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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019 

Ao 10 (dez) dia do mês de outubro de 2019 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.  O Vice Presidente Vereador Lazaro Souza Lopes deu início a Sessão Ordinária 

solicitando o Assessor de Comunicação a fazer chamada dos Vereadores (a).  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 Lazaro 

Souza Lopes 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, Antonio Geraldo Ferreira Couto, Dilmo Batista Santiago, Evaí Fonseca Brito, Evanildo 

Santos Lage, 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: Ariana Fehlberg, Aparecido dos Santos Viana, Elio 

Brasil dos Santos, Hélio Pinheiro de Araújo e Kempes Neville Simões Rosa. Expediente: A Ata da 

Sessão Ordinária do dia 03 de outubro de 2019 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Ariana Fehlberg, Aparecido dos Santos Viana – justificada ausência 

conforme atestado médico; Elio Brasil dos Santos, Hélio Pinheiro de Araújo e Kempes Neville 

Simões Rosa. Do Legislativo Municipal: Projeto de Resolução Nº 036/20189 de autoria do Vereador 

Wilson dos Santos Machado, com apoio de demais Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão 

Portosegurense ao Sr. Eduardo Levino Soares Filho. Projeto de Resolução Nº 037/20189 de autoria do 

Vereador Wilson dos Santos Machado, com apoio de demais Vereadores. Matéria: Concede Título de 

Cidadã Portosegurense a Sra. Patrícia Carvalho Pereira. Tribuna Livre – Professora Andrea Balmant 

de Almeida professora da UNEB. Projeto de Resolução Nº 038/20189 de autoria do Vereador Abimael 

Ferraz Gomes, com apoio de demais Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense 

ao Sr. Carlos Vieira. Dando prosseguimento o Presidente da Mesa Vereador Lazaro Souza Lopes 

convidou a Presidente Ariana Fehlberg para assumir a Presidência. No Pequeno Expediente fizeram 

uso da palavra os Vereadores: Robério Moura Gomes – Senhora Presidente, quero agradecer a Prefeita 

Claudia Oliveira, o Secretário de Saúde Kerrys Ruas, a Enfermeira Tatiane e Josiane por terem realizado 

no Distrito de Trancoso o Outubro Rosa. Quero agradecer a presença dos estudantes que fizeram o 

diagnóstico do que a cidade necessita. Robinson Leão Vinhas – Senhora Presidente, gostaria de falar a 

respeito da morte trágica de um colega nosso – taxista Sr. Ivan; isso c=aconteceu no centro da cidade, 

onde um motorista irresponsável; segundo testemunha o motorista tinha condição de andar devagar; o 

Ivan era uma pessoa do bem, amiga; pai de Dr. Artur Fróis que tem prestado um grande serviço nesta 

comunidade. Senhora Presidente, gostaria de falar a respeito do absurdo que está acontecendo do outro 

lado – Orla Sul; para com os taxistas. Três taxistas foram para a Praia do Espelho levar turista, ao chegar 

o pessoal cobrou o valor de vinte reais dos taxistas para estacionar o taxi; mas o taxista não aceitava o 

tique e sim uma nota fiscal porque tinha que prestar conta ao dono do carro, o responsável não deu 

comprovante nenhum e ainda chamou a Polícia CAEMA para fazer o condutor do carro pagar a força; 

já conversei com o Secretário de Transito para que possamos tomar uma posição a este respeito; temos 

áudio de turistas indignado com a situação; falaram que deste jeito nunca mais vem a Porto Seguro. O 

Sarg. Fábio atual Secretário de Transporte pediu que fosse registrado uma “queixa” na Delegacia do 

Arraial d’Ajuda, depois ir na Secretaria de Serviços Públicos e Secretaria de Tributos para ver se eles 

tem direito de cobrar estacionamento naquele local. Gostaria que esta casa tomasse providência a este 

respeito. Evanildo Santos Lage – Senhora Presidente, quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira, ao 

