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 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019 

Ao 19 (dezenove) dia do mês de setembro de 2019 às 10hs00min foi realizada a 6ª 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 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, Aparecido 

dos Santos Viana, Dilmo Batista Santiago, Evaí Fonseca Brito, 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; 

constando à ausência dos Vereadores: Antônio Geraldo Ferreira Couto – Justificada pela Presidente 

Ariana Fehlberg motivo tratamento de saúde. Elio Brasil dos Santos e Evanildo Santos Lage. 

Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 12 de setembro de 2019 foi aprovada pela unanimidade 

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

Santos e Evanildo Santos Lage. Para Leitura: Do Executivo Municipal: Mensagem Nº 040/19 

acompanhando Projeto de Lei Nº 040/2019 – “Estima a receita e fica a despesa do Município de Porto 

Seguro, para o exercício financeiro de 2020 e determina outras providências”. Mensagem Nº 042/19 

acompanhando Projeto de Lei Nº 042/2019 – “Institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2009, 

relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal e dá outras providências”. 

Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 033/2019 de autoria do Vereador Dilmo Batista Santiago 

– Matéria: Disciplina a distância mínima para igrejas na exibição de música ao vivo na categoria voz e 

violão. Projeto de Lei Nº 034/2019, autoria Edil, Aparecido dos Santos Viana – Matéria: Considera a 

BAMUPS patrimônio cultural imaterial do município de Porto Seguro. Projeto de Lei Nº 035/2019 de 

autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Matéria: Considera a Filarmônica 02 de julho 

patrimônio cultural imaterial do município de Porto Seguro.  Projeto de Resolução Nº 029/2019 de 

autoria do Vereador Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves, com apoio de demais Vereadores. 

Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense a Sra. Josiany Rodrigues Garcia. Projeto de 

Resolução Nº 030/2019 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes, com apoio de demais Vereadores. 

Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Major BM Antônio Helber de Oliveira Fonseca 

Viana. Projeto de Resolução Nº 031/2019, autoria Edil, Lázaro Souza Lopes, com apoio de demais 

Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Comandante Francisco Luiz Telles 

de Macêdo. Projeto de Resolução Nº 032/2019 de autoria do Vereador Dilmo Batista Santiago, com 

apoio de demais Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Renato Costa. 

No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Abimael Ferraz Gomes – Senhora 

Presidente, gostaria de falar a respeito da minha viagem à Salvador para buscar dias melhores, 

principalmente para as pessoas com deficiência da nossa cidade. Participei de um congresso na 

Assembleia Legislativa; uma pauta extensa e várias cobranças a respeito e cobranças de acordo a Câmara 

Legislativa do Estado com os Conselhos das Câmaras Municipais do Estado da Bahia, e nós somos 

representantes do Conselho da Câmara Municipal de Porto Seguro, fomos bem recebidos; tenho certeza 

que esta é a formula de dias melhores desta causa em nossa cidade. Também tivemos reunião com o 

Conselho Estadual de deficiência; também falamos das nossas queixas, das nossas dificuldades em Porto 

Seguro com tudo que acontece em relação aos descasos, falta de respeito e a falta de sensibilidade ao 

transporte público por não dá atenção devida para os deficientes físicos de Porto Seguro. Também tivemos 

no CEPLED – Centro de Prevenção e Reabilitação do Portador de Deficiência. Ali vimos uma fila de 

quase mil pessoas aguardando cadeira de rodas, aqui em Porto Seguro são 250 pedidos de pessoas com 

deficiência que não foram atendidas. Também tivemos na Coordenação de Educação Especial do Estado, 
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isso é um outro problema que tem em nossa cidade. Temos algumas escolas do estado e temos alunos com 

deficiência e não tem acompanhantes; por conta disso alguns passam a ser excluídos dentro da própria 

sala de aula; outros não vão à escola porque não tem apoio; por este e outros motivos nós fomos cobrar 

da Superintendente para que resolva esta situação. Tenho certeza que cada vereador é sensível a esta causa. 

