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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Ao 17 (dezessete) dia do mês de dezembro de 2019 às 10hs00min foi realizada a 03ª Sessão 

Extraordinária 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 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. A Presidente Ariana Fehlberg 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, Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, 

Evanildo Santos Lage, Hélio Pinheiro de Araújo, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza 

Lopes, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo Borges de Souza e Wilson Santos Machado; constando 

à ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura 

Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 12 de dezembro de 

2019 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí 

Fonseca Brito, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. 

No Pequeno Expediente fizeram uso da Palavra dos Vereadores: No Pequeno Expediente fizeram 

uso da palavra os Vereadores: Elio Brasil dos Santos – Senhora Presidente, ontem eu participei de 

uma reunião com os Guardas Municipais. Durante estes meses usam o expediente para alertar dois 

aspectos: Guardas Municipais e Vigias das Escolas. O Plano de Carreira do Servidor da Guarda 

Municipal não vem sendo cumprido; o Sindicato já está organizando os trabalhadores; prioridade que 

seja cumprida é o artigo que fala da periculosidade de 30% como também equipamentos individuais 

que estão faltando. Ta chegando o verão os Guardas Municipais estarão nas ruas para atender os 

turistas; mas também eles tem que ter seus direitos garantidos. Com relação aos Vigilantes, tenho 

recebido informações que eles estão sendo desempregados a partir do dia 02 e no lugar deles serão 

colocados câmera de vídeos. Desta maneira não estão tendo preocupação com em prego e renda. 

Estarei vigilantes e atentos para que estas mudanças não aconteçam. Abimael Ferraz Gomes – 

Senhora Presidente, este foi um ano maravilho com muitas conquistas para nossa cidade. Eu como 

faço parte de uma grande instituição desta cidade e trazendo um sentimento de praticamente 90% do 

povo brasileiro; eu gostaria de me manifestar a um grupo de artistas que temos no Brasil chamada: 

“Portas do Fundo”. Este pessoal aproveitando e achando que nós ainda estamos vivendo momento de 

lacração como era no passado, eles não tiveram o que fazer, fizeram um filme recentemente em que 

retrata Jesus Cristo como homossexual e cria todo senário que desrespeita a fé praticamente de todo 

povo brasileiro. Este é um país de praticamente 90% do seu povo cristão; este desrespeito não 

podemos aceitar como normal. Quando fala de igreja, fala de todos aqueles que creem em Jesus Cristo 

e no Evangélio Dele; este é um país de grande respeito. Aqui fica o meu repúdio para com estas 

pessoas da porta dos fundos que já diz que é um lugar que nada presta; é um sinal de que eles fazem 

um papel descartável em nossa cidade e não contribuem para nada; acho também que é um sentimento 

de toda esta Casa porque todos professam a fé cristã. Senhores Vereadores, hoje à tarde a partir das 

14:hs00 haverá nesta Casa uma palestra sobre “Praia Acessível”. Também quero convidar todos para 

participar da Sessão Solene que acontecerá dia 18 de Dezembro nesta Casa Legislativa às 19hs:00 

comemorando os cem anos na Bahia da Igreja Assembleia de Deus. Robinson Leão Vinhas – 

Senhora Presidente, quero convidar todos para participar da entrega das barracas dos feirantes do 

bairro Cambolo. As barracas já chegaram na minha casa a mando do Secretário do Cetras; com a 
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chegada destas barracas nós vamos padronizar a feirinha deste bairro. Senhora Presidente, amanhã 

vou viajar para Salvador a convite do Secretário Davison Magalhães para participar de um projeto 

que será lançado através de um requerimento que fiz nesta Casa pedindo que no verão tivesse no 

nosso município algumas atrações; graças a Deus fomos contemplado com este projeto com o título: 

“Costa a Costa do Descobrimento”.  Este projeto vai promover shows e competições esportivas de 

oito cidades da Costa do Descobrimento. Este projeto vai promover shows e competições esportivas 

de oito cidades da Costa do Descobrimento: Alcobaça dia 18 e 19 de janeiro; Porto Seguro 01 e 02 

de fevereiro; Ilhéus dia 15 e 16; Itacaré dia 07 e 08 de março; Maraú dia 21 e 22 de março; Valença 

dia 04 e 05 de abril; Lauro de Freitas dia 18 e 19 de abril e salvador dia 25 e 26 de abril. Também a 

través da Deputada Alice Portugal nós fomos contemplados com um aparelho de ultrassonografia que 

funcionará em janeiro. Lazaro Souza Lopes – Senhora Presidente, tenho certeza que hoje o projeto 

de Utilidade Pública para Associação do Transporte terá voto por unanimidade dos Vereadores desta 

