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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018  

 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês outubro de 2018 às 10hs00min foi realizada a 12ª 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 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, 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 e 

Ronildo Vinhas Alves; constando à ausência do Vereador Wilson Santos Machado – Justificado pelo 

Presidente Evaí Fonseca Brito: motivo de saúde. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 18 de 

outubro de 2018 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Wilson 

Santos Machado. Para Leitura: Do Executivo Municipal: Mensagem nº 028/18 acompanhando 

Projeto de Lei Nº 028/2018 que Dispõe sobre a regularização espontânea de unidades imobiliárias e dá 

outras providências. Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 035/2018 de autoria do Vereador 

Kempes Neville Simões Rosa. Matéria: Institui o Programa “Meu Primeiro Emprego” no município de 

Porto Seguro para a Contratação de Iniciantes no mercado de trabalho e dá outras providências. No 

Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Ronildo Vinhas Alves – Senhor 

Presidente, quero enfatizar o “festival de cinema” que aconteceu entre os dias 21 a 21 de outubro no 

Distrito de Trancoso; foram várias mostras de filmes, debates; abordando temas proibido pela sociedade. 

Foi um evento muito importante para o Distrito, espero que em outros anos possam acontecer também. 

Também foi feito a mostra do filme “gravidez na adolescência”; um tema não novato; mas ainda 

acontece muito na adolescência. Quero parabenizar todos da organização. Senhor Presidente, a respeito 

da BA 001 que no ano passado foi feito operação tapa buraco; e pelo que estou vendo, este vai fazer a 

mesma coisa; espero que façam um trabalho bem feito para que não fique na mesmice em que todo ano 

tem que fazer o serviço de tapa buraco. A BA 001 não está em condições legais para transitar. Estamos 

chegando o verão; tem turista que não conhece a estrada e corre risco de vida. Que a Prefeita Claudia 

possa usar do seu prestígio e amizade junto ao governador Rui Costa para que ele possa fazer bem-feita 

as obras da BA 001. Rodrigo Borges de Souza – Senhor Presidente, gostaria de quebrar o protocolo e 

convidar o Jovem Igor Dias para estar ao meu lado. Igor Dias, 26 anos, natural de Porto Seguro, filho de 

Iran Menezes e Dislan Dias; faixa marrom, filiado na Confederação Brasileira de Jus-Jitsu; pratica arte 

suave há mais de dez anos; onde teve a oportunidade de participar de vários torneios levando o nome de 

nossa cidade; começando na faixa branca, azul e atualmente marrom. Títulos conquistados: Campeão 

Brasileiro em 2010; 28 títulos em campeonatos regionais; prata no Pan Americano de Jus-Jitsu 

profissional em 2014; bronze no Pan Americano em 2017; campeão baiano em 2018; campeão brasileiro 

2018; campeão da Copa América 2018 categoria absoluto. Além de tudo isso, ainda sobra espaço para 

fazer a sua parte social dando aula para cinquenta crianças no Centro de Treinamento Fábio Campos. 

Senhor Presidente, eu gostaria de homenagear este cidadão e dizer que tudo isso que ele está fazendo é 

com recursos próprios! Nunca teve apoio nem das gestões passadas e nem a atual. A gestão tem que 

apoiar estes atletas que representam esta cidade lá fora – Cenário Nacional e Internacional. A nossa 

Secretaria de Esporte não tem uma medalha; não tem uma bola; os cargos de monitores de esportes que 

eram para ser dados para estas pessoas que trabalham no incentivo do esporte não é direcionado para 

isso. Temos praias, rios, não há nenhum incentivo na prática de esporte marítimo. Além do mais há 
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outros esportes que também não são incentivados. Temos uma equipe de Rugby que foi campeã baiana 

representando a nossa cidade. Quem diria que Porto Seguro teria o Rugby, ainda mais ser campeã baiana. 