Senhora Presidente, a minha indicação de nº 288/2019 solicitando que o município faça convenio com a 

Polícia a Militar do Estado para o centro de equoterapia de Porto Seguro. Rodrigo Borges de Souza – 

Senhora Presidente, gostaria de falar a respeito do processo licitatório do saneamento de água do 

município. Fico consternado de ver pessoas agindo com mentiras, nos jogando contra a população dizendo 

que a água do município está sendo vendida. O processo é legal, inclusive a prestadora atual poderá 

participar – concorrer. O que não concordo é sermos difamados com mentiras e ficarmos calados. Todo 

processo está no site da Prefeitura que foi acompanhado por diversas entidades. Temos que acompanhar 

o processo e vermos qual a legalidade da empresa vencedora, e após o início dos serviços exercemos a 

nossa função de fiscalizadores e tomarmos as medidas cabíveis a serviço do povo. O que está acontecendo 

hoje, a empresa é recordista de processo; danifica nossas ruas, cobra taxas altas e cobram serviços sem 

ser prestados; sem falar em descarregar resíduos – que se diz ser tratados, em nossos rios e mar; não 

conseguimos fazer nada porque é uma “Estatal”. São várias denúncias contra esta empresa; cobra serviços 

sem se quer cair uma gota d’agua na caixa do usuário. Aqui fica minha indignação. O processo é válido. 

Senhora Presidente, esta mesma comissão que foi criada para acompanhar o processo de licitação da água, 

que seja direcionada a fiscalizar a respeito do transporte coletivo de nossa cidade; já chega de recebermos 

várias denúncias e não fazermos nada. Robinson Leão Vinhas – Senhora Presidente, eu estou indignado 

com o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, como moro perto, tenho visto várias reclamações do que vem 

acontecendo neste hospital que é lamentável! Presenciei este fato, quando levei meu irmão até esta 

localidade; meu irmão morrendo, o pessoal ainda queria fazer triagem! Graças a Deus e a Assistente Social 

– Sr. Adenisia, que soube conduzir meu irmão até a sala de assistência intensiva. É lamentável você 

conduzir uma pessoas porque não quis esperar a SAMU e ir para a triagem; se o paciente for de 

Ambulância SAMU ele vai direto para sala de assistência intensiva; eu tive que esturrar, brigar; tive que 

dá uma de doido naquele hospital, porque não é admissível uma coisa dessa, principalmente em se tratando 

de uma pessoa que é hipertenso! O meu irmão não gosta de abusar de ninguém e nem tão pouco que leve 

ele em algum lugar; como ele não aguentou, foi de carona com o vizinho não dando tempo nem de eu 

chegar. Agora, imagine uma pessoa que não tem esclarecimento! Como fica esta pessoa? Mas o hospital 

abre as portas para todos os municípios; tem até paciente do Estado de Minas Gerais. Até concordo que o 

hospital não pode rejeitar um paciente, mas tem que ter uma norma; temos que tomar providência a este 

respeito; tem paciente no corredor tomando soro. Senhora Presidente, a respeito do processo de licitação 

da água, foi aberto para todos. O que eu estou preocupado; vai abrir as cartas das licitações segunda feira 

dia 23 de setembro; a empresa embasa que está aí que presta um mal serviço não vai participar da licitação; 

como vai ficar se ela perder a licitação; se ela tirar as adutoras que estão, se levar as bombas; até a outra 

empresa chegar como vai ficar Porto Seguro? isso pode causar um caos em nosso município pela falta de 

água por muitos dias. Robério Moura Gomes – Senhora Presidente, quero agradecera a Prefeita Claudia 

Oliveira pelas obras asfáltica na estrada do bairro Maria Viúva. Sei que tudo vai dá certo, temos que ter 

paciência. Em Trancoso foi feito o asfalto, mas também tem muitas coisas para ser feito neste Distrito: 

asfalto no condomínio Dois Mil; Trancosinho e o calçamento nos bairros Mirante Rio Verde e Xandó. 

Em conversa com a Prefeita e o Secretário de Obras garantiram e as obras vão sair, se tudo der carto o 

Distrito de Trancoso será um canteiro de obras; assim como Porto Seguro – sede, e em todas as localidades 

deste município. Muitos criticam falando que está fazendo porque está chegando as eleições, menos 

verdade, porque a Pre3feita vem trabalhando por muito tempo. Kempes Neville Simões Rosa – Senhora 

Presidente, gostaria de falar a respeito da comissão que vai fiscalizar a licitação da água. Em conversa 
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com o Vereador Ronildo Vinhas Alves – Nido, ficamos certo de que através da comissão mista que os 

poderes sejam unidos tanto para o Legislativo como também para as demais instituições OAB e a própria 