Casa, até porque em conversa com Líder do Governo Vereador Dilmo Batista Santiago prometeu o 

seu voto de aprovação; por este motivo eu gostaria que vocês desse uma calorosa salva de palmas 

para esta pessoas, porque não é fácil ser Líder de Governo; até que hoje é fácil porque o governo 

municipal tem trabalhado muito em nosso município. Quero parabenizar os esportista do bairro 

Baianão na pessoa do Presidente Itajaí pelo encerramento das atividades esportivas deste final de ano. 

Hélio Pinheiro de Araújo – Senhora Presidente, quero falar a respeito da Igreja Universal do Reino 

de Deus que tem prestado um trabalho social no mundo todo; parabéns aos Pastores regionais junto 

com a política nós levamos a Palavra para aqueles mais necessitados. Amanhã vamos inaugurar uma 

igreja no núcleo do presídio em Eunápolis. Senhora Presidente, quero agradecer a Prefeita Claudia 

Oliveira e o Secretário Jonas por ter atendido todas as nossas demandas para os lugares periféricos. 

Nesta semana irei a Salvador tentar buscar mais emendas para área da saúde. Agradeço a todos e 

desejar um feliz ano novo. Dilmo Batista Santiago – Senhora Presidente, na semana passada houve 

alguns incidentes nas minhas colocações, mas depois eu percebi que a maioria das pessoas que 

ouviram o meu pronunciamento se posicionaram o que eu falei. Vejo que o mal entendido ficou para 

traz; por isso não vejo dificuldade alguma para poder estar abrilhantando o projeto do alternativo; sei 

que nesta associação há muitas pessoas serias que desenvolve um trabalho maravilhoso em nosso 

município. Espero que não continuemos errando. Quero dizer que nesta segunda e última votação 

serei favorável ao projeto dos alternativos. Senhora Presidente, na semana passado houve uma grande 

festa nesta Casa do Partido dos Trabalhadores, a Secretária de Assistência Social Sra. Lívia 

Bittencourt foi convidada para que ela pudesse se filiar neste partido e ser candidata pelo mesmo. 

Várias pessoas já se autodeclarou como pré-candidato a prefeito de Porto Seguro, tenho certeza que 

dos que apoiam o governo e tiver bem nas pesquisas, a Prefeita Claudia Oliveira dará seu total apoio. 

Ordem do Dia do Executivo Municipal – para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 040/2019 – Matéria: 

Estima a receita e fixa a despesa do município de Porto Seguro para o exercício financeiro de 2020e 

determina outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento 

Interno. Emenda Nº 001 ao Projeto de Lei Nº 040/2019 – Matéria: Altera a redação da alínea c) do 

incido I do art. 5º -  Autoria: Vereador Dilmo Batista Santiago. Retirado de pauta a pedido do autor 

Vereador Dilmo Batista Santiago. Emenda Nº 002 ao Projeto de Lei Nº 040/2019 – Matéria: 

Altera redação da tabela do órgão 16.01.00 autoria dos Vereadores: Ronildo Vinhas Alves, Rodrigo 

Borges de Souza, Evanildo Santos Lage e Ariana Fehlberg. Depois de várias discussões por parte 

dos Vereadores a emenda acima citada foi aprovada pela unanimidade dos Vereadores, 

constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito, Renivaldo Braz Correia Filho, 

Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Emenda Nº 003 ao Projeto de Lei Nº 040/2019 

– Matéria: Altera redação do anexo do potencial diploma nas unidades em evidencia – Autoria: 

Vereador Dilmo Batista Santiago. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores a 
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Emenda acima citada foi aprovada obtendo o seguinte resultado: 09 (nove) votos favoráveis dos 

Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antonio Geraldo Ferreira Couto, Aparecido dos Santos 

Viana, Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evanildo Santos Lage, Hélio Pinheiro de 