Há dez anos, nós tivemos um dos maiores jogadores de handebol da Bahia que foi Pea – trabalha aqui 

na Câmara, e quiçá não foi do Brasil, não teve incentivo de nada. Falo para Igor Dias que ele não é só 

vitorioso no esporte e sim na vida também. Você será homenageado mais uma vez nesta Casa, quando 

trouxer o Título Mundial de Jus-Jitsu para nossa cidade. Lazaro Souza Lopes – Senhor Presidente, 

quero parabenizar o Fábio Kataoca em parceria com a Secretaria de Educação pela feira de livro que 

está acontecendo no bairro Baianão. Senhor Presidente, gostaria de falar a respeito da minha 

preocupação com o aterro sanitário. Estive nesta localidade com a Vereadora Ariane Fehlberg e vimos 

uma situação complicada e preocupante; gostaria que os demais Vereadores fosse até o local para ver a 

situação de perto. Porque para mim hoje aquilo não é mais um aterro sanitário e sim um lixão. Há fogo 

permanente, muita fumaça; a população de Pindorama e Vale Verde estão sendo prejudicada com a 

fumaça, sem contar que o que está acontecendo pode gerar gás e uma explosão pode ser maior, onde ali 

moram pessoas na catação de coleta de reciclagem. Nós podemos ir até a Empresa responsável por este 

trabalho par avisar que lá só há um retro cavadeira para fazer este trabalho; um trator só não dá conta de 

fazer o serviço; sem contar que o chorume não vai demorar para cair no rio. Elio Brasil dos Santos – 

Senhor Presidente, quero parabenizar o Vereador Rodrigo Borges de Souza e mais ainda o atleta Igor 

Dias por representar a cidade de Porto Seguro no esporte na Bahia e n Brasil. Acredito no esporte como 

um transformador do cidadão. Vejo a criminalidade a cada dia aumentando em nosso município e no 

Brasil; tenha certeza que o esporte, a cultura é o diferencial que precisa ser praticado a cada dia nas 

comunidades mais carentes para trazer o resgate deste cidadão, desta forma exclui eles das drogas, 

criminalidade e violência. Senhor Presidente, o Secretário de Turismo defende totalmente a taxa do 

turismo implementada pela Prefeita Claudia Oliveira; mas pode encarecidamente que as programações 

do verão e réveillon sejam divulgadas na rede nacional, porque o movimento da chegada do turismo tem 

diminuído, ai vão dizer que foi por conta da taxa! Os comerciantes principalmente da Av. Getúlio Vargas 

recebem anualmente a decoração de natal também defende a taxa, mas de encontro a partida eles querem 

que esta avenida seja decorada com em anos anteriores infelizmente no ano passado não houve porque 

teve o problema do afastamento da Prefeita. Espero que o Líder do Governo leve esta mensagem para a 

Prefeita: precisamos preparar a cidade para receber os turistas, e esta taxa de contribuição servirá para 

esse incremento. Senhor Presidente, a respeito da eleição do dia 28 domingo, todos me conhecem de 

minha coerência quando se trata da política; a política quem transforma as pessoas; negar a política é 

negar a democracia; esse enfrentamento Presidente Evaí Fonseca Brito, de discurso de ódio de violência 

eu não compartilho dele.  Quando eu chego em minha base eleitoral para pedir voto, eu tenho motivos 

que me leva a discutir a candidatura de Fernando Addad do PT; na are da educação nós temos duas obras 

do Partido dos Trabalhadores e do candidato a presidente Fernando Addad. Quero lembra que na época 

do Governo Jânio Natal e tinha como Vereadores Ronildo Vinhas Alves, Dilmo Batista Santiago e 

Aparecido dos Santos Viana esta Casa recebeu a implantação da Universidade Federal do Sul da Bahia, 

eu participei atentamente discursões das audiências públicas junto com o Deputado Federal Zezeu 