Embasa marcar uma reunião amanhã às dez horas até porque o processo licitatório será na segunda feira 

dia 23. Agua é um direito fundamental ela não pode ser comparada com nem uma outra licitação. A 

embasa prestando um serviço ruim ou não, mas nós temos uma garantia por ser uma estatal; privatizando 

eu tenho alguns receios: primeiro: uma empresa privada visa lucros! Mas também sou favorável da lei de 

concorrência – disputa entre os mercados; por isso sou de acordo que haja a competitividade entre as 

empresas que participem da licitação do uso da água. Mas como o Vereador Robinson Vinhas colocou, 

realmente é uma preocupação bem clara porque o município já tem uma estrutura toda formada; mas esta 

comissão que formamos agora é pra trabalhar encima disso. Na localidade eu moro tem uma praça - praça 

dos pardais, venho lutando diariamente por esta obra, porém tem três meses que a empresa abandonou a 

obra. Se isso acontecer com a água? Quais são as garantias que a população de Porto Seguro terá. Com a 

questão da água não podemos ter este mesmo problema, por isso não pode ser uma licitação simples. A 

empresa promete o mundo e fundos e depois? Se ela não cumprir vai chamar a segunda licitada, e ai? Esta 

comissão tem que avaliar e chamar outros órgãos para participar. Quero parabenizar a Prefeita Claudia 

Oliveira pela obra do Sapoti ao Mercado do Povo uma obra de grande impacto que vai gerar uma grande 

mobilidade urbana ligando a BR 367 ligando ao bairro Sapoti, Mirante, Mira Porto, Fontana I até o 

Complexo Mercado do Povo.  Evaí Fonseca Brito – Senhora Presidente, é notório o que os Vereadores 

falaram a respeito da água. Há uma licitação de impacto na cidade. É normal em ano eleitoral a oposição 

fazer isso mesmo em está denegrindo a imagem desta Casa que tem tratado os outros com maior respeito 

e tem feito trabalho com toda transparência possível; no entanto o que se deve dar resposta é a traves da 

comissão onde participam: Ministério Público, OAB, Câmara e o Poder Executivo, e deixando claro que 

uma licitação dessa tem interferência do Ministério Público Federal! Isso aqui não é uma brincadeira não! 

É coisa séria. Agora, cada um é responsável com aquilo que está comandando; depois a resposta vem na 

mesma altura. Realmente a comissão tem que focar, até porque a licitação já foi feita. Gostaria que a 

comissão fosse formada com cada vereador que participa de comissões da Casa – esta é minha opinião. 

Senhora Presidente, a respeito do pronunciamento do Vereador Kempes Neville Simões Rosa na semana 

passada a respeito da arrecadação da Igreja. Eu tive conversando com o Frei Cristóvão pra saber. Nós 

temos uma lei que já vai fazer cinco anos! E em termo da arrecadação administrada pela Igreja já tem 

dezesseis, com trabalho limpo e transparente. Na época do Frei Marcos quando era Pároco da Igreja esteve 

nesta Casa e prestou contas, desta data em diante o trabalho foi feito com transparência. Todos os 

barraqueiros que fazem parte da Associação de Barracas do bairro Baianão tem o privilégio de no primeiro 

momento escolher seus pontos! Eu peço a cada um que antes de fazer o pronunciamento neste púlpito vá 

na fonte saber da realidade para depois se manifestar. O senhor falou que foi em dezesseis barracas que 

não tinha recibo! Isso me deixou preocupado porque eu sei da seriedade da Igreja. A Igreja tem um 

Concelho, e o padre não tem autonomia de fazer o que ele quer e bem entende! É o Conselho que determina 

seja licitação, gastos o que for! Acredito que na Igreja Evangélica aconteça a mesma forma, até porque a 

partir do momento que houver qualquer discórdia dentro de uma igreja ou qualquer repartição o primeiro 

era denunciar. Quero deixar claro que o trabalho na arrecadação das barracas na festa de Nossa Senhora 

da Pena é de uma seriedade possível. A prestação de conta já está sendo feita, até porque na lei não há 

data especifica de prestação de conta. E esta lei é para todas as igrejas não é só para a Católica; toda aquela 

que irá explorar a área pública do município para qualquer festejo ela tem o poder de administração, 

independente da religião. Quero informa também que existe uma tabela até para os barraqueiros que vem 

de fora; o morador que faz parte da Associação tem 50% de desconto – pagam cento e cinquenta reais; 

fora aquelas pessoas que nos procuram pedindo conta de grassa! Eu duvido se não já teve alguém que 

pediu para os Vereadores um ponto de grassa. Na reunião que participei com o pessoal da igreja, as suas 
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informações aqui não procedem. Qualquer dúvida é só chamar o padre para prestar esclarecimento, até 

mesmo na tribuna, podem ter certeza que ele virá.  Ronildo Vinhas Alves – Senhora Presidente, desde o 

ano passado nós estamos tentando fazer as marcações de exames e consultas nas comunidades de Aspirara 

e Coqueiro Alto – ambos distritos de Trancoso, ficam distantes do centro de Trancoso, mais ou menos 

uns 15 quilômetros, e os usuários do sistema de saúde – SUS se deslocavam das suas comunidades até 

chegar ao centro de Trancoso para fazer suas marcações. Por isso quero agradecer o Secretário de Saúde 

