título Cidadão Portosegurense aos Policiais: Silvaldo Dias da Silva e 

Uarlei Santos da Silva. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Ronildo Vinhas 

Alves – Senhor Presidente, nas ações dos executivos eu sou o primeiro a pontar; quando tem os acertos 

temos que reconhecer, por isso quero agradecer. Ontem com a presença de alguns Vereadores no Distrito 

de Trancoso e com a população a reforma do PA de Trancoso com equipamentos modernos; sala semi-

UTI, foi um ganho muito grande para o Distrito de Trancoso; também foi resolvido o problema do 

cemitério. Por muitos anos a gente vinha cobrando, mas graças a Deus ontem foi resolvido. Quero 

agradecer ao pessoal da Secretaria de Saúde; Prefeita Claudia Oliveira por ter resolvido estes problemas 

do Distrito de Trancoso. Robério Moura Gomes – Senhor Presidente, quero agradecer a Prefeita Claudia 

Oliveira, o Secretário de Saúde; ontem foi um dia muito produtivo para nós e para a comunidade do 

Distrito de Trancoso e região. Ontem foi a entrega do Posto de Saúde, todo equipado para atender melhor 

a comunidade. Há muitos anos nós estamos pedindo a construção do cemitério, graças a Deus foi 

concluído. Em conversa com o Secretário Obras, fui informado que o trator está chegando para fazer o 

serviço de rebaixamento da ladeira do Rio Verde. Wilson Santos Machado – Senhor Presidente, quero 

agradecer pelos serviços que a Administração está fazendo na recuperação da ladeira do Povoado de São 

José do Panorama. O serviço de cascalhamento será em torno de 130 (cento e trinta) caçambas, já 

colocaram mais ou menos 70 (setenta) caçambas. Isso é uma reivindicação de vereadores de outros 

mandatos que está sendo concretizado agora na gestão da Prefeita Claudia Oliveira. Também quero 

parabenizar a Secretaria de Saúde; Prefeita Claudia Oliveira e o representante de Itaporanga Vereador 

Renivaldo Brás Correia Filho – Cacique, pela ambulância que foi doada para atender a comunidade de 

Itaporanga. Parabenizar os Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves pelos serviços 

feito pela administração pública municipal. Renivaldo Braz Correia Filho – Senhor Presidente, às vezes 

subimos na tribuna para fazer cobrança ao Executivo Municipal, mas também tem momentos que devemos 

agradecer. E em nome do povo de Itaporanga eu quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira e equipe pela 

doação de uma ambulância para o Posto de Saúde deste Povoado; quero agradecer a presença dos 

Vereadores. Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, quero lembrar que estamos em oração 

pela nosso previdenciário Bolsonaro, que ele possa recuperar do atentado; nós repudiamos todo ato de 

violência. Como Vereador desta cidade terra mãe do Brasil repudio veemente manifestações de ódio, 

violentas; se assim Deus nos permitir que ele possa ser o Presidente para colocar nosso país nos trilhos. 
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Gostaria de falar a respeito dos trabalhos realizados pela Administração que nos deixa muito feliz. Isso 

não é uma vitória dos Vereadores (a) e sim da população; mim sinto elogiável por fazer parte de uma 

equipe que luta com todo carinho pela nossa cidade. Quero parabenizar o Vereador Renivaldo Brás 

Correia Filho pelas conquistas recebidas no Povoado de Itaporanga. Fico feliz em vez o seu brilho e cuida 

com todo carinho o seu povo. Também quero parabenizar os Vereadores representantes do Distrito de 

Trancoso: Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves, pela luta incansável pelo seu povo. Quero 

parabenizar todo empenho da Administração para com as obras que estão acontecendo nos bairros. 

Senhores Vereadores (a) vamos tentar levar para o Executivo melhor condições de trabalho aos Auxiliares 

de Classe, trabalham tanto que muitas vezes não existe o reconhecimento salarial. O município tem que 

corrigir o salário defasado de vocês e sem contar as outras que vocês trabalham a mais. Lazaro Souza 

Lopes – Senhor Presidente, quero desejar boas-vindas ao vereador Rogério Bahia da cidade de Belmonte. 