Araújo, Kempes Neville Simões Rosa, e Wilson Santo Machado; 01 (um) voto contra do 

Vereador Rodrigo Borges de Souza; 02 (duas) Abstenções dos Vereadores: Lazaro Souza Lopes 

e Robinson Leão Vinhas; constando 04 (quatro) ausências dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito, 

Renivaldo Braz Correa Filho, Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Emenda Nº 004 

ao Projeto de Lei Nº 040/2019 – Matéria: Altera redação do anexo VI 008 Nossa Cultura de autoria 

do Vereador Wilson dos Santos Machado. Retirada a pedido do autor Vereador Wilson dos Santos 

Machado. Emenda Nº 005 ao Projeto de Lei Nº 040/2019 – Matéria: Altera redação da tabela do 

órgão 16.01.00 de autoria do Vereador Antônio Geraldo Ferreira Couto. Retirada de pauta a pedido 

do autor Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto. Emenda Nº 006 – Matéria: 1.000.000,00 

(um milhão) para guarda municipal – de autoria do Vereador Elio Brasil dos Santos. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores a Emenda acima citada foi aprovada obtendo o seguinte 

resultado: 11 (onze) votos dos Vereadores: Abimael Ferraz Gomes, Antonio Geraldo Ferreira 

Couto, aparecido dos Santos Viana, Dilmo Batista Santiago, Elio Brasil dos Santos, Evanildo 

Santos Lage, Hélio Pinheiro de Araújo, Kempes Neville Simões Rosa, Robinson Leão Vinhas, 

Rodrigo Borges de Souza e Wilson Santos Machado; 01 (uma) abstenção do Vereador Lazaro 

Souza Lopes; constando 04 (quatro) ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito, Renivaldo 

Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Em seguida a Presidente 

Ariana Fehlberg coloca o Projeto de Lei Nº 040 com seis emendas aprovadas, em discussão e votação. 

Depois de várias discussões por parte dos Vereadores o Projeto de Lei com as emendas acima 

citado foi aprovada pela unanimidade dos Vereadores, constando ausência dos Vereadores: 

Evaí Fonseca Brito, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas 

Alves. Projeto de Lei Nº 050/2019 – Matéria: Altera o art. 1º da Lei nº 1506/19 e dá outras 

providências – Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois 

de várias discussões por parte dos Vereadores o Projeto de Lei acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca 

Brito, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Do 

Executivo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 048/2019 – Matéria: Estabelece 

critérios para regularização e compensação urbanística de edificações construídas em desacordo com 

a legislação urbanística conforme previsto no Plano Diretor Municipal Participativo. Quórum: 

Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por 

parte dos Vereadores o Projeto de Lei acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito, Renivaldo Braz 

Correia Filho, Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Do Legislativo Municipal – Para 

2º Votação: Projeto de Lei Nº 043/2019 de autoria dos Vereadores Aparecido dos Santos Viana e 

Antônio Geraldo Ferreira Couto – Matéria: Reconhece como de Utilidade Pública a Associação de 

Transporte Complementar Municipal Urbano de Passageiros em Sistema de Lotação do Município 

de Porto Seguro. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois 

de várias discussões por parte dos Vereadores o Projeto de Lei acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos Vereadores presentes constando voto da Presidente Ariana Fehlberg e 

ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito, Renivaldo Braz Correia Filho, Robério Moura 

Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Do Legislativo Municipal para 1ª Votação: Projeto Nº 057/19 

de autoria do Vereador Dilmo Batista Santiago – Matéria: Denomina oficialmente como Pré-Escola 

do Arraial Professora Nilzenil de Almeida Nobre. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores o Projeto de Lei acima citado foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores 
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presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito, Renivaldo Braz Correia 

Filho, Robério Moura Gomes, Rodrigo Borges de Souza e Ronildo Vinhas Alves. Presidente 

Ariana Fehlberg – Senhor Presidente, agradeceu a presença de todos. Não havendo nada mais a se 

tratar, a Presidente Ariana Fehlberg marcou a próxima Sessão para o dia 19 de dezembro de 2019; 

lavrou-se a “Ata” que depois de lida e aprovada, vai assinada pela Senhora Presidente, 1º Secretário, 

2º Secretário e demais Vereadores.  

 

 

 

 

 

 

 


