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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE ABRIL DE 2018  

 

Aos 17 (dezessete) dias do mês abril de 2018 às 10hs00min foi realizada a 9ª Sessão Ordinária do 

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

Carlos Magalhães, nº. 30. Feita a primeira chamada dos Vereadorese havendo número suficiente para 

dar início à Sessão Presidente Evaí Fonseca Britodeclara aberta a Sessão sob a proteção de Deus, 

com a prece do Pai Nosso – de acordo com a Resolução Nº. 46 de 23 de março de 2000, e com as 

presenças dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antônio Geraldo Ferreira Couto, Aparecido 

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

Santos Lage, Kempes Neville Simões Rosa, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura 

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

Santos Machado, constando à ausência dos Vereadores:Hélio Pinheiro de Araújo e Lazaro Souza 

Lopes. Expediente:A Ata da Sessão Ordinária do dia 12 de abril de 2018 foi aprovada pela 

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

Souza Lopes. Para Leitura: Do Executivo: Mensagem Nº 005/18 acompanhando Projeto de Lei 

Nº 005/2018 que Dispõe sobre a diretrizes orçamentarias para o exercício financeiro de 2019 e dá 

outras providências. Do Legislativo: Projeto de Lei Nº 009/2018 de autoria do Vereador Dilmo 

Batista Santiago. Matéria: Denomina oficialmente como Rua Lourival Couto, via pública conhecida 

como rua 07 no bairro Quintas do descobrimento, sede do município.No Pequeno Expediente 

fizeram uso da palavra os Vereadores:Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, não leve o 

meu discurso como uma crítica, e sim como uma orientação. Fico entristecido por entrar na vida 

política. Sei que o nosso nome é público, estamos aí para receber críticas, elogios ou outra forma. No 

decorrer destes anos na vida pública, vejo um desgaste que esta Casa vem sofrendo; e por ser um 

Vereador novo, como também renovação que houve na Câmara, não esperava tanto desgaste. Para 

mim essa legislatura é a quem está tendo mais desgastes na história de Porto Seguro. Para maior 

tristeza, ontem eu li uma matéria onde a OAB está dando nota de repúdio a esta Casa. Não fico 

entristecido pela nota do OSPS, porque nós sabemos da rincha que existe com esta Casa; mas com a 

OAB! A nota de repúdio é a respeito da construção da nova Casa, projeto esse que a gente vem 

sempre debatendo; não me diz respeito, até porque Vossa Excelência já disse que tudo que tiver de 

errado o senhor responderá.Mas eu não quero que o senhor responda por nada, até porque nós somos 

uma Casa, até porque temos que valorizar o colega. Fico entristecido mesmo com estes 

acontecimentos. Até apostei com o Vereador Romildo Vinha Alves que no decorrer do mês de junho 

conforme fiz estudo: devido a quantidade de despesas que esta Casa está gerando, não seria 

conseguido o mérito da construção da nova Casa; até o Vereador Romildo Vinhas Alves duvidou. 

Sou a favor da sua persistência, pelo otimismo que o senhor tem, mas pela forma que eu analisei, não 

seria conseguido a construção desta nova Casa. Senhor Presidente, dê uma analisada a respeito da 

locação dos veículos! Sei que o senhor deve confiar plenamente na sua Assessoria; falo isso porque 

nós somos cobrados nas ruas. O valor da locação dos veículos conforme contrato de sessenta e seis 

mil e cento e cinquenta reais – ano, sendo nove mil e quatrocentos e cinquenta reais mensal; agora foi 

feito um aditivo – também publicado na mídia, ai isso me chamou atenção, porque eu deixei de 

fiscalizar até a próprio Casa, por motivo a conversa de Vossa Excelência com os Vereadores: “se 

acontecer alguma coisa de errado sou eu quem vai responder”! Eu gostaria que o senhor explicasse; 

consultasse a Assessoria ou a Contabilidade: porque aditivo; porque houve um aumento de um mil e 

quinhentos reais mensal por veículo. O próximo Presidente desta Casa tem que rever a situação de 

locação! Porque, matematicamente, financeiramente, economicamente, eu quero que me prove que a 

compra de veículo é menos vantajosa do que um aluguel? Se me provarem eu rasgo meu diploma de 
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contabilidade aqui na Sessão. Não leve como crítica! Isso é apenas uma orientação, estou à 

disposição de Vossa Excelência se precisar de alguma coisa para ajudar. Elio Brasil dos santos – 