Ribeiro; logo depois ele com o Governo de Jaques Vagner trouxe para Porto Seguro o Instituto Federal 

da Bahia. Na educação, a gente não precisa xingar o candidato, nós temos os dados, e na política a gente 

conta o legado. Quando fala em desemprego, quem criou o desemprego foi o discurso do ódio, porque 

elegemos a Presidente Dilma Rousseff e eles tiraram no golpe; ai o Brasil tem quatro anos sem produzir 

emprego; sem produzir renda para o povo. Querem culpar a gente pelos vinte e dois milhões de 

desempregados, ai eu fico triste. Pararam a construção de “minha casa minha vida”; pararam com o 

incentivo de comprar carros e imóveis, mais desempregos porque os custos dos bens aumentaram e o 

povo não pode comprar ai não gera emprego. Nós estamos tranquilos, porque eu acredito em Deus e a 
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virada está chegando. Renivaldo Braz Correia Filho – Senhor Presidente, há quinze dias eu entrei com 

um requerimento nesta Casa requerendo da Prefeitura para que o responsável pela arrecadação do 

estacionamento de Caraíva viesse até esta casa prestar contas e esclarecer onde são gastos o dinheiro da 

arrecadação. A comunidade cobra a prestação de contas porque é um dinheiro que tem que ser aplicado 

na comunidade para o bem da mesma. Gostaria que os Vereadores (a) fossem até o local para ver o que 

o administrador está fazendo com o dinheiro – tomando cerveja! Pagando um motorista, enquanto pode 

pagar um gari para fazer limpeza do povoado! Isso não é justo. Senhor Presidente, eu e a comunidade 

pedimos resposta do requerimento. Enquanto a comunidade cobra da gestão esclarecimento do fato, o 

dinheiro está nas mãos de pessoa que é irresponsável e é funcionário da Prefeitura. Dilmo Batista 

Santiago – Senhor Presidente, o Secretário de Turismo nos deu explicações a respeito das taxas que são 

cobradas dos ônibus. Infelizmente o meio de comunicação do nosso município – não todos, que estão 

na oposição, transmitem aquilo que eles querem para prejudicar o andamento da coisa. Eu li uma matéria 

de um jornal – blog, onde diz que eu defendi uma taxa no valor de dois mil reais. Eu gostaria que estas 

pessoas lesse o projeto com atenção para não poder divulgar coisas erronias. Por exemplo: Se um cidadão 

organiza uma excussão para vir para Porto Seguro; se vir de ônibus e ficando em uma pousada – centro, 

orla ou em qualquer Distrito de Porto Seguro ele vai pagar pelo ônibus duzentos reais durante o período 

de que ficar. Agora, se este mesmo cidadão ficar em uma pousada em Porto Seguro – cinco estrelas, este 

preço aumenta, que pode chegar até um mil reais. E se o cidadão com seu ônibus preferir clandestinidade 

ficar em um ambiente que não é legalizado no município – como muitas pessoas constrói condomínios 

e concorre com pequenos pousadeiros que está organizado pelo município de Porto Seguro, neste caso 

ele pode pagar até dois mil reais e quinhentos reais pelo período de estadia. Isso é para obrigar o 

clandestino a se organizar; se o município não fizer isso, o camarada vai viver na clandestinidade, não 

vai se organizar e não vai pagar nada ao município. Então a maneira que a imprensa está divulgando é 

mentirosa. O Presidente Evaí Fonseca Brito pediu para que eu me retratasse a respeito do meu 

pronunciamento; farei isso na próxima semana; vou analisar o que falei; não sou maluco! Em nenhum 

momento falei direcionado ao povo; pegaram o meu discurso de seis minutos e só publicaram 15 

segundos do que eu falei, sem ouvir os minutos seguintes. Qualquer cidadão de Porto Seguro que queira 

pegar o meu pronunciamento na integra, eu autorizo que pegue e veja o que falei; tenho consciência 

tranquila de que não falei nada que agravasse a população de Porto Seguro. Falei sim, que tem certos 

meios de comunicação que só faz denegrir a nossa imagem, aí talvez eu tinha me cedido, mas nem eles 

nós poderemos tratar desta maneira. Senhor Presidente, olhe o que é imprensa: há anos atrás de uma 

pessoa no Arraial d’Ajuda elogiando a Prefeita. Não sei o que aconteceu, mas de uma hora para outra 

esta pessoa virou ser oposição a Prefeita! Como não tem nada para falar contra a Prefeita, ele foi reclamar 

da feira de livros que foi colocada em uma praça que Jânio Natal vendeu no Arraial d’Ajuda – que nós 

conseguimos derrubar a venda. Olhem onde chegou a ignorância da oposição! Nós queremos levar 

educação aos jovens; levar conhecimento através de uma feira de livros; ai vai esta pessoa dizer que o 

stand é grande e está atrapalhando a visão de três moradores. A imprensa com tipo de pessoa como essa 

deveria tomar vergonha de fazer isso; ela tinha era que divulgar esta feira. Ordem do Dia: Do 

Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Resolução Nº 009/2018 de autoria do Vereador 

Rodrigo Borges de Souza, Kempes Neville Simões Rosa e Hélio Pinheiro de Araújo. Matéria: Concede 

Título de Cidadão Portosegurense ao Soldado PM Silvaldo Dias da Silva. Quórum: Dois terços de 

acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando 

ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Projeto de Resolução Nº 010/2018 de autoria do 

Vereador Rodrigo Borges de Souza, Kempes Neville Simões Rosa e Hélio Pinheiro de Araújo. Matéria: 

Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Soldado PM Uarlei Santos da Silva. Quórum: Dois terços 

de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando 
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ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Requerimentos: Nº 303/18 de autoria do Vereador 

Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com Ministério da Saúde 

para execução do programa “Consultório na Rua”. Aprovado pela unanimidade dos presentes 

constando ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Nº 304/18 de autoria do Vereador 

Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal o envio de Projeto versando sobre a Bolsa 

Esportista. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Wilson 

Santos Machado. Nº 305/18 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o Ministério das Cidades para instalação de academia ao ar livre 

na Av. Ayrton Sena (rua da Linha) Cambolo. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando 

ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Nº 306/18 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg 

– Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o Governo Federal para fomento do 

programa Brasil Carinhoso – Apoio às creches. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando 

ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Nº 307/18 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de 

Souza – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio como DERBA para construção de 

redutores de velocidade na BA 001, entrada para Japara, Vale Verde. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes constando ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Nº 308/18 de autoria do 

Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a 

Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras para construção de praça, equipamentos infantis na 

Agrovila. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Wilson 

Santos Machado. Nº 309/18 de autoria do Vereador Renivaldo Brás Correia Filho – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com a FUNAI para construção de Unidade da Família, na 

Aldeia Para. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Wilson 

Santos Machado. Nº 310/18 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o Ministério do Turismo para instalação de um plano elevado, 

junto a escadaria da cidade histórica. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência 

do Vereador Wilson Santos Machado. Nº 311/18 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado 

– Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a COELBA, para revitalização da 

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

do Vereador Wilson Santos Machado. Indicações: Nº 273/18 de autoria do Vereador Evaí Fonseca 

Brito – Revitalização das ruas do bairro Village I e bairro Village II, limpeza de canteiros, poda de 

árvores, capina de acostamentos. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do 

Vereador Wilson Santos Machado. Nº 274/18 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – 

Revitalização das Vias Públicas do bairro Porto Alegre I e bairro Porto Alegre II. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Nº 275/18 
de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – Pintura e sinalização de todos os redutores de 

velocidade do município. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do 

Vereador Wilson Santos Machado. Nº 276/18 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – 

Pavimentação asfáltica da rua Sucupira, rua Antônio Carlos, rua João Carlos. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Nº 277/18 
de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Limpeza, capina, roçagem do campo de futebol Caldeirão 

no bairro Casas Novas, Complexo Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando 

ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Nº 278/18 de autoria do Vereador Renivaldo Brás 

Correia Filho – Mutirão de limpeza de Nova Caraíva, com poda de arvores, e capina de acostamentos e 

canteiros. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Wilson 

Santos Machado. Nº 279/18 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Pavimentação da 

travessa rua da Linha, e rua do Campo, bairro Casas Novas, Complexo Frei Calixto. Aprovado pela 
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unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Wilson Santos Machado. Nº 280/18 
de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Pavimentação da avenida João Carlos, rua Bela 

Vista bairro Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência do 

Vereador Wilson Santos Machado. Nº 281/18 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – 

Mutirão de limpeza, retirada de entulhos e capina de acostamentos e canteiros. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes constando ausência do Vereador Wilson Santos Machado. O Presidente 

Evaí Fonseca Brito agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 01 de 

novembro 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. 
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