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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018  

 

Aos 20 (vinte) dias do mês setembro de 2018 às 10hs00min foi realizada a 07ª Sessão Ordinária do Segundo 

Semestre 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 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, 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, Rodrigo Borges de Souza, Ronildo Vinhas Alves e Wilson Santos Machado; constando à 

ausência dos Vereadores: Evanildo Santos Lage e Robinson Leão Vinhas. Expediente: A Ata da Sessão 

Ordinária do dia 13 de setembro de 2018 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Evanildo Santos Lage e Robinson Leão Vinhas. Para Leitura: Do Executivo 

Municipal: Mensagem nº 026/18 acompanhando o Projeto de Lei Nº 026/2018 que, “Institui o Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Porto Seguro, estabelece a Politica Municipal da 

Pessoa com Deficiência e o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiências”. Mensagem nº 027/18 

acompanhando Projeto de Lei Nº 027/2018 que, “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder à 

iniciativa priva o serviço público de tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos do município 

de Porto Seguro, e dá outras providências”. Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 030/2018 de 

autoria do Vereador Evanildo Santos Lage. Matéria: Considera Patrimônio Cultural Municipal o Cemitério 

antigo do distrito do Arraial d`Ajuda. O Projeto de Lei Nº 030/2018 ficou prejudicado a leitura pela 

ausência do autor Vereador Evanildo Santos Lage. Projeto de Resolução fora de pauta: Projeto de 

Resolução Nº 009/2018 de autoria dos Vereadores: Hélio Pinheiro de Araújo, Kempes Neville Simões 

Rosa e Rodrigo Borges de Souza – Matéria: Concede Título Cidadão Portosegurense ao Soldado PM 

Silvaldo Dias da Silva. Projeto de Resolução Nº 010/2018 de autoria dos Vereadores: Hélio Pinheiro de 

Araújo, Kempes Neville Simões Rosa e Rodrigo Borges de Souza – Matéria: Concede Título Cidadão 

Portosegurense ao Soldado PM Uarlei Santos da Silva. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os 

Vereadores: Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, estamos em ritmo de campanha mas o nosso 

trabalho não para, porque a fiscalização e reivindicação temos que fazer todos os dias. Ao longo do meu 

mandato eu fiz 116 (cento e dezesseis) requerimentos e 121 (cento e vinte e uma) indicações; eu quero 

cobrar do Executivo, porque por onde eu ando eu sou cobrado. Dos 116 (cento e dezesseis) requerimentos 

tive retorno de 06 (seis) e de 121 (cento e vinte e uma) indicações eu tive retorno em 04 (quatro); eu tenho 

feito meu trabalho, procurando soluções; mas nem tudo depende do Vereador. Quero cobrar da Secretaria 

de Obras para mandar o pessoal de serviço para o Oteiro da Glória – na ciclovia, para retirar entulho que já 

estar por muito tempo e há dificuldade de transitar como pode causar qualquer acidente. A semana nacional 

de transito é comemorado mais ou menos nos dias 18 a 25 de setembro, este ano Conselho Nacional de 

Transito definiu o tema a ser trabalhado pelos órgãos de sistema nacional de transito e pela comunidade: 

“Nós somos o Transito”; temos que acompanhar a evolução das ações. Mas a gente só damos importância 

para tal quando é o dia ou ano desta questão! O transito de Porto Seguro está um absurdo, principalmente 

no Complexo Baianão. Quando eu era Administrador do Baião, várias vezes solicitei da polícia para atuar 

com mais finco; são carros parados dois lados. Gostaria que os fiscais de transito não só ficasse no centro, 

que atuassem nos bairros também, afinal de conta toda Porto Seguro tem que ser olhada de maneira igual. 