Secretário de Saúde Sr. Kerrys Ruas pela Outubro Rosa que está acontecendo no Distrito do Arraial 

d’Ajuda. Quero agradecer ao Sr. Marcos gerente da Embasa por atender minha solicitação a respeito do 

esgoto da feira livre do Distrito do Arraial d’Ajuda. Agradecer e parabenizar a Secretária de Trabalho e 

Assistência Social Sra. Lívia Bittencourt pelo dia das crianças – distribuição de brinquedos. Parabéns a 
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Professora Andreia pelo trabalho que tem realizados com os alunos; gostaria que fosse passado para os 

Vereadores o diagnostico elaborado pelos alunos (as), para que juntos poderemos tentar resolver uma 

bua parte das demandas junto com Poder Executivo. Abimael Ferraz Gomes – Senhora Presidente, 

quero parabenizar a Professora Andreia e seus alunos do Arraial d’Ajuda pelo projeto de grande 

importância; eu tenho interesse de ver o diagnostico que foi feito pelo Parque Central. Hoje o Parque 

Central precisa de uma ação urgente, porque nesta localidade se tornou um problema social; precisa de 

uma destinação que atenda a população do Distrito do Arraial d’Ajuda porque ele virou um divisor 

social, por dividir o centro do Arraial d’Ajuda com as comunidades periféricas daquela localidade; por 

conta disso não é por opção e sim por obrigação o trabalhador deste distrito ter que passar por esta 

localidade a noite, correndo risco de vida; acho que já está na hora de tomarmos uma providência com 

esta Parque Central. O Parque Central hoje só serve apenas para desova de animais, assaltos, jogar lixo; 

o Arraial d’Ajuda não merece isso. A Câmara de Vereadores sempre está de portas abertas para apoiar 

este tipo de projeto. Quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pelas obras que estão sendo feitas em 

todo município de Porto Seguro em especial a via de acesso do Mercado do Povo, realmente é uma obra 

de investimento parecido com obra de estado; mas é uma obra feita pelo município, que vai melhorar 

muito a mobilidade urbana de nossa cidade. Senhora Presidente, sabemos que esta casa é plural e sensível 

a todas as demandas da sociedade, eu gostaria de parabenizar e convidar aqui na frente o amigo e atleta 

Digo Presidente da Associação de Rugby, este time foi campeão baiano desta modalidade; também 

parabenizo a Sra. Aline que é atleta e esposa de Diego e funcionária desta Casa. Ronildo Vinhas Alves 

– Senhora Presidente, quero agradecer a presença da Professora Andreia e alunos (as) do Distrito do 

Arraial d’Ajuda; quem sabe no futuro próximo poderá ser realizado o fórum do primeiro estudo de e 

diagnostico do Distrito de Trancoso juntamente com as entidades. Quero informar que foi enviado via 

e-mail para todos os Vereadores o diagnóstico do Distrito do Arraial d’Ajuda. Tenho presenciado a luta 

dos Vereadores Evanildo Santos Lage e Dilmo Batista Santiago, e quero informa aos estudantes que o 

Vereador não faz emenda destinada a determinado projeto que possa beneficiar ao Distrito a qual eles 

representam. Ele faz o pedido a Prefeita, depois ele junto com a prefeita vai tentar levar algo para seu 

município. Quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira e o Secretário de Saúde Kerrys Ruas pelo 

Outubro Rosa realizado no Distrito de Trancoso. Senhores Vereadores (a) o verão se aproxima, e a 

Administração Pública através das Secretarias de Obras e Serviços Públicos esperamos que faças suas 

partes; espero que faça o tapa buraco nas ruas para que os turistas e moradores possam transitar   

normalmente. Eu ouvir atentamente o pronunciamento do Vereador Robinson Leão Vinhas falando a 

respeito do estacionamento; o que podemos fazer é pedir a Secretária de Serviços Públicos para ir na 

