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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019 

 

Ao 03 (três) dia do mês de outubro de 2019 às 10hs00min foi realizada a 8ª 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, 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, Evaí Fonseca Brito, 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, Ronildo 

Vinhas Alves e Wilson Santos Machado. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 27 de 

setembro de 2019 foi aprovada maioria absoluta dos Vereadores. Para Leitura do Legislativo 

Municipal: Projeto de Lei Nº 039/2019 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo 

Vinhas Alves – Matéria: Denomina oficialmente como Bosque João Lima, logradouro público 

localizado no distrito de Trancoso. Projeto de Lei Nº 040/2019 de autoria dos Vereadores Robério 

Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves. Matéria: Denomina oficialmente como Professora Maria 

Célia, via pública iniciando na BA 001 (leste) e finalizando no Campo de Futebol (oeste), em Coqueiro 

Alto, distrito de Trancoso. Projeto de Lei Nº 041/2019 de autoria do Lázaro Souza Lopes – Matéria: 

Institui no âmbito municipal a honraria Policial Destaque do Ano e dá outras providências. Projeto de 

Lei Nº 042/2019 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa. Matéria: Denomina 

oficialmente como Praça Maria Evangelina da Silva Seara a Praça do bairro Mira Porto. 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. 

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. 

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

Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense a Sra. Denise de Oliveira Santos. No 

Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Robinson Leão Vinhas – Senhora 

Presidente, hoje estou feliz pela inauguração do Colégio com gestão partilhada Militar no bairro do 

Cambolo; também tivemos visita do comandante para uma conversa com os alunos. Eu acho que não 

tem nada a ver com ditadura; as crianças precisam aprender coisas boas. Também já comecei fazer a 

pintura da casa onde vai ser o posto policial do bairro Cambolo para combater coisas irregulares que 

existem no bairro. Tem pessoas que compra terreno não faz nada a não querer valorizar; ali há focos 

de ratos e mosquitos, e até servindo de esconderijo para assalto, como aconteceu ontem onde duas 

senhoras foram assaltadas. Quero agradecer a Prefeita por estas obras; ao Comandante da Companhia 

Cel. França e ao Comandante Geral da Policia Militar Cel. Anselmo. Rodrigo Borges de Souza – 

Senhora Presidente, estamos presenciando o momento marcante desta Casa, tanto pata nós Vereadores 

com o para os trabalhadores do Transporte Complementar e a população Portosegurense. Depois de 

aproximadamente 13 (treze) anos de luta, a sobrevivência do trabalhador é respeitada. Isso, 

atravessamos 03 prefeitos, 05 presidentes de câmara e aproximadamente 50 mandatos de Vereador. 
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Em nome da Presidente Ariana Fehlberg, parabenizo a Mesa Diretora por ter acelerado este processo; 

mas nada seria possível se não fosse o interesse, entendimento e compaixão da Prefeita Claudia 

Oliveira enviar este projeto para que de uma vez por toda ser regularizado em prol dos trabalhadores 

do serviço de Transporte Complementar. Finalizo com uma frase que tenham uma bela reflexão: 

“Existem pedras. Não desista de andar! Existem barreiras. Não desista de passar! Existem os nós. É 

preciso desatar! Existe o desânimo. É a pior coisa que há! A estrada é longa. Não desista de chegar! 

Existe o cansaço. É preciso caminhar! Existe a derrota. Você nasceu para ganhar!” Parabéns pela 

luta. Elio Brasil dos Santos – Senhora Presidente, estou muito feliz pelo movimento que está 

acontecendo hoje; quero agradecer os organizadores pela banner que colocaram na frente desta Casa 

com a foto dos Vereadores, tendo em destaque a Vereadora Ariana Fehlberg e a Prefeita Claudia 

Oliveira. Senhora Presidente, não gosto de responder postagem de rede social! A imprensa é livre, ela 

escreve o que tem e o que deve escrever. Mas também não podem ficar calado o que uma pessoa acha 

individualmente. Por este motivo eu quero defender a Presidente Ariana Fehlberg; não porque eu elegi 

ela, e com todos os esforços eu faria outra vez para elegê-la. Quero falar da gestão da Presidente Ariana 

Fehlberg baseando desde o início – ela tem a responsabilidade de gastar e de fazer os investimentos 

que são necessários para a Casa funcionar; a energia, os servidores desta Casa, é a senha da Presidente. 