Senhor Presidente, aproveitando que as obras iniciaram nos bairros, gostaria de pedir ao Secretário de 

Obras que olhe com carinho a Escola Neilton Dantas – Casas Novas, porque está precisando de uma visita 

urgente, como também que possa dar reiniciar as obras com urgência; já que começou com as obras, 

gostaria também que olhasse pelas obras do cemitério. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, 

como Líder do Governo eu estou muito feliz por saber que a maioria das reivindicações feitas pelos 

Vereadores (a) a Prefeita Claudia Oliveira está atendendo. Senhor Presidente, no meu primeiro mandato 

de Vereador no ano de 2005 gestão Jânio Natal. Um dos Vereadores representante do bairro Baião – 

Antonio dos Santos Macedo todas às vezes que usava a tribuna uma das coisas que ele questionava sempre, 

era falta de uma ambulância para atender os pacientes daquela comunidade. De tanta cobrança do 

Vereador – por mais de três anos o Presidente da Câmara na época era Hélio de Paula disse para o 

Vereador que o Prefeito Jânio Natal tinha autorizado a compra da ambulância. Na sessão seguinte a 

Câmara estava lotada de pessoas humildes e convidados do Vereador Antonio dos Santos Macedo para 

receber a ambulância. Na abertura da Sessão o Presidente Hélio de Paula entregou uma ambulância de 

brinquedo mandado pelo prefeito para entregar ao Vereador! Com isso Vereador Renivaldo Brás Correia 

Filho – Cacique, vamos olhar a comparação da gestão atual que sabe administrar com seriedade. O senhor 

questionou por várias vezes nesta tribuna uma ambulância para atender seu povo de Itaporanga! O senhor 

não ganhou uma ambulância de brinquedo, como fez o gestor Jânio Natal com o Vereador Antonio dos 

Santos Macedo e a comunidade do bairro Baianão! A Comunidade de Itaporanga recebeu uma ambulância 

de primeiro nível. Senhor Presidente, eu quero parabenizar os Vereadores representantes do Distrito de 

Trancoso: Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves, pela ampliação do Posto de Saúde e novos 

equipamentos. Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente, no evento que tivemos na entrega da 

ambulância para a comunidade de Itaporanga, vimos a importância e o benefício que vai fazer para aquela 

comunidade. Quero parabenizar o Vereador Renivaldo Brás Correia Filho pela luta e pela coragem de 

enfrentar situações que existe para poder defender. Também tivemos no Distrito de Trancoso para 

participar da inauguração do Pronto Atendimento, também vimos ali o carinho e o compromisso da 

Administração Pública para com a saúde do povo deste Distrito. Nesta localidade tem dois Vereadores 

representantes: Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves, que participaram também; os 

equipamentos instalados você encontra em qualquer hospital particular de luxo do Brasil ou em qualquer 

lugar do mundo. Quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pelas suas ações, seriedade e compromisso 

que tem com Porto Seguro e com o povo. Quero parabenizar o Vereador Kempes Neville Simões Rosa 

pela belíssima reunião realizada no bairro Mirante Caravelas em apoio a Deputada Estadual Larissa 

Oliveira e ao Deputado Federal Ronaldo Carleto. Também quero parabenizar os Vereadores: Dilmo 

Batista Santiago e Evanildo Santos Lage e o ex-vereador Benedito – Bené do Arraial pela bela reunião 

que fizeram com a comunidade do Arraial d’Ajuda para discutir as necessidades do povo. Ordem do Dia: 

Requerimentos: Nº 247/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com o DENIT para construção de dois abrigos de ônibus com total infraestrutura 

em frente a USFB. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antonio Geraldo Ferreira Couto, Evanildo Santos Lage e Evaí Fonseca Brito. Nº 248/18 de autoria 
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do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal a realização de mutirão da 

Saúde Bucal no povoado de Pindorama, com permanência da unidade móvel odontológica. Aprovado 

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

Couto, Evanildo Santos Lage e Evaí Fonseca Brito.   Nº 249/18 de autoria do Vereador Robinson Leão 

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

Ambiente para projeto de padronização de plantio e poda de árvores. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Evanildo Santos 

Lage e Evaí Fonseca Brito. Nº 250/18 de autoria do Vereador Renivaldo Brás Correia Filho – Requer 

do Executivo Municipal celebração de convenio com a FUNAI para construção de ponto de apoio cultural 

na aldeia Boca da Mata. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Evanildo Santos Lage e Evaí Fonseca Brito.  Nº 

251/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convenio com a Secretaria Estadual de Esporte para construção de quadra poliesportiva no bairro Vila 

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

Geraldo Ferreira Couto, Evanildo Santos Lage e Evaí Fonseca Brito. Nº 252/18 de autoria do 

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

do Turismo para instalação de proteção do cais da Passarela do Descobrimento. Aprovado pela 

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

Evanildo Santos Lage e Evaí Fonseca Brito.  Nº 253/18 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage 

– Requer da Secretaria de Turismo a inclusão de evento no calendário oficial municipal que promova o 

resgate da cultura do distrito de Vale Verde. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Evanildo Santos Lage e Evaí Fonseca 

Brito. Requerimento Verbal: Nº 254 de autoria do Vereador Elio Brasil dos Santos – Requer que a Mesa 

Diretora envie documento para que na próxima Sessão ou que marque um dia solicitando a presença do 