Kerrys Ruas porque ontem conseguimos fazer as marcações e as consultas vão ser feitas nas próprias 

comunidades de segunda a sexta às 14:00 horas. Senhora Presidente, a respeito da Indicação Nº 268/2019 

da construção do espaço da Escola Municipal Higina Cristo no Distrito de Trancoso. No ano de 2015 a 

Prefeitura tentou fazer uma quadra nesta devido escola e quadra desabou e até hoje não foi feito nada; por 

várias vezes visitamos esta localidade, fizemos requerimento. E a receita fixadas para o ano de 2020 vai 

para quatrocentos e cinquenta milhões, que dá uma média de trinta e sete ponto cinco milhões por mês; 

nós estamos apresentando uma indicação para que seja feito o espaço recreativo desta escola acima citada 

para atender as crianças nas atividades recreativas. Senhor Presidente, a Câmara Municipal de Salvador 

já está fazendo duas audiências a respeito da requalificação e reurbanização fundiária urbana. Nós já 

pedimos a esta Casa para fazer um oficio com assinatura de todos os Vereadores e enviasse ao Executivo 

para mandar o projeto da requalificação e reurbanização fundiária urbana deste município. Também tem 

o projeto do REFIS que quero agradecer e parabenizar o Executivo por ter enviado este projeto a esta 

Casa.  Lazaro Souza Lopes – Senhora Presidente, nós vamos votar e aprova um projeto desta classe tão 

sofredora que é o moto-taxi; desde quando iniciou foi uma luta também como está sendo o transporte 

alternativo, mas com fé em Deus vai dá tudo certo, enfim que o sol brilhe para todos. Não tenho bandeira 

na questão destas associações – moto-taxi ou transporte lotação, mas eu sou um Vereador coerente e tento 

fazer o melhor de uma maneira possível. Senhora Presidente, estou fazendo um requerimento ao novo 

Secretário do Meio Ambiente; desejando boas vindas e falar para o Secretário a respeito do aterro sanitário 

que hoje não é mais “aterro e sim um lixão”, isso é horrível para com nossa cidade. Gostaria que os demais 

Vereadores me ajudasse nesta luta. Quero agradecer a Secretária de Obras e o Executivo por ter atendido 

o meu requerimento a respeito do bairro Porto Alegre II – onde já está concluindo a obra, e também 

futuramente será construído uma praça; e em fim retornar a obra do bairro Novo Jardim. Wilson Santos 

Machado – Senhora Presidente, gostaria de mais uma pedir a Secretária de Obra uma atenção para o 

reinicio da construção da creche do Distrito de Vera Cruz, esta obra está parada há um ano que vem 

causando prejuízo para a comunidade; servido até de refúgio de meliantes e outras causas. Que as 

Secretarias de Obras e Educação tenha mais atenção com o reinicio desta obra. Quero agradecer a 

Secretaria de Obras e a Prefeita Claudia Oliveira pela atenção que tem dado atenção nos nosso pedidos: 

patrolamento das vias e estradas, aterros, dos acessos escolares tais como: Fazenda Batalha. Milton 

Santos, Povoado do São José do Panorama. Quero agradecer a Secretaria de Saúde na pessoa do Secretário 

de Saúde Kerrys Ruas por atender o meu pedido e pela compra já entregue ao PSF no Distrito de Vera 

Cruz a cadeira do segundo gabinete odontológico. Em pequenas coisas nós estamos sendo atendidos; 

sabemos que a Prefeita tem pensado em todo município de Porto Seguro. Todos nós Vereadores estamos 

atentos a respeito da água, ou em todas as licitações que seja de bom para a população deste município. 

Elio Brasil dos Santos – Senhora Presidente, quando vejo o pessoal do transporte nesta Casa, eu fico feliz 

porque desde o meu primeiro mandato tenho reivindicado e conversado junto a Prefeita Claudia Oliveira 

e ela tem atendido principalmente a respeito da mobilidade urbana do nosso município. Todos podem 

lembrar como era o acesso do bairro Baianão – buraqueira, areia solta; fiz a indicação foi atendida e surgiu 

a Avenida dos Trabalhadores, foi uma obra importante, de qualidade. Uma outra indicação de minha 

autoria no primeiro mandato foi a via que liga Mercado do Povo até a BR 367 –   passando pelo Mirante, 