Ronildo Vinhas Alves – Senhor Presidente, entre os dias 15 a 18 aconteceu em Porto Seguro o Congresso 

de Educação, aconteceu pelo empenho dos profissionais da educação; logo após o Congresso houve uma 

caminhada cobrando justiça pelos nove anos da morte dos Professores: Álvaro Henrique Santos e Elisney 

Pereira, como também estão cobrando da justiça o “jure popular”. Como participante da Comissão de Educação, 

não poderia deixar de registar os fatos. Também foi discutido formação sindical política profissional e humana, 

do trabalhador e da educação. Gostaria de convidar a todos para participa da inauguração do Posto de Saúde – 

Unidade da Família, no Povoado de Nova Caraíva. Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, esta 
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homenagem vai para os dois policiais que serão homenageados. Ao ingressar na Policia Militar do Estado 

da Bahia, prometo regular a minha conduta pelos preceitos da moral; cumprir rigorosamente as ordens das 

autoridades; a quem estiver subordinado, e dedicar inteiramente ao serviço como Policial Militar; 

manutenção da ordem pública; a segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida: Silvaldo 

Dias da Silva e Uarlei Santos da Silva. Senhores Vereadores, sinto-me lisonjeável por este ser o meu 

primeiro Título de Cidadão Portosegurense entregue a um cidadão desta cidade, ainda mais por ser vocês 

guerreiros, que arriscam as próprias vidas em proteção a do próximo; a partir de hoje, sintam-se cidadãos 

Portosegurense. Abimael Ferraz Gomes – Senhor Presidente, quero cumprimentar os policiais presentes; 

para mim é uma honra votar no projeto de Título de Cidadão Portosegurense para os dois policiais; por trás 

desta farda existe um cidadão; um homem que tem coração, sentimento e está à disposição da sociedade 

para nos defender. Mas, nós estamos vivendo um momento no nosso país onde querem desconstruir a 

segurança pública; a polícia militar – principalmente. Quero agradecer a presença do Manolo, representante 

da Associação dos Deficientes de Porto Seguro, onde neste dia será lido o Projeto para criação do Conselho; 

quero parabenizar pela luta e com certeza só vai fortalecer e melhorar a vida dos portadores. Quero 

agradecer os Vereadores que compareceram na reunião, onde tratamos o futuro de Porto Seguro e o Estremo 

Sul da Bahia; fizeram presentes nesta reunião: a Candidata Deputada Estadual Larissa Oliveira e o 

Candidato a Deputado Federal Hélio Santana. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, o ato dos dois 

policiais aqui em Porto Seguro é de grande importância, por este motivo são reconhecidos com a maior 

honraria que esta Casa pode dar – Título de Cidadão Portosegurense; as pessoas que faz o bem merece ser 

reconhecido com o bem! Senhor Presidente, existe um louco da vida querendo armar a população, eu acho 

que isso não deve acontecer; quem deve estar armada e aparelhada é a Policia Militar. Nós cidadão de bem 

não precisamos está armado. Eu nunca usei uma arma na minha vida. Moro só com minha esposa, dizem 

que o local é área de risco – Bairro Santiago no Arraial d’Ajuda; mas eu acredito na polícia militar. Um 

certo dia um rapaz me ameaçou, liguei para a polícia, e no período de 20 minutos a viatura estava na porta 

da minha casa. O que nós temos que pedir aos nossos governantes, principalmente aqueles que tentam 

presidir o nosso país é aparelhar a polícia, porque nós temos homens e mulheres eficientes na corporação, 

eles só precisam ser aparelhados e receber mais; são pessoas do bem. Quem precisa de arma é polícia e 

bandido, o cidadão de bem não precisa andar armado, porque nós temos a polícia para nos defender. 

Kempes Neville Simões Rosa – Senhor Presidente, quero homenagear os policias: Silvaldo Dias da Silva 

e Uarlei Santos da Silva. O Silvaldo Dias da Silva é um enfermeiro de profissão. O que vocês fizeram em 

nossa cidade merece esta grande homenagem, porque um ato heroico não pode jamais passar despercebido, 

como também toda luta que vocês vêm desempenhando nas nossas comunidades; combatendo o tráfico e 

as mazelas que estão nas comunidades. Senhor Presidente, eu acho que o cidadão de bem tem que ter todo 

direito de se proteger, porque não é todo momento que ele tem uma polícia por perto; como também aqueles 

que tem propriedades rurais; quem tem casa que estão ai a sombra da criminalidade; e a polícia não estar 

vinte e quatro horas ao seu lado! Quem tem que decidir isso é a população brasileira que ganhou o porte de 

armas, mas o PT derivado como comunismo acabou derrubando. Gostaria de ler um texto:  Esquizofrenia:  

Vivemos em uma época que querem que os padres se casem e os casados se divorciem; que os 

heterossexuais tenham relações sem compromisso, mas que os gays se case nas igrejas; que as mulheres 

tenham os corpos masculinizado, e se coloquem como homens e tomem o papel masculinos; que os homens 

se tornem frágeis e delicados como se fosse mulheres; que uma criança com cinco ou seis anos de vida 

tenha o direito de decidir se será homem ou mulher para o resto de sua vida! Mas o menor de 18 (dezoito) 

anos não pode responder pelos seus crimes. Não há vaga para os pacientes nos hospitais, mas instala o 

incentivo patrocínio para que quiser fazer mudança de sexo. Existe uma compara psicológica gratuito para 

quem desejar de ser heterossexualidade e vive na homossexualidade, mas não há apoio deste mesmo para 

quem deseja sair da homossexualidade e viver sua heterossexualidade, se assim tentar fazer é um crime! Se 

você é a favor da família e da religião, é uma ditadura no Brasil! Mas, urinar em cima de crucifixo, perturbar 

igrejas é liberdade de expressão! Se não é o fim dos tempos, é um ensaio disso tudo.  Não toleramos mais 

o comunismo; por isso eu digo: avante Bolsonaro, estamos juntos. Ordem do Dia do Executivo Municipal 

– Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 023/2018 – Matéria: Dispõe sobre a Gratificação dos Instrutores, 
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Supervisores e Coordenadores municipais do curso de formação profissional dos Agentes Comunitários de 

Saúde e dá outras providencias. 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 Evanildo Santos Lage e Robinson Leão Vinhas. Do 

Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 008/2018 de autoria do Vereador Ariana 

Fehlberg. Matéria: Considera de Utilidade Pública Municipal Associação dos Moradores e Pequenos 

Agricultores do Povoado de São Geraldo. 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 Evanildo Santos Lage e Robinson Leão 

Vinhas. Requerimentos: Nº 254/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o Ministério das Cidades para instalação do sistema de capitação 

de águas pluviais nas escolas públicas. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores Evanildo Santos Lage e Robinson Leão Vinhas. Nº 255/18 de autoria do Vereador Aparecido 

dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal a celebração de convênio com o Ministério da 

Agricultura para aquisição de trator para a agricultura familiar no povoado de Pindorama e regiões 

circunvizinhas. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Evanildo 

Santos Lage e Robinson Leão Vinhas. Nº 256/18 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – Requer 

do Executivo Municipal celebração de convênio com o IPHAN para revitalização dos monumentos 

históricos de Porto Seguro e seu entorno. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores Evanildo Santos Lage e Robinson Leão Vinhas. Nº 257/18 de autoria do Vereador Ariana 

Fehlberg – Requer do Executivo Municipal celebração de conveio com a Secretaria Estadual de Agricultura 

para patrolamento das estradas e vias, perfuração de poço artesiano no povoado de São Geraldo. Aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Evanildo Santos Lage e Robinson 

Leão Vinhas. Nº 258/18 de autoria do Vereador Renivaldo Brás Correia Filho – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Saúde para implantação do atendimento 

24hs em Itaporanga. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores 

Evanildo Santos Lage e Robinson Leão Vinhas. Nº 259/18 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – 

Requer do Executivo Municipal celebração de PPP´s para construção de praça no bairro Nilo Fraga. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Evanildo Santos Lage e 

Robinson Leão Vinhas.  Nº 260/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convenio com a COELBA para revitalização na iluminação do bairro Vila Jardim. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Evanildo Santos Lage e 

Robinson Leão Vinhas. Nº 261/18 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – Requer celebração 

de convênio com a Secretaria Estadual de Saúde para aquisição e disponibilidade de ambulância para 

atender a zona rural do povoado de São José do Panorama, fazenda Santa Maria, assentamento Milton 

Santos e empresas agrícolas da circunvizinhança. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores Evanildo Santos Lage e Robinson Leão Vinhas. Nº 262/18 de autoria dos 

Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Requer do Executivo Municipal a celebração 

de PPP´s para instalação de coletores d elixo no distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores Evanildo Santos Lage e Robinson Leão Vinhas. Nº 263/18 

de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal a adesão ao 

programa “Compete Brasil” do Governo Federal e o envio da referida proposição. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Evanildo Santos Lage e Robinson Leão 

Vinhas. Nº 264/18 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo Municipal a criação 

do arquivo público histórico do distrito do Arraial d`Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores Evanildo Santos Lage e Robinson Leão Vinhas. Moção: Nº 010/2018 

de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage com apoio de demais Edis – Moção de Congratulações ao Sr. 

Benedito Ramos Cassimiro (Seu Caipora), Sr. Hermes José d’Ajuda, Sr. José Valiense, Sr. José Carmo dos 

Santos (Seu Cazuza). Prejudicado pela ausência do autor Vereador Evanildo Souza Lage. Indicações: Nº 

226/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Pavimentação das ladeiras de acesso de Imbiruçu e 
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Ubaldinão. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Evanildo Santos 

Lage e Robinson Leão Vinhas. Nº 227/18 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – 

Pavimentação asfáltica da rua Osvaldo de Paula, Eraldo Lima, Sargento Torres, Dr. Aldair Neder, Almiro 

Dias, Manduca Pinto e termino da pavimentação da Av. João Carlos. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores Evanildo Santos Lage e Robinson Leão Vinhas. Nº 228/18 

de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – Revitalização das vias e logradouros públicos do bairro 

Cambolo. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Evanildo Santos 

Lage e Robinson Leão Vinhas. Nº 229/18 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Revitalização da 

iluminação do povoado de São José do Panorama. Nº 230/18 de autoria do Vereador Renivaldo Brás Correia 

Filho – Reposição de lâmpadas nos postes de iluminação pública do bairro Jambeiro e Nova Caraíva. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Evanildo Santos Lage e 

Robinson Leão Vinhas. Nº 231/18 de autoria Edil, Lázaro Souza Lopes – Patrolamento e cascalhar a Rua 

do Sossego, bairro Mangabeiras nas proximidades do trevo do Galego. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores Evanildo Santos Lage e Robinson Leão Vinhas. Nº 232/18 

de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Patrolamento da Rua José Domingos Santos Rocha, 

bairro Quinta do Descobrimento. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores Evanildo Santos Lage e Robinson Leão Vinhas. Nº 233/18 de autoria do Vereador Kempes 

Neville Simões Rosa – Pavimentação da Praça do Coco, Travessa do Contorno, Rua do Contorno, Rua da 

Jaqueira no Tabapiri. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores 

Evanildo Santos Lage e Robinson Leão Vinhas. Nº 234/18 de autoria do Vereador Wilson dos Santos 

Machado – Revitalização da unidade de saúde do distrito de Vera Cruz, instalando ar condicionado na sala 

das enfermeiras, sala de procedimentos, sala de fisioterapia e instalação de aparelho de raio x no gabinete 

odontológico. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Evanildo 

Santos Lage e Robinson Leão Vinhas. Nº 235/18 de autoria do Vereador Evanildo Santos Lage – 

Patrolamento das principais ruas do distrito de Vale Verde com atenção especial as vias de acesso ao 

Quadrado e à Paróquia Divino Espírito Santo. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores Evanildo Santos Lage e Robinson Leão Vinhas. Nº 236/18 de autoria dos 

Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Recuperação da ponte sobre o rio dos Frades, 

de cesso a Itaporanga e Caraíva. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores Evanildo Santos Lage e Robinson Leão Vinhas. Indicação Verbal: Nº 237/18 de autoria do 

Vereador Abimael Ferraz Gomes – Iluminação Pública na BR 367 mediações da Povoado da Agrovila. O 

Presidente Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 27 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.  
 

 

 

 

  

 

 