Senhor Presidente,que tá na política hoje, tem que ter coerência. Quando passamos pelo período do 

afastamento da Prefeita, eu estava aqui cumprindo meu papel constitucional como fui eleito – 

fiscalizar e cumprir o meu papel a nível municipal. A Prefeita tem sete dias que voltou, já vejo uma 

matéria em blog do Miro Topa Tudo, onde a Prefeita estava em Salvador junto com o Governador 

Rui Costa, requerendo obras pra Porto Seguro; melhorias para o povo de Porto Seguro. E alguns dias 

ela anunciou que o Governador Rui Costa do PT trará muitas obras este ano para Porto Seguro, por 

este motivo quero parabenizar a Prefeita e o Governado Rui Costa. Mas também gostaria de falar a 

respeito da Administração. Tem Secretários que até hoje não mostrou pra que veio! Diz que não faz 

certas coisas porque o chefe do Executivo não permite; isso é falta de ação. A Prefeita quando 

iniciou, fez uma pequena reforma administrativa de Secretários. Secretaria de Serviços Públicos, não 

pode fazer desta Secretaria uma secretaria de repressão, de punir; prender e fiscalizar carros. Eu 

quero mais disposição a respeito do projeto do UBER, uma lei municipal que está sendo esquecida; o 

que foi feito do Congresso Nacional ou no Senado Federal, não mudou nada: “O serviço de aplicativo 

é de responsabilidade com a política municipal”. E nós temos uma lei neste município que proibi. 

Através do meu irmão que é taxista falou comigo que no Aeroporto estão pegando UBER! Nós 

Vereadores fizemos a lei, quem tem que fiscalizar é o Poder Executivo. Só que eles colocaram a 

Policia Militar para fiscalizar, isso não é projeto do Estado! Senhores Vereadores, já falei com meu 

amigo Secretário Enildo da Gama – Roló. A Secretaria de Esporte a qual ele é secretário tem mais de 

cinquenta pessoas na folha de pagamento; mas, esta secretaria não tem uma ação! Participei da 

Corrida do Descobrimento, quem fez foi o Sr. Vidal. O Secretário tem que fazer a política do esporte 

para as crianças. Tem ruas no bairro Baianão que tem quatro anos com o mesmo buraco; isso não é 

culpa da Prefeita, é falta de ação por parte de alguns secretários. Palavra do Presidente Evaí 

Fonseca Brito – O Vereador Rodrigo Borges de Souza é fiscalizador como os demais Vereadores 

(a). Sempre falei para Vossas Excelências quando tiver qualquer dúvida procure a presidência. Já que 

Vossa Excelência expôs a público, tá mais do que certo, é obrigação de Vossa Excelência, entendo; 

cada vez mais a Câmara está mostrando quem é quem. Em seguida o Presidente Evaí Fonseca Brito 

solicitou do Secretário Sergio Rodrigo para ler “nota de esclarecimento da Câmara Municipal de 

Porto Seguro”. Dando continuidade o Presidente Evaí Fonseca Brito disse que esta Casa nunca teve 

tanto desgaste como está tendo agora de blogueiros. Em seguida o Presidente Evaí Fonseca Brito leu 

o depoimento do blogueiro Sr. Josemir Tadeu à Policia Federal onde o mesmo é réu confesso por 

participar de uma quadrilha que fraudava licitações. Depoimento a Policia Federal: Josemir Tadeu 

confessa que criou empresa apenas para participar e ganhar diversas licitações na Prefeitura de Porto 

Seguro – (f. 706-709); Josemir Tadeu também admite sua participação em licitações desonestas – 

(f.706-709); Josemir Tadeu Moura, constituidor da Portocom – afirmou (f.707); (...) que, até hoje, 

somente mandou confeccionar 05 (cinco) talões de “notas fiscais”, sendo que um deles ficou em seu 

poder e os outros quatro foram entregues para José Luiz. O mesmo achando ruim, mandou o 

Presidente Evaí Fonseca Brito o respeitar e o chamou de moleque em plena Sessão. Em seguida o 

Presidente pediu para ele se respeitar e solicitou do segurança a retira-lo do Plenário. Dilmo Batista 

Santiago – Senhor Presidente,estou muito triste. Nós fizemos uma bela reunião com a Prefeita 

Claudia Oliveira. Mas, nem o próprio x-9 aquele que está infiltrado em nosso grupo pra levar 

informações de uma maneira destorcida para postar em um blog que é pago pela oposição. Ele não 

falou o motivo da reunião e nem nós citamos nada a respeito da reunião com a Prefeita Claudia 

Oliveira. Mas fiquem sabendo que no dia 19 de abril estará na nossa cidade uma equipe do Governo 

do Estado onde fará mais de mil cirurgias de catarata. Por qual motivo não falamos isso. Será que nós 

não queremos que nossa população seja assistida pela saúde? Ou será que nós estamos fazendo um 
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bloco só de pessoas contraria ao Governo da Prefeita Claudia Oliveira? Ninguém comentou que o 

município fez uma parceria com o Hospital Neuroccor para atender as pessoas através do SUS. Será 

que ainda não perceberam que as redes sociais estão cheias, principalmente em dois grupos: oposição 

e situação. Não devemos se preocupar o que a rede social vai falar de nós. Temos que estar 

preocupados e cobrar mais da prefeita conforme reunião que fizemos com ela. A Prefeita disse que eu 

tenho que estar presente em todas reuniões com os Secretários para poder levar as reivindicações dos 

Vereadores. É uma questão do governo o interesse pela presidência desta Casa. Se no momento é de 

confiança da Mesa Diretora com o Governo; o Governo tem interesse; ele vai partir para essa linha. É 

obvio que cada um tem o direito como o vereador Rodrigo Borges de Souza lanço a candidatura dele 

na reunião com a Prefeita. O Presidente Evaí Fonseca Brito foi questionado, mas ele teve que 

responder por uma solicitação de um colega; o Presidente poderia até ter deixado para depois; mas 

ele fez questão de responder no momento.Ordem do Dia: Requerimentos: Nº 086/18 de autoria 

Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer Executivo Municipal o envio de Proposição versando sobre a 

instituição do IPTU Verde em nosso município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores Hélio Pinheiro de Araújo e Lázaro Souza Lopes.Nº 087/18 
de autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal a celebração de 

PPP´s para revitalização da Passarela do Descobrimento. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores Hélio Pinheiro de Araújo e Lázaro Souza 

Lopes.Nº 088/18 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez – Requer do Governo do Estado da 

Bahia, através Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia a instalação de placas de 

sinalização no município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores Hélio Pinheiro de Araújo e Lázaro Souza Lopes.Nº 089/18 de autoria do Vereador 

Rodrigo Borges de Souza – Regularização fundiária das áreas verdes do bairro Vila Verde. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Hélio Pinheiro 

de Araújo e Lázaro Souza Lopes.Nº 090/18 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – 

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

aparelhamento do Posto Médico do distrito de Vera Cruz para atendimento às mulheres no pós parto. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Hélio Pinheiro 

de Araújo e Lázaro Souza Lopes.Nº 091/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o Ministério das Cidades, para 

prevenção a alagamentos (pluviais) na estrada do Arraial d’Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores Hélio Pinheiro de Araújo e Lázaro Souza 

Lopes.Indicações: Nº 067/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Instalação de rede de 

esgotamento sanitário e escoamento, pavimentação asfáltica da rua das Hortênsias, bairro Fontana I. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Hélio Pinheiro 

de Araújo e Lázaro Souza Lopes.Nº 068/18 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – 

Instalação de sistema de escoamento de aguas nas ruas do povoado de Pindorama. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Hélio Pinheiro de Araújo e 

Lázaro Souza Lopes.Nº 069/18 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Recuperação 

imediata da ponte a rua Marechal Deodoro da Fonseca, centro da cidade. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Hélio Pinheiro de Araújo e 

Lázaro Souza Lopes.Nº 070/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Reforma e 

ampliação da Unidade Básica de Saúde das Casas Novas no Bairro Frei Calixto. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Hélio Pinheiro de Araújo e 

Lázaro Souza Lopes.Nº 071/18 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – Revitalização 

do calçamento, meio fios e calçadas da rua 27 de Maio, bairro Frei Calixto. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Hélio Pinheiro de Araújo e 
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Lázaro Souza Lopes.Nº 072/18de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – Desobstrução da 

rede de escoamento de aguas pluviais do centro e dos bairros periféricos, limpeza de bocas de lobo e 

instalação de grades. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores Hélio Pinheiro de Araújo e Lázaro Souza Lopes.O Presidente Evaí Fonseca Brito 

agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 26 de abril 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