Sapoti e chegando na Madeireira Pomal. O Vereador é um político que está mais próximo do povo, por 
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isso ele tem que ser valorizado. Senhora Presidente, quando se fala de eventos da igreja, desde o meu 

primeiro mandato falei que devemos respeitar todas as religiões – e todas elas são importantes. Ai se não 

tivesse as Igrejas Evangélicas no Complexo Baianão dando informação cultural e espiritual para os nossos 

jovens! Ai se não existisse a festa de Nossa Senhora da Pena; festa de São Brás no Distrito de Trancoso; 

festa de Nossa Senhor d’Ajuda; se não tivessem estas festa com certeza o turismo não aconteceria em 

nosso município. Por isso quero apoiar todos os eventos e organização destas festas porque são elas quem 

organizam estes eventos. Senhora Presidente, eu sou secretária da Comissão de Finanças; já estive no 

setor de licitação da Prefeitura cobrando a questão da embasa. Na segunda feira acontece a licitação, e as 

pessoas que fazem parte da comissão já podem começar a acompanhar. É uma licitação complexa que os 

vereadores tem o direito de acompanhar do início, meio e fim. Dilmo Batista Santiago – Senhora 

Presidente, a respeito do projeto 033/2019 que está delimitando o espaço para ter som ao vivo, respeitando 

os decibéis das leis – da lei do silêncio da Praça Brigadeiro Eduardo Gomes – Distrito do Arraial d’Ajuda. 

Quero deixar claro para todos que eu estou vereador de todas as religiões; porque o homem público não 

tem bandeira; o homem público tem que saber que ele representa toda necessidade. Já estão criando no 

Arraial d’Ajuda – Praça Eduardo Brigadeiro, onde a própria igreja quer decidir se tem ou não pode ter 

voz de violão nesta localidade. Senhora Presidente, nunca foi e nem penso em ir na Europa; mas as pessoas 

que tiveram a oportunidade de ir, falaram que em diversas capitais europeias as pessoas fazem som ao 

vivo com voz e violão ao lado da igreja. Não posso trazer um projeto para esta Casa sem antes ouvir a 

comunidade. Ele está entrando em discussão, mas nós vamos deixar em aberto para que a sociedade do 

Arraial d’Ajuda possa opinar. Este projeto tá sendo exclusivo da Praça Brigadeiro Eduardo Gomes do 

Distrito do Arraial d’Ajuda; mas cabe aos demais Vereadores colocar emenda para que seja estendido em 

outras praças histórica do nosso município. Senhora Presidente, a respeito da licitação da água que a 

empresa embasa não vai participar, quero falar para os que estão preocupado em retirar canos ou algo que 

se diz pertencer a ela. Não vejo nenhuma preocupação a este respeito! Mas ela tinha o direito de participar. 

O que fizemos foi apresenta uma lei que tinha sido aprovada e decidida pelo TSE que toda concessão 

pública que tem um período de vencimento, haverá uma nova licitação e é óbvio que todas as empresas 

podem participar. O que o Executivo fez, foi respeitar a lei maior da Constituição Federal. O que eu torço 

é que a empresa embase não venha participar da licitação pra ela não ganhar, porque ela é uma porcaria 

de empresa – com todo respeito se alguém goste. Mas eu digo com certeza. Não consigo entender a 

situação de uma empresa como embasa que só faz porcaria em nosso município. Se a Prefeitura calça uma 

rua hoje, em menos de 15 dias ela se encontra esburacada. Senhora Presidente, foi publicado em redes 

sociais uma foto de um determinado deputado com alguns papagaios de piratas junto com o Governador 

da Bahia; alegando eles que a Prefeita Claudia Oliveira não tinha mais prestigio com o Governador, e 

ontem saiu uma foto da Prefeita com o Governador Rui Costa; não é qualquer foto, mas uma foto de 

postura, de uma mulher digna como ela é; e aproveitou para convidar o Governador para inauguração das 

obras que vai acontecer em nosso município. A Presidente Ariana Fehlberg – solicitou do Secretário 

Sergio Rodrigo a informar os nomes dos Vereadores que irão fazer parte da Comissão para 

acompanhamento do processo licitatório do serviço de água e esgoto: Ariana Fehlberg, Ronildo Vinhas 

Alves, Rodrigo Borges de Souza, Kempes Neville Simões Rosa, Lazaro Souza Lopes e Elio Brasil 

dos Santos.  Quero parabenizar o Veador Lazaro Souza Lopes pelo projeto dos Mototaxistas. Questão 

de ordem solicitada pelos Vereadores: Kempes Neville Simões Rosa – entendo a postura do Vereador 