Praia do Espelho conversar com os comerciantes para que haja uma solução, porque isso não é de agora; 

não sei responder se o estacionamento é em área particular – o ocorrido, ou se é em área pública; se foi 

em área pública, foi cobrado indevidamente; errado; se foi em área particular, o proprietário tem que 

regularizar o serviço de estacionamento para que se haja a cobrança. Lazaro Souza Lopes – Senhora 

Presidente, quero parabenizar o Secretária de Obras por ter reiniciado as obras do Cemitério. Ontem em 

conversa com a Prefeita Claudia Oliveira a respeito do meu Projeto a respeito das cidade coirmãs Porto 

Seguro / Comim – China; ela disse que a conversa está sendo muito bem elaborada com o Chinês, 

inclusive já tem data marcada – janeiro ou fevereiro, para que eles possam estar visitando mossa cidade; 

fico muito grato a Deus por eu estar contribuindo para que esta cidade possa cada vez mais está 

conhecida mundialmente. Senhora Presidente, eu tenho ido em várias aldeias; sabemos que a saúde é 

importante para todas as comunidades, assim também gostaria que fosse ampliada o posto de saúde dos 

nossos guerreiros. Renivaldo Braz Correia Filho – Senhora Presidente, estou entrando com um 

requerimento a respeito da limpeza e fiscalização do Povoado de Itaporanga. Não é admitido que a 

administração local esteja trabalhando na limpeza, na organização do nosso Povoado e que parabenizar 

a Prefeita Claudia Oliveira e equipe que está fazendo um belíssimo trabalho no Povoado de Pindorama; 

mas se a Prefeitura faz a parte dela a própria comunidade pode ajudar também e fazer a sua parte. Pois 

gostaria que a Secretária Urbana mandasse fiscal para penalizar ou punir certas pessoas que não cumpre 
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o seu papel! É fácil só cobrar da gestão e tem próprio morador não dá exemplo, principalmente na 

limpeza. Toda semana a máquina vai até o Povoado fazer limpeza, deixando o Povoado limpo e 

organizado, aí vem a própria comunidade limpa seu quintal e coloca o lixo na rua; é por este motivo que 

que peço a presença dos fiscais para punir estas pessoas. Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhora 

Presidente, quero parabenizar a Secretária Lívia Bittencourt pelo trabalho de assistencialismo que tem 

feito na cidade; um serviço social muito bom; ela tá no lugar certo. Tem que cobrar da Secretaria de 

Transito a regularização do transito do bairro Baianão. O bairro Baianão é maior do que setenta por 

cento das cidades do interior da Bahia; não tem um guarda de transito; não tem se quer uma placa de 

transito; por várias vezes já solicitei, não dá pra aguentar mais. O bairro Baianão só é visto em quatro 

em quatro anos quando época de campanha. Sei que a prefeita tem feito muitas obras; é um descaso o 

que está acontecendo naquele bairro. Dilmo Batista Santiago – Senhora Presidente, é necessário voltar 

ao passado pra viver o presente e arquitetar no futuro. No meu primeiro mandato eu tinha que colocar 

combustível na ambulância para transportar os doentes, porque no governo de Ubaldino Junior ficava 

na garagem ou na Delegacia de Polícia, nem motorista tinha; muitas vezes para a ambulância pegar tinha 

que ser empurrada no tombo. Também neste primeiro mandato eu fiz um requerimento solicitando a 

SAMU para o Arraial d’Ajuda; levamos a UPA e junto com a prefeita Claudia Oliveira nós levamos um 

posto de Saúde para o bairro Santiago. Tem muitas cidades na Bahia que nem foi inaugurado a UPA 

porque o Governo Federal cortou verbas; mas o Governo Municipal Porto Seguro mantem funcionando 

duas UPA’s, uma em Porto Seguro e a outra no Arraial d’Ajuda. Muitas pessoas não sabem estes recursos 

são municipal. Sabemos que é necessário ter uma Maternidade no Distrito do Arraial d’Ajuda. No 

governo da Prefeita Claudia Oliveira foram construídos 16 (dezesseis) postos de saúde; entre reformas 

e ampliações são 29 Postos de Saúde em funcionamento, em outras cidades estamos vendo postos de 

saúde sendo fechado. Consegui levar para o Distrito do Arraial d’Ajuda a Creche Roa Cristina que está 

funcionando normalmente; tem temos uma escola de alto nível que fica atrás da escola Brigadeiro 

Eduardo Gomes. Nós temos um Regimento Interno que diz que o Vereador não pode fazer projeto que 

gere despesas ao município! Todos nós Vereadores que representamos o município de Porto Seguro tem 

a responsabilidade de trazer os problemas para ser discutido nesta Casa e levar para o Executivo; mas 

nós temos uma grande Prefeita que está realizando o sonho de nossa gente e transformando o município 

em um lugar para viver e ser feliz. O executivo vai começar pavimentar mais de trinta ruas do Arraial 

d’Ajuda. Quero parabenizar os estudantes do Arraial d’Ajuda presentes nesta Sessão; caso vocês 

queiram a presença minha e a do Vereador Evanildo Santos Lage – Vanvan, para ir à escola dialogar 

com vocês, estamos à disposição. A Presidente Ariana Fehlberg – fez breves comentários a respeito do 

pronunciamento dos Vereadores: quero agradecer a Professora Andreia e ao mesmo tempo convidá-la 

para ir no Povoado de Pindorama fazer este trabalho. Já fiz vários requerimento e indicações pedindo 

obras para o Povoado de Pindorama; graças a Deus a empresa que ganhou a licitação para fazer as obras 

já foram no Povoado de Pindorama fazer medição das ruas; para mim foi um motivo de muita alegria e 

quero expressar o meu agradecimento a Prefeita Claudia Oliveira, e se Deus permiti todas as ruas de 

Pindorama serão pavimentadas. Vamos lutar agora pela construção de uma creche para atender as 

mulheres que trabalham na zona rural quando chega a colheita do café já possa ter onde colocar seus 

filhos. Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para Votação Única e Escrutínio Secreto: Veto 

Parcial Nº 001 ao Projeto Substitutivo de Lei Nº 038/2018. Quórum: Dois Terços de acordo com o art. 

143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores o “veto parcial” 

conforme acima citado foi aprovado por 13 (treze) votos favoráveis, constando 04 (quatro) 

ausência dos Vereadores: Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Hélio Pinheiro de 

Araújo e Kempes Neville Simões Rosa. Do Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de 

Resolução Nº 033/2019 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas com apoio de demais 

Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Gilvan Oliveira da Silva. 

Quórum: Dois Terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões 

por parte dos Vereadores o projeto de resolução conforme acima citado foi aprovado pela 
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unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Aparecido dos 

Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Hélio Pinheiro de Araújo e Kempes Neville Simões Rosa. 

Projeto de Resolução Nº 034/2019 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito, com apoio de demais 

Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense a Sra. Shirley Rocha dos Santos. 

Quórum: Dois Terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões 

por parte dos Vereadores o projeto de resolução conforme acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Aparecido dos 

Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Hélio Pinheiro de Araújo e Kempes Neville Simões Rosa 

Projeto de Resolução Nº 035/2019 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes, com apoio de demais 

Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense a Sra. Denise de Oliveira Santos. 

Quórum: Dois Terços de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões 

por parte dos Vereadores o projeto de resolução conforme acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Aparecido dos 

Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Hélio Pinheiro de Araújo e Kempes Neville Simões Rosa. 

Requerimentos: Nº 308/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal 

que envie a relação de todos os alvarás de barracas da Passarela do Descobrimento e Av. 22 de Abril e 

ambulantes da orla norte. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Hélio Pinheiro de 

Araújo e Kempes Neville Simões Rosa. Nº 309/19 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Infraestrutura para 

construção de ponte de concreto na rua Marajó, Bairro Boqueirão. Aprovado pela unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Aparecido dos Santos Viana, Elio 

Brasil dos Santos, Hélio Pinheiro de Araújo e Kempes Neville Simões Rosa. Nº 311/19 de autoria 

do Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal celebração de PPP e parceria com 

Ong’s para implementação do sistema da coleta seletiva de lixo em todo município. Aprovado pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Aparecido dos 

Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Hélio Pinheiro de Araújo e Kempes Neville Simões Rosa. Nº 

312/19 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – Requer do Executivo Municipal a autorização 

para utilização do espaço do Colégio do Cambolo, para eventos infantis da comunidade sem uso de 

bebida alcoólica. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Hélio Pinheiro de Araújo e 

Kempes Neville Simões Rosa. Nº 313/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério da Saúde para construção de Academia 

da Saúde no distrito de Vale Verde. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Hélio 

Pinheiro de Araújo e Kempes Neville Simões Rosa. Nº 314/19 de autoria do Vereador Renivaldo Brás 

Correia Filho – Requer do Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca 

a disponibilização de barco para travessia de resíduos para o distrito de Caraíva. Aprovado pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Aparecido dos 

Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Hélio Pinheiro de Araújo e Kempes Neville Simões Rosa. Nº 

315/19 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal celebração 

de convenio com o Governo do Estado e/ou UFSB para realização de pesquisa de qualidade das águas e 

recuperação dos rios do município. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Hélio 

Pinheiro de Araújo e Kempes Neville Simões Rosa. Moção: Moção Nº 020/19 de autoria do Vereador 

Aparecido dos Santos Viana – Moção de Congratulações ao Sr. Otacílio Custodio Junior. Prejudicado 

pela ausência do autor Vereador Aparecido dos Santos Viana. Indicações: Nº 293/19 de autoria da 

Vereadora Ariana Fehlberg – Pavimentação asfáltica das Ruas do bairro Quinta do Descobrimento. 

Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: 
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Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Hélio Pinheiro de Araújo e Kempes Neville 

Simões Rosa. Nº 294/19 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Patrolamento e cascalhamento 

da estrada do projeto Mangabeira e construção de ponto de ônibus. Aprovada pela unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Aparecido dos Santos Viana, Elio 

Brasil dos Santos, Hélio Pinheiro de Araújo e Kempes Neville Simões Rosa. Nº 295/19 de autoria 

dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Reforma da praça da Feira, com 

construção de academia da saúde, no distrito de Trancoso. Aprovada pela unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Aparecido dos Santos Viana, Elio 

Brasil dos Santos, Hélio Pinheiro de Araújo e Kempes Neville Simões Rosa. Nº 296/19 de autoria 

do Vereador Evaí Fonseca Brito – Conclusão da pavimentação asfáltica das ruas do bairro Parque 

Ecológico e bairro Casas Novas. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Hélio Pinheiro de 

Araújo e Kempes Neville Simões Rosa. Nº 297/19 de autoria do Vereador Robinson Leão Vinhas – 

Construção de dois redutores de velocidade nas proximidades da entrada do bairro Vila Jardim. 

Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Hélio Pinheiro de Araújo e Kempes Neville 

Simões Rosa. Nº 298/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Pavimentação asfáltica da 

Rua 11, bairro Cambolo. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Hélio Pinheiro de 

Araújo e Kempes Neville Simões Rosa. Nº 295/19 de autoria do Vereador Renivaldo Brás Correia 

Filho – Disponibilização de um servidor para fiscalização de limpeza pública em Itaporanga. Aprovada 

pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Aparecido dos 

Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Hélio Pinheiro de Araújo e Kempes Neville Simões Rosa. Nº 

296/19 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – Iluminação no estilo colonial e 

paisagismos na Rua da Pista em frente BR 367, distrito de Vera Cruz. Aprovada pela unanimidade 

dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Aparecido dos Santos Viana, Elio 

Brasil dos Santos, Hélio Pinheiro de Araújo e Kempes Neville Simões Rosa. A Presidente Ariana 

Fehlberg – Senhor Presidente, agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 

17 de outubro 2019. Não havendo nada mais a se tratar, lavrou-se a “Ata” que depois de lida e aprovada, 

vai assinada pela Senhora Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário e demais Vereadores.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


