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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019 

Aos 13 (treze) dias do mês de fevereiro de 2020 às 10hs00min foi realizada a 02ª Sessão Ordinária do 

Primeiro Período 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, 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, Dilmo Batista Santiago, Evaí Fonseca Brito, 

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

Lopes, Renivaldo Braz Correia Filho, Robinson Leão Vinhas, Rodrigo Borges de Souza, Ronildo 

Vinhas Alves e Wilson Santos Machado; constando à ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo 

Ferreira Couto, Aparecido dos Santos Viana – justificado conforme atestado médico, Elio Brasil dos 

Santos e Robério Moura Gomes – atestado médico.  Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 06 

de fevereiro de 2020 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antônio Geraldo Ferreira Couto, Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos e Robério 

Moura Gomes. Para Leitura: do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 006/2020 autoria da 

Vereadora Ariana Fehlberg – Matéria: Institui a Coleta Seletiva de lixo no município de Porto Seguro 

e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 007/2020 autoria do Vereador Ronildo Vinhas Alves – 

Matéria: Institui no Calendário Oficial de Porto Seguro a festa de São Sebastião e a festa de São Brás. 

Projeto de Lei Nº 008/2020 autoria do Vereador Ronildo Vinhas Alves – Matéria: Reconhece de 

Utilidade Pública Municipal a Associação Desperta Trancoso. Projeto de Lei Nº 009/2020 autoria do 

Vereador Evanildo Santos Lage. Matéria: Dispõe sobre a instituição da Feira Livre Semanal no bairro 

Alto do Villas, distrito do Arraial d’Ajuda. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os 

Vereadores: Ronildo Vinhas Alves – Senhora Presidente, gostaria de falar o que não pode acontecer é 

ver mulheres dando luz na travessia da balsa; não foi o primeiro caso e não será o último. O Litoral Sul 

precisa de um Hospital; a extensão do nosso município – Caraíva, Barra Velha, Vale Verde, Trancoso e 

Arraial d’Ajuda, nós já estamos necessitando de um hospital e a ponte na travessia do Rio Buranhém; 

só quem mora no Litoral Sul sabe do transtorno que a balsa causa; sei que é o último ano do mandato da 

Prefeita Claudia Oliveira, muitos vai acontecer como também muitos vai deixar de fazer. Mesmo o 

tempo que ela ainda dá pra fazer o hospital e a ponte para atender toda comunidade. Kempes Neville 

Simões Rosa – Senhora Presidente, quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira por ter dado início as 

obras do bairro Fontana I, um local que venho cobrando por muito tempo – moro ali do lado; fico feliz 

em trazer maior comodidade para a população e a dignidade estabelecida para este povo que precisa. 

Sabemos que a Pre3feita Claudia Oliveira está fazendo a diferença em nossa cidade. Senhora Presidente, 

a respeito do Projeto de minha autoria mais os Vereadores Evanildo Souza Lage – Vanvan e Ronildo 

Vinhas Alves – Nido, a respeito do “som automotivo”, que está para ser votado em primeira votação, 

mas vou tirar de pauta.  Recebi um parecer do Ministério Público solicitado por um colega desta Casa; 

também recebi parecer contrário Jurídico desta Casa alegando a inconstitucionalidade; por isso temos 

mais tempo e maior debate a respeito deste projeto. O que me chama atenção é que Porto Seguro é uma 

cidade turística; que vive da indústria de festas; vejo tantas barreiras e tantos problemas para se 

desenvolver o progresso de nosso município. Fiquei três dias alojado em um hotel com minha família 

na Orla Norte e para dormir dava trabalho por causa da Arena Axé Moi; mas a gente entende que a 

cidade precisa, é uma cidade turística. O que eu não entendo é que a gente mesmo desta Casa lute contra 

projetos dos próprios colegas, é isso que me chama atenção. Mas eu e os dois Vereadores autores do 

projeto vamos marcar uma reunião com o Promotor Dr. Wallace quem recomendou. Robinson Leão 

Vinhas – Senhora Presidente, em relação ao projeto do Vereador Kempes Neville Simões Rosa, 

realmente eu fui no Ministério Público saber como proceder para fazer bem a votação. Como eu estou 

como Vereador, mas eu sou fiscal do Meio Ambiente; fui informado pelo Ministério Público que pode 
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abrir Inquérito Administrativo contra mi, caso eu votasse neste projeto! Depois fui até a Assessoria 

Jurídica desta Casa pedir informação para ver se eu poderia votar ou não neste projeto. Eu sou uma das 

pessoas que gostaria que fosse liberado o “som automotivo”; até porque o meu filho colocou um paredão 

contra minha vontade; gastou trinta e seis mil reais; no primeiro dia que ele colocou fazendo uma festa 

em uma área que não era residencial, o carro com toda aparelhagem foi preso; conversei com os policiais, 

não houve acordo; foi pago uma multa no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e na 

reincidência, poderia ser preso e processado; aí pedir para ele acabar com o paredão; assim ele fez. Não 

sei se é perseguição ou não com os meus filhos, porque eu estava em casa e tinha um carro fazendo 

paredão no Bar do Gallo, quando alguém me ligou para ir até o local, porque era meu filho que estava 

com o som ligado; só que o meu filho foi para Arena Axé Moi onde estava havendo dois sons de paredão; 

só que o carro não estava com o meu filho e sim com outra pessoa; aí os policias prenderam o carro; é 

por este motivo que estou me cobrindo das coisas se eu posso votar ou não. O que eu não entendo é que 

pode proibir os paredões na cidade; recentemente a lambada que é patrimônio cultural que aprovamos 

nesta Casa, prenderam o som do pessoal ao lado da balsa; e a Forma Turismo fica o dia todo, a noite 

toda fazendo festa; e a gente fazendo lei que não serve para nada. Lazaro Souza Lopes – Senhora 

Presidente, os comentário a respeito do projeto do “som automotivo”, gostaria de dizer para os 

Vereadores Kempes Neville Simões Rosa – Bolinha e Robinson Leão Vinhas, que a Arena Axé Moi é 

uma instituição que faz eventos há muito tempo e tudo na legalidade; antes fazia o carnaval na Passarela 

do Descobrimento, depois passou para ser evento fechado; todos tramites legais, dentro dos pedidos 

solicitados pelo Ministério Público e demais Órgãos Públicos. Mas graças a Deus nós temos a Arena do 

Axé Moi porque é um público diferenciado do carro de som - paredão; e emprega muita gente – direta e 

indiretamente. Não tenho nada contra o paredão, mas como falaram da Arena, parece até que ela está 

ilícito e fazendo mal para a Orla. Arena tem gerado emprego e traz turistas de toda qualidade para o 

município de Porto Seguro. Tenho um amigo que é guia e está presente na Sessão, ele sabe a importância 

que são as barracas de shows para este município – Axé Moi, Toa-Toa, Barramares e outras barracas. 

Como fiscal deste município, vou cobrar da Secretária de Obras a respeito do Buraco da Jia que está 

uma calamidade. Mais uma vez vou entrar com um requerimento para ver esta situação; só há destroços; 

era uma quadra de esporte; espero que resolva este problema. Também gostaria de pedir ao Poder 

Executivo para fazer ordem de serviço do Posto de Saúde – Novos Guerreiros, não existe posto de saúde 

sem banheiro. Dilmo Batista Santiago – Senhora Presidente, hoje é dia de agradecimento. Quero 

agradecer a Prefeita Claudia Oliveira por ter confiado a mim durante dois anos e sete meses como Líder 

do Governo nesta Casa Legislativa. Além dos agradecimentos, hoje venho devolver a Prefeita a 

Liderança do Governo. Mas, não saio da Liderança do Governo agredindo e xingando. Parabenizo a 

Prefeita por tudo que ela tem feito em nossa cidade; transformando o nosso município em um lugar pra 

viver e ser feliz. Dois motivos me chamou atenção e fez com que eu tomasse esta decisão: Primeiro: Se 

colocarmos uma nota de trinta reais de um lado e colocar a Secretária de Educação do outro lado, não 

sabemos identificar quem é mais falsa. Ela esteve comigo a convite da Prefeita Claudia Oliveira, 

sentamos, discutimos a respeito dos nomes das Escolas do Arraial d’Ajuda; pois ela garantiu a mim e a 

Prefeita que antes de iniciar as aulas as escolas estariam pintadas e com o nome da escola! infelizmente 

a Secretária de Educação não manteve a palavra que deu a Prefeita. Segundo: Secretaria de Obras. Não 

quero discutir a competência do Secretário Jonathas porque para mim é um grande Secretário. Mas ele 

acha que o Arraial d’Ajuda é quintal de alguns bairros de Porto Seguro – é uma pena; ele deveria ver o 

que é a grandeza do Distrito do Arraial d’Ajuda por ser o terceiro Polo Turístico da Bahia! O Arraial 

d’Ajuda estar uma catástrofe; parece que não estão enxergando! Nós estamos aguentando calado! Eu 

não tenho mandato! Estou assumindo o lugar que é da Lívia Bittencourt; apesar de ser o oitavo mais 

bem votado desta Casa, não tive a sorte de ser vereador! Assumir a suplência porque a Lívia Bittencourt 

foi convidada para ser Secretária. Posso não ter mandato, mas tenho dignidade de não aceitar o que estar 

acontecendo no local onde eu nasci. É em nome dos moradores do Arraial d’Ajuda que j=hoje estou 
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deixando a Liderança do Governo, pelo descaso do secretário Jonathas e o descaso da Secretária de 

Educação. Eles devem olhar melhor para o Litoral Sul que estar uma vergonha. Muito obrigado Prefeita 

Claudia Oliveira por ter confiado em mim e que Deus continue te iluminando e nos conduzindo a uma 

grande vitória. Ordem do Dia do Legislativo Municipal: Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 

055/2019 de autoria dos Vereadores Kempes Neville Simões Rosa, Ronildo Vinhas Alves, Evanildo 

Santos Lage. Matéria: Dispõe sobre sons urbanos, fixa níveis e horários em que será permitida sua 

emissão, possibilita doação de equipamento (s) sonoro (s) e dá outras providencias. Quórum: Maioria 

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

Vereadores o projeto acima citado foi retirado pela Mesa Diretora. Fora de Pauta: Do Executivo 

Municipal para 2ª votação: Projeto de Lei Nº 049/19 – Altera a redação de dispositivos, altera a Lei 

Municipal nº 804/2009 que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Porto 

Seguro e dá outras providências. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores o projeto 

acima citado foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, 

Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Requerimentos: Nº 008/20 de autoria da Vereadora 

Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal o envio de cópias de documentação para total 

transparência dos processos de alvarás de taxi especial. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Aparecido dos 

Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 009/20 de 

autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com 

a CONDER para início da operação tapa buraco do Buraco da Jia, Frei Calixto. Aprovado pela 

unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo 

Ferreira Couto, Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério 

Moura Gomes. Nº 010/20 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal 

a instalação do Serviço de Atendimento ao Cidadão, SAC- Municipal, para emissão de documentos em 

um único local. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, 

Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 011/20 de autoria do Vereador Ronildo Vinhas Alves 

– Requer do Executivo Municipal o envio de Proposição versando sobre a regularização fundiária do 

distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos 

Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 012/20 de autoria do Vereador Hélio 

Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a CONDER para 

construção de parque infantil na praça do Dendê, bairro Pacatá. Aprovado pela unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, 

Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. 

Nº 013/20 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com a CONDER para construção de rotatória na Estrada Velha no Arraial 

d’Ajuda acesso ao distrito de Trancoso (Trevo do Galego). Aprovado pela unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, 

Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. 

Nº 014/20 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal envio 

de proposição regulamentando o pagamento anual do DAM por parte dos vendedores ambulantes. 

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

Antônio Geraldo Ferreira Couto, Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Evaí 

Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 015/20 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza 

– Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Governador do Estado para 

revitalização da rua Marechal Deodoro da Fonseca. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores 
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presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Aparecido dos 

Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Indicações: Nº 

009/20 de autoria do Vereador Ariana Fehlberg – Pavimentação asfáltica da rua Pituba no bairro 

Paraguai, nas proximidades do cemitério. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Aparecido dos Santos 

Viana, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 010/20 de autoria 

do Vereador Lázaro Souza Lopes – Construção de redutor de velocidade na rua Valdivio Costa, 

proximidades do Colégio Paulo Souto. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Aparecido dos Santos 

Viana, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 011/20 de autoria 

do Vereador Ronildo Vinhas Alves – Requalificação do galpão da feira livre do distrito de Trancoso, 

construção de dois sanitários, pintura e adoção de barracas desmontáveis. Aprovada pela unanimidade 

dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, 

Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. 

Nº 012/20 autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Construção de redutor de velocidade na rua 

Sombra da Tarde, bairro Areal, Frei Calixto. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Aparecido dos Santos 

Viana, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 013/20 de autoria 

do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Perfuração de poço artesiano no bairro Mangabeira distrito 

do Arraial d’Ajuda. Aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, 

Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. Nº 014/20 de autoria do Vereador Robinson Leão 

Vinhas – Cascalhamento e nivelamento da ladeira do Imbiruçu. Aprovada pela unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, 

Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. 

Indicação Verbal: Nº 015/20 de autoria do Vereador Evanildo Souza Laje – Instalação de rede baixa e 

iluminação pública na localidade: Loja JF até a Baixa São João. Aprovada pela unanimidade dos 

Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto, 

Aparecido dos Santos Viana, Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito e Robério Moura Gomes. 

A Presidente Ariana Fehlberg – Senhor Presidente, agradeceu a presença de todos marcando a próxima 

Sessão para o dia 20 de fevereiro 2020. 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.  

 

 

 

 