Evaí Fonseca Brito em trazer uma resposta, que para mim ficou meio vago. Primeiro solicitei uma 

prestação de contas; só exerci o direito da população. Segundo eu perguntei qual a devolução disso ao 

município. O que eu vi foi um só ponto de água para todos os barraqueiros – acho um absurdo; não tem 

banheiros que sejam suficientes para todas as pessoas – falaram da preocupação para com os turistas; o 

PT sempre é assim, ele sempre manipula aquilo que a gente fala. Conversei em conversa com Vereador 
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Abimael Ferreira Gomes eu já sabia que isso ia acontecer; por isso que as dezesseis pessoas – barraqueiros, 

eu peguei o contato também. Muitas vezes a gente se precipita mesmo, quero pedir desculpas em algum 

momento que eu me precipitei. Mas, neste caso eu não me precipitei! Conversei com os barraqueiros, e 

alguns tinha pago via banco no mês de abri – uma festa que começa em no mês de setembro. Não estou 

falando aleatoriamente, eu tenho o contato com estas pessoas, caso queiram tirar provas! Sem querer 

polemizar principalmente para com a Igreja católica que tenho o maior respeito, até porque professa o 

mesmo Deus que eu sigo. Só que tem movimento que eu não concordo: tirar as pessoas da cidade; porque 

vi cobrança de trezentos reais e quinhentos reais o metro. Tenho o contato do Sr. Dudu que em oito metros 

ele pagou cinco mil reais. Quem faz isso não é o padre. Segundo, as pessoas que administram a festa 

disseram para o meu amigo Dijan que durante cinco anos ele não coloca barraca neste ponto, porque 

houve problemas passados! É desta forma que o município trabalha com os seus munícipes? É dando 

autoridade para quem não tem autoridade? É isso que o povo de Porto Seguro quer? Que uma pessoa 

autoritária massacre o pessoal de Porto Seguro? mas, a prestação de contas eu quero que aconteça nesta 

Casa. Em momento algum estou desrespeitando instituição, até porque eu tenho a Igreja católica como 

uma instituição sagrada. Mas, não é uma caixa preta que o Vereador Kempes Neville Simões Rosa – 

Bolinha, não pode falar por que se não parece que a gente está sendo desrespeitoso. Teve um problema 

na Igreja Assembleia do bairro Vila Vitória, eu questionei aqui! Tem uma Associação no Distrito do 

Arraial d’Ajuda que cobra oitenta reais por metro e aqui em Porto Seguro os barraqueiros pagam trezentos 

reais e não cento e cinquenta; em outras área são mais caras. Robinson Leão Vinhas – falando a respeito 

do espaço público para que a arrecadação seja administrada pela Paróquia Nossa Senhora da Pena – espaço 

este cedido por esta casa. Eu mais o Vereador Rodrigo Borges de Souza fizemos um projeto – que foi 

retirado porque o Bispo peito e disse se não tirasse o projeto que a procissão não descia. Não tenho medo 

de Bispo e nem de ninguém, nós precisamos saber dos fatos. Eu também estive no local e me passaram 

que uma barraca de sete metros foi pago nove mil reais; potra pessoas disse que estavam cobrando em um 

metro o valor de trezentos reais. Até ai tudo bem, não posso dizer nada, até porque ainda não foi feito a 

prestação de conta; mas sou legislador e tenho que dá informação ao povo. O projeto que foi retirado de 

pauta, eu vou colocar de volta; nós sabemos que rola muito dinheiro. Então eu gostaria eu deste dinheiro 

arrecadado, que desse uma ajuda para aquela igrejas que precisam de ajuda! A Igreja do bairro Cambolo 

está precisando, eu e minha equipe pintamos a frente da igreja e fizemos o passeio. Espero que possam 

ajudar as outras igrejas; só não pode levar o dinheiro para outro lugar. Tem pessoas que comentam, eu 

não sei! Mas que some o saco, depois ninguém sabe onde está o saco! Pois eu quero saber onde estar para 

poder explicar para vocês. Um rapaz pagou novecentos reais em um espaço e arrecadou oitocentos reais; 

pelo menos trabalhou, se exercitou. Senhora Presidente, a respeito da Comissão da licitação da água. Não 

quero participar da Comissão, mas, quero participar das reuniões porque estou muito preocupado. A 

empresa embasa não estar concorrendo porque ela tem um projeto para a Bahia toda. A Câmara passada 

quem colocou este projeto, eu tenho que falar a verdade e a minha preocupação. A licitação é segunda 

feira; a embasa reta, tira todo seu equipamento e vai embora; como vai ficar a situação de Porto Seguro? 

eu quero saber como vai ficar. Evaí Fonseca Brito – o Vereador tem a obrigação e dever do conhecimento 

para responder para a população. Ta na lei, a embasa não tem autonomia de arrancar cano nenhum! Hoje 