Procurador Geral de Porto Seguro Dr. Hélio Leal Lima; Secretário de Transito Sr. Fábio para falar a 

respeito do Projeto UBER de Porto Seguro aprovado nesta Casa. Questão de Ordem solicitada pelos 

Vereadores: Robinson Leão Vinhas – Senhor Presidente, esta Casa está ficando desmoralizada! Tem 

alguns Delegados de Polícia dizendo que esta Lei não vale! Nós já pedimos ao Poder Executivo para 

regularizar a UBER em Porto Seguro, devido que o nosso Projeto ainda está em vigor é motivo que eles 

não pode entrar com a liminar e porque o nosso Projeto foi aprovado antes da votação no Congresso 

Nacional, a nossa Lei ainda tem valor. Senhor Presidente, eu acho que está havendo alguma coisa contra 

esta Casa e com os Taxistas. Porque todas às vezes que há um problema contra o UBER que está ilegal 

no município, a polícia envia para a Delegacia. Senhor Presidente, o que os taxistas estão falando, “é que 

o certo está errado e o errado está certo”! O nosso amigo e Vereador Elio Brasil dos Santos foi nos 

defender na Delegacia, o Delegado nem quis falar com ele! Eu gostaria que esta Casa tomasse providência, 

porque se não ficará desmoralizada. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente este requerimento está 

sendo votado a parte ou está sendo incluído? Porque nós estamos vivendo em um momento político neste 

município, qualquer coisa ou decisão que a gente tomar agora, vai acontecer como se fosse uma decisão 

política. Eu espero que os colegas Vereadores aguardem este convite e aprovação do requerimento para 

depois, não neste momento agora. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores foi aprovado 

obtendo o seguinte resultado: 11 (onze) votos favoráveis dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Elio Brasil 

dos Santos, 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; 02 abstenções dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes e Dilmo 

Batista Santiago; constando ausência dos Vereadores: Antonio Ferreira Couto, Evanildo Lage dos 

Santos e Evaí Fonseca Brito. Indicações: Nº 217/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – 

Patrolamento da ladeira de acesso a fazenda Boa Vista e recuperação do rio existente na localidade. 

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

Ferreira Couto, Evanildo Santos Lage e Evaí Fonseca Brito. Nº 218/18 de autoria do Vereador 
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Aparecido dos Santos Viana – Revitalização da iluminação pública do bairro Porto Alegre I e bairro Porto 

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

Geraldo Ferreira Couto, Evanildo Santos Lage e Evaí Fonseca Brito. Nº 219/18 de autoria do 

Vereador Rodrigo Borges de Souza – Construção de redutor de velocidade na rua Itagibá, em frente ao 

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

dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Evanildo Santos Lage e Evaí Fonseca Brito. Nº 

220/18 de autoria do Vereador Renivaldo Brás Correia Filho – Construção de redutor de velocidade na 

BA 001 no perímetro urbano do distrito de Trancoso, em frente a Domingos do bloco. Aprovado pela 

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

Evanildo Santos Lage e Evaí Fonseca Brito. Nº 221/18 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – 

Destacamento de agentes de transito para a rua da Paz e rua da Passarela, bairro Frei Calixto. Aprovado 

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

Couto, Evanildo Santos Lage e Evaí Fonseca Brito. Nº 222/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro 

de Araújo – Construção de redutor de velocidade na rua Marechal Rondon, bairro Frei Calixto, altura do 

número 480. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antonio Geraldo Ferreira Couto, Evanildo Santos Lage e Evaí Fonseca Brito. Nº 223/18 de autoria 

do Vereador Evanildo Santos Lage – Instalação de bancos e de lixeiras no quadrado do distrito de Vale 

Verde, e reparos na iluminação da praça e entorno. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Evanildo Santos Lage e Evaí 

Fonseca Brito. Nº 224/18 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Pavimentação da Rua 

Guimarães Rua Caiado Fraga, Rua Aracy Alves Pinto, Rua Veloso Rua Itacaré, Rua Mairi Travessa Dos 

Reis, Travessa Pereira, Rua Pereira, Rua Nascimento, Rua Geovane, Rua Jacarandá, Rua Cristóvão 

Colombo, Rua Serqueira, Travessa Serqueira, bairro Nilo Fraga. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Evanildo Santos 

Lage e Evaí Fonseca Brito. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Evanildo Santos Lage e Evaí Fonseca Brito. Nº 

225/18 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Patrolamento e nivelamento das ruas do bairro Quinta 

do Descobrimento. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antonio Geraldo Ferreira Couto, Evanildo Santos Lage e Evaí Fonseca Brito. O Presidente Evaí 

Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 20 de setembro 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. 

 

 

 

 

 

 