A gestão dela preza pela imparcialidade, transparência e pela economicidade. Quando a pessoa fala em 

valores, eu peguei a publicação e vi o valor de “quatrocentos e sessenta e seis mil reais” e ai parece 

que é um absurdo; quem conhece o interior desta casa; quem já viu faltar energia na hora da Sessão; e 

a presidente com sua intervenção política foi na “Coelba” colocou o transformador. Isso aqui está tudo 

claro como prega a Administração Pública; transparência e economicidade. Vai ser construído uma 

grande parte deste recurso na instalação elétrica; até porque o que foi feito na instalação elétrica desta 

casa foi uma “gambiarra” que mantem isso há vinte anos atrás; de lá pra cá houve várias mudanças 

técnicas. Acho que precisa fazer todas as reformas elétrica. Estou tranquilo em defender a reforma 

desta casa porque eu fiz estudei ponto a ponto do contrato. Quero que a senhora troque os moveis e 

desejo que administre os recursos desta casa deixando melhor economicamente e esteticamente. 

Robério Moura Gomes – Senhora Presidente, quero agradecer a presença do pessoal do transporte 

clandestino, que a partir de hoje não será mais clandestino. Sempre digo que o sol está para todos; e 

vocês são pais de famílias, trabalhadoras que acordam para batalha. O Vereador Elio Brasil dos Santos 

tem toda razão quando fala a respeito das reformas desta casa, tudo se faz reformas; porém fica uma 

mídia fazendo comentários indevidos, simplesmente foi uma licitação editada que vamos acompanhar; 

e esta reforma com certeza Presidente, a senhora tem meu apoio. Quero agradecer a Prefeita Claudia 

Oliveira pelo outubro rosa que está acontecendo em todo Porto Seguro; agradecer aos Secretários 

Kerrys e Lívia, enfim todos os funcionários da saúde. Lazaro Souza Lopes – Senhora Presidente, hoje 

é o dia especial para o pessoal do Transporte Complementar; quero parabenizar todos os Vereadores 

por ter intendido e votar neste projeto tão polêmico e importante. A respeito dos comentários ocorrido 

nesta semana, desde já quero parabenizar ao Vereador Elio Brasil dos Santos que já foi presidente desta 

casa sabe o quanto esta casa é criticada. Eu fico triste porque quando fazemos uma coisa benéfica para 

esta cidade, a imprensa não elogia. Eu sou natural de Belmonte, eu desafio alguém da imprensa se 

alguma coisa pra falar de mim ou de algum vereador desta casa? Mas tem gente da imprensa que está 

mais sujo do que pau de galinheiro. Não estou generalizando todos, até porque tem alguns pessoas 

corretas e ordeiras. Wilson Santos Machado – Senhora Presidente, com aprovação do projeto do 

Transporte Complementar é uma realidade, desde já parabenizo todos. Quero parabenizar a Prefeita 



                  55 
 

  

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 

Claudia Oliveira pelas obras que foram inauguradas com a presença do Governador. Agradeço a 

Secretaria de Saúde por atender minha solicitação da carreta de saúde no Distrito de Vera Cruz onde 

240 (duzentos e quarenta) mulheres fizeram exames, foi um trabalho ardo mais providenciado por 

Deus. Quero agradecer o Secretário de Obras por ter atendido o meu requerimento a respeito de 

redutores de velocidade nas mediações das escolas do Distrito de Vera Cruz. Abimael Ferraz Gomes 

– Senhora Presidente, estou muito satisfeito pelo que vem acontecendo em nossa cidade. Evento 

outubro rosa nesta Casa onde Porto Seguro tem um trabalho diferenciado na prevenção; quero 

parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pelo incentivo que dá na Secretaria de Saúde na pessoa do 

Secretário Kerrys que tem desenvolvido um trabalho de excelência nesta prevenção. Esta casa tem a 

preocupação e está à disposição para ajudar no que for preciso. Quero parabenizar a “Copa Cacau de 

Karatê” um evento digno da beleza, da organização que Porto Seguro merece; principalmente no 

incentivo para as crianças participarem do esporte. Também quero falar da minha alegria quando a 

visita do Governador em Porto Seguro inaugurando obras e em especial no bairro do Cambolo – local 

onde moro. O Cambolo apesar de ser o primeiro bairro de Porto Seguro, era o bairro mais esquecido 

também. Na gestão da Prefeita Claudia Oliveira houve uma sensibilidade de levar grandes obras para 

esta comunidade. Não poderia deixar de lembrar de algumas pessoas que foram importantes desde 

quando iniciou esta comunidade – bairro Cambolo; até porque ninguém faz nada sozinho; precisamos 

ter a humildade de reconhecer o trabalho e a dedicação de cada pessoa: Isaltino, Pebinha, D. Ana Dias, 

Renato Filho; estes já passaram para eternidade, mas deixaram sua contribuição neste bairro; como 

também lembrar das pessoas que ainda convivem no meio de nós que não pararam de ajudar a 

comunidade: Tonino Tamarri, Fernanda Tamarri; José Administrador, Madalena, Aroldo Simões, 

Daniel Souza – Padaria e Lanchonete Bela Vista; André do Supermercado Vipão, Cosminho Carteiro, 

Professora Valnise, Renato – loja de material de construção, e outras pessoas. Moro neste bairro desde 

o dia 15 de novembro de 1999; muitos falam que eu mudei para o Oteiro da Glória – não tenho nada 

contra ao Oteiro; mas desde quando você trabalha dignamente, você mora onde quiser; mas eu moro 

na Rua Isnard Pena Nº 151 bairro Cambolo. Hélio Pinheiro de Araújo – Senhora Presidente, quero 

agradecer o Sr. Fabio Secretário da Secretaria de Transito que tem feito um bom trabalho. Gostaria de 

falar a respeito da entrega de uma Ambulância para cadeirante, a mesma foi entregue no dia 30 com a 

presença do Governador na cidade. Quero parabenizar o pessoal do Transporte Complementar, até 

porque passaram vários gestores e nenhum deles foram capazes de regularizar; sozinho ninguém vai a 

lugar algum, mas vocês do Transporte Complementar podem contar com meu voto. Kempes Neville 

Simões Rosa – Senhora Presidente, o Transporte Complementar é dignidade, é melhoria, é prestação 

de serviço, é progresso na nossa cidade. A regulamentação nada mais é do que uma correção de anos 

e de erros contra a classe; por isso parabenizo todos os Vereadores e a Prefeita Claudia Oliveira que 

sempre se posicionou ao lado de vocês. Nossa cidade hoje trilha novos caminhos, por isso quero 

parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pela parceria que ela consegue fazer; vimos isso na inauguração 

das obras com a presença do Governador e demais autoridades presentes demonstrando um carinho 

especial pelo nosso município. Gostaria de falar a respeito da unificação do Mercado do Povo / Sapoti, 

hoje a gente pode contemplar no semblante dos moradores desta localidade. Quero falar a respeito da 

drenagem que está sendo feito em frente a borracharia Brasil na BR 367, pessoas para entrar nas suas 

casas tinha que passar por uma poça de lama. Antônio Geraldo Ferreira Couto – Senhora Presidente, 

quero falar para o pessoal do Transporte Complementar que a minha preocupação para com eles já 

acabou; mas talvez leve os problemas para os próximos gestores. Espero que o critério para escolha 



                  56 
 

  

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 

dos concessionários sejam uma escolha justa de acordo com o merecimento de cada um dos cento e 

cinquentas pretendentes. Quero falar do trabalho da Prefeita Claudia Oliveira para com a cidade de 

Porto Seguro; são várias obras. Evanildo Santos Lage – Senhora Presidente, quero agradecer a Deus 

por estar neste momento contribuindo com o progresso. Quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira 

pelas inaugurações de tantas obras nesta cidade com a presença do Governador e várias autoridades. 

Quero agradecer o Secretário Jonatas que tem se empenhado bastante em sua pasta. Quero agradecer a 

presença a presença da Prefeita Claudia Oliveira nos festejos do Distrito de Vale Verde, ali foi entregue 

o terreno para construção de uma escola tão sonhada pelos moradores; nesta área tem uma casa e uma 

quadra; já foi passada a chave para a Diretora da Escola que vai ficar usando a quadra para recreação 

dos alunos. Dilmo Batista Santiago – Senhora Presidente, tenho certeza que também foi a luta destas 

mulheres esposas destes homens corajosos do Transporte Complementar, que a través de orações tocou 

o coração da Prefeita Claudia Oliveira e o coração dos Vereadores que hoje estamos aprovando a 

legalização do Transporte Complementar do município de Porto Seguro. Senhor Presidente, no ano de 

2005 eu assumir o mandato de Vereador; neste período o Presidente desta Casa Sr. Hélio de Paula 

reconstruiu esta Casa, onde foi gasto “um milhão e quinhentos mil reais”, se analisar o passado para 

hoje, significa que hoje essa Casa foi reconstruída por “seis milhões de reais”. Também hoje há 

necessidade de se fazer uma grande reforma – o meu gabinete tá uma porcaria! Pois eu quero ter uma 

dignidade decente para que possa receber uma pessoa para conversar. Tenho certeza absoluta que a 

Presidente Ariana Fehlberg está no caminho certo. Antes de colocar uma licitação a Presidente Ariana 

Fehlberg procurou o órgão competente que é o Ministério Público e os Engenheiros competentes para 

fazer uma análise de uma maneira correta. A Presidente Ariana Fehlberg – fez breves comentários a 

respeito do pronunciamento dos Vereadores: sei que a luta foi constante, mas hoje estamos em segunda 

votação o Projeto que regulariza o Transporte Complementar. Parabenizou todos os vereadores por ter 

apoiado este projeto e pela luta para o bem da população. Nunca precisei fazer coisas erradas, porque 

tenho três pessoas de grande caráter: Pai, Mãe e meu Deus. Eu sei da luta que vocês do Transporte teve 

pela legalidade deste serviço. Tô muito feliz em saber que estou contribuindo para melhor a vida do 

meu povo. Felicidade também pelo Povoado de Pindorama onde começou a topografia – medição das 

ruas para pavimentação; eu já estava cansada de tanto pedir e sem obter resposta. Quero o Governador 

e a Prefeita Claudia Oliveira para construção e inauguração da escola do bairro Cambolo; também foi 

assinada ordem de serviços para várias localidade deste município. Em seguida o Vereador Lazaro 

Souza Lopes solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento de um jovem que lutava pela legalização 

do Transporte Complementar, Sr. Vinício. Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 2º 

Votação: Projeto de Lei Nº 043/2019 – Com 05 Emendas. Matéria: Dispõe sobre o serviço de 

transporte complementar urbanos no município de Porto Seguro e dá outras providencias. Quórum: 

Dois Terços de acordo como art. 143 do Regimento Interno. Fora da Pauta: Emenda Verbal de autoria 

da Vereadora Ariana Fehlberg: Emenda Nº 09 – Estipula tarifa do Transporte Complementar para o 

Povoado de Pindorama: R$ 5,00 (cinco reais) e Distrito de Vera Cruz: R$ 10,00 (dez reais). Depois de 

várias discussões por parte dos Vereadores a emenda nº 09 foi aprovada pela maioria dos Vereadores, 

constando uma abstenção do Vereador Robinson Leão Vinhas. Em seguida a Presidente Ariana 

Fehlberg colocou em discussão o Projeto de Lei Nº 043/2019 com 06 emendas aprovada. Depois de 

várias discussões por parte dos Vereadores o projeto acima citado foi aprovado pela maioria 

absoluta dos Vereadores, constando o voto da Presidente Ariana Fehlberg. Requerimentos: Nº 

300/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal celebração de 



                  57 
 

  

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 

convênio com a Secretaria Estadual de Infraestrutura para construção de redutor de velocidade e 

sinalização proximidades da escola Juarez Soares; e Rua Pau Brasil, no bairro Vila Valdete.  Aprovado 

pela maioria absoluta dos Vereadores. Nº 301/19 de autoria Edil, Lázaro Souza Lopes – Requer do 

Executivo Mun. notificação para a Policia Militar intensificar o policiamento na praça São Sebastião e 

praça Antônio Tito. Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores. Nº 302/19 de autoria do 

Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com 

o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para construção de Casa de Acolhimento 

ao Idoso. Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores. Nº 303/19 de autoria do Vereador Evaí 

Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal o envio de proposição versando sobre o Estatuto das 

Praias do Município. Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores. Nº 304/19 de autoria do 

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

Ministério dos Esportes para construção de quadra poliesportiva no distrito de Vale Verde. Aprovado 

pela maioria absoluta dos Vereadores. Nº 305/19 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia 

Filho – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de 

Infraestrutura para patrolamento da rua dos Macacos /Sapirara, distrito de Trancoso. Aprovado pela 

maioria absoluta dos Vereadores. Nº 306/19 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria de Esporte do Estado para 

revitalização da quadra de esporte do bairro Novo junto da escola municipal Chico Lage, distrito de 

Trancoso. Aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores. Nº 307/19 de autoria do Vereador 

Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal através da compensação ambiental do 

projeto de plantio de árvores na sede, bairros, distritos e povoado do município. Aprovado pela 

maioria absoluta dos Vereadores. Indicações: Nº 282/19 de autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – 

Revitalização, construtores de alambrado, vestiários, arquibancadas, e iluminação no campo de futebol 

do povoado de Pindorama, Santa Rita e Frei Calixto. Aprovada pela maioria absoluta dos 

Vereadores. Nº 283/19 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Instalação de placas 

denominando as ruas do bairro Porto Alegre II, conforme indica. Aprovada pela maioria absoluta 

dos Vereadores. Nº 284/19 de autoria do Vereador Robério Moura Gomes – Solicita efetivação da 

Indicação 001/2015 que versa sobre pavimentação da rua São Pedro, rua Principal/Caraíva e rua da 

Praia, em Itaporanga. Aprovada pela maioria absoluta dos Vereadores. Nº 285/19 de autoria do 

Vereador Evaí Fonseca Brito – Construção de ponto de ônibus nas proximidades do Posto de Saúde do 

bairro Vila Valdete. Aprovada pela maioria absoluta dos Vereadores. Nº 286/19 de autoria do 

Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Pavimentação da rua Bahia e rua Santa Rita, bairro Casas Novas. 

Aprovada pela maioria absoluta dos Vereadores. Nº 287/19 de autoria do Vereador Renivaldo Braz 

Correia Filho – Reposição de braças nos postes de iluminação pública e instalação de lâmpadas na rua 

dos Macacos/Sapirara, distrito de Trancoso. Aprovada pela maioria absoluta dos Vereadores. Nº 

288/19 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado – Pavimentação da rua Projetada, incluindo 

a recuperação e revitalização da rua Guaratinga, que não consta no projeto de pavimentação distrito de 

Vera Cruz. Aprovada pela maioria absoluta dos Vereadores. Nº 289/19 de autoria do Vereador 

Rodrigo Borges de Souza – Troca da placa de PARE no trevo do Cabral, sentido orla norte x centro, 

por placa de dimensões oficiais e instalação de sonorizador. Aprovada pela maioria absoluta dos 

Vereadores. Nº 290/19 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Construção de 

calçadas/passeios nas ruas pavimentadas no povoado de Pindorama e todos os bairros. Aprovada pela 

maioria absoluta dos Vereadores. Nº 291/19 de autoria dos Vereadores Ronildo Vinhas Alves e 
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Robério Moura Gomes – Recuperação da ladeira próximo ao empreendimento Club Med, na estrada 

vicinal entre os distritos de Arraial d`Ajuda e Trancoso. Aprovada pela maioria absoluta dos 

Vereadores. Nº 292/19 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez – Padronização das 

calçadas/passeios públicos para acessibilidade, com construção de rampas. Aprovada pela maioria 

absoluta dos Vereadores. A Presidente Ariana Fehlberg – Senhor Presidente, agradeceu a presença 

de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 10 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.  

 

 