é um patrimônio do Município de Porto Seguro. Isso consta no edital, tá na lei. Na Comissão tem 

representante: Câmara Municipal, OAB, Ministério Público Estadual e Federal, vai acompanhar tudo 

legalmente, independente de quem seja. A respeito da Igreja Presidente, eu gostaria de deixar claro que 

não fiz crítica ao Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Bolinha. A festa é católica, devemos respeita 

os católicos como nós respeitamos outras religiões! Será que estão de olho no dinheiro dos católicos? É 

uma festa católica por mais de trezentos e dezenove anos! Quando a administração daquelas barracas eram 

por parte da Prefeitura, achamos por bem fazer um projeto, e o que precisamos primeiro é saber o que está 
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acontecendo para depois chegar no púlpito e falar. É a mesma coisa por parte de um Secretário, chegamos 

aqui, falamos; e ele no trabalho dele; mas a emoção tomou conta e ataca! Na festa de Nossa Senhora da 

Pena, a prioridade para colocar as barras é da Associação dos Barraqueiros do Baianão – o Frei Marcos 

quando era Pároco e em reunião com a associação deu cinquenta por cento de descontos para os 

associados; então o valor do metro este ano foi trezentos reais, para os associados foi cento e cinquenta 

reais. Depois vem a parte dos barraqueiro de fora paga caro mesmo, e tem que ser caro mesmo! Mas a 

prioridade é dos moradores. Quem for chegando depois, o metro é trezentos reais. Alguém gosta que seja 

chamado de ladrão sem ter prova? O que me chamou atenção foi o que o Vereador Bolinha falou conforme 

transcrição da ATA, isso é um documento, isso vai para o Ministério Público. Você disse que tem contato 

com as pessoas, e agora nós vamos até o fim! Estas pessoas vão ser chamada no Ministério Público para 

apresentar que não estavam pagando! Isso aqui não é o quintal da nossa casa! A Igreja Católica é uma 

Instituição séria! Agora, se tem alguém fazendo coisa erra, ela vai ter que pagar.  O Vereador ainda falou 

que dos dezesseis barraqueiro que conversou, muitos não pagaram e ainda falou que tem pagamento desde 

o mês de abril! Se for verdade isso tá errado! O Vereador pode marcar uma reunião cm o Padre e peça 

explicação como eu fiz. Nós temos que ter cuidado com o que falamos! Vossa Excelência vai citar o nome 

das pessoas, porque agora nós vamos até o fim! A partir da semana que vem as contas devem estar pronta, 

e qualquer duvidadas poderemos tratar. Kempes Neville Simões Rosa – eu nem ia para o Ministério 

Público, até porque o assunto é do município. A minha vida pública não devo nada ao Ministério Público. 

Agora, eu tenho certeza absoluta que vai ter pessoas que vai provar isso que nós estamos falando hoje. A 

respeito de dos valores iguais a qualquer festa, isso não existe, e pode perguntar a qualquer barraqueiro. 

Estas festa são baseadas com a de Bom Jesus da Lapa; lá todo ano tem prestação de contas e aqui neste 

município desde quando sou Vereador, nunca teve prestação de conta. Não questiono padre “A ou padre 

B”. E a respeito de preços abusivos e pagamentos antecipados é só mexer com o Ministério Público, aí eu 

vou posicionar todas as pessoas que falei que tenho contato – porque eu tenho, e teve barraqueiro que 

pagou antecipadamente; e a pessoa que me falou que não vai colocar barraca durante cinco anos, foi 

justamente porque ela tinha que pagar no final da festa, provando assim que não é dado o “tique” antes! 

O projeto que os Vereadores Robinson Leão Vinhas e Rodrigo Borges de Souza colocou não foi pra frente 

– pra mim não interessa quem mandou tirar, que dos valores arrecadados seria cinquenta por cento para 

projetos sociais, praças e tal. Não estou questionando a igreja, mas sim pessoas que estão na frente fazendo 

trabalho como se deve ser feito. A respeito da água, quero dizer que na cidade de Itabuna foi 

municipalizado, até falta de agua existe na maior nascente do estado da Bahia – Rio cachoeira; por isso 

eu quero acompanhar atentamente o processo de licitação.  Dilmo Batista Santiago – o que nós estamos 

discutindo é uma lei dando os poderes a igreja administrar os recursos cobrados dos barraqueiros durante 

os festejos de Nossa Senhora da Pena. Na Prefeitura não entra um real se quer. Rodrigo Borges de Souza 

– eu fazia parte da comissão da festa de Nossa Senhora da Pena e foram dois anos o Frei Marcos prestando 

contas nesta Casa; sempre foi transparente, depois que assumir o mandato como Vereador eu afastei; mas 

é necessário existir a prestação de contas, eu sei que o Frei Cristóvão irá fazer, porque é uma pessoa bem 

transparente. Enquanto as denúncias provocadas pelo Vereador, vamos fazer acareação. Abimael Ferrais 

Gomes – toda estrutura de energia, agua e telefonia do país, se torna uma “estrutura pública”. Quando 

uma empresa ganha uma licitação para explorar este tipo de serviço, já consta os investimentos que serão 

feitos para ampliação destas estruturas se tornando estrutura do povo. Qualquer empresa que ganhar a 

licitação da água tem o tempo legal de transição que vai ser feito entre ambas empresas. Com relação a 

Igreja, eu trabalhei quase vinte anos na estrutura de eletrificação das festas de Nossa Senhora d’Ajuda e a 

de Nossa Senhora da Pena. Todos sabem da importância que estas festas tem para nossa cidade; são 

referências culturais religiosas da nossa cidade. O que precisamos separar a forma de fazer estes eventos. 

Já presenciei pessoas como D. Deja e D. Vanda desmaiarem porque priorizavam pessoas de fora e 
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deixavam elas de fora. Estas coisas acontecem em ambas destas festas. No Arraial d’Ajuda a Igreja não 

fica com o dinheiro arrecadado das barracas; é uma Associação que cobra dos barraqueiros e há muita 

corrupção naquele meio. Não estou conversando fiado, eu estou falando da minha vivencia com as 

estruturas destas festa. A igreja faz um belo papel; a fala do Vereador Rodrigo Borges de Souza tá coerente 

porque na gestão dele como fiscalizador a Igreja doou para a cidade três equipamentos de fisioterapia que 

estão estalados servindo a população. Não queremos criar sectarismo; guerra religiosa entre Católicos e 

Evangélicos, respeitamos todos os trabalhos sociais que a Igreja Católica faz no país, se não fosse os 

trabalhos que as igrejas fazem este pais já tinha entrado em colapso; quero lembrar das Igrejas Evangélicas 

e do Centro Espirita. Nós somos representantes da população e precisamos dá satisfação de tudo aquilo 

que acontece em nossa cidade. Elio Brasil dos Santos – o Vereador quando entrar na Casa tem que 

conhecer o Regimento da Casa e o Artigo principal da Constituição Federal. Vereador tem função de 

fiscalizar os recursos públicos, e no caso de igreja fui muito claro, na época eu fui contra o gestor Gilberto 

Pereira Abade por causa de terreno ele xingou os Pastores. Nós temos que respeita todas as religiões; o 

sectarismo às vezes nos atrapalha. Tem Vereador aqui que gosta de discurso pra plateia. Temos uma lei 

que foi aprovada; antes desta lei a confusão era muito maior. Quem trouxe turismo para a cidade foi 

religião católica; agora, fica expondo uma instituição tão séria – como todas as igrejas são sérias. Não 

vejo ninguém falar a respeito dos contratos por parte da Prefeitura. Eu quero pedir desculpas às igrejas 

por ter um colega nosso ter provocado este debate em nossa Casa. Me cinto envergonhado. Ordem do 

Dia do Executivo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 033/2019 – Matéria: Desafeta da 

classe de bens de uso comum do povo e autoriza a permuta bem imóvel municipal e dá outras 

providências. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de 

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

dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo 

Santos Lage. Projeto de Lei Nº 034/2019 – Matéria: Desafeta da classe de bens de uso comum do povo 

e autoriza a permuta bem imóvel municipal e dá outras providências. Quórum: Dois Terços (2/3) de 

acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, o 

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

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Projeto de Lei Nº 039/2019 

– Matéria: Altera a Lei nº 804/2009, Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal 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 acima citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Do 

Legislativo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 025/2019 de autoria do Vereador Evaí 

Fonseca Brito. Matéria: Institui no município de Porto Seguro os abrigos de pontos de ônibus ecológicos 

em contêineres ou similares 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 acima 

citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio 

Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Projeto de Lei Nº 027/2019 de autoria do Vereador 

Lázaro Souza Lopes – Matéria: Acrescenta o inciso IX ao artigo 24 da Lei Nº 546/2004, que Instituiu o 

serviço de Transporte Público Municipal Individual de Passageiro (moto taxi). 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 aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Projeto de Lei 

Nº 030/2019 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – Matéria: 

Denomina oficialmente como rua Professora Wilma Peruzzo, via pública limitando ao norte com Av. 

Principal e ao sul com rua Jovelino Vieira, distrito de Trancoso. Quórum: Maioria Absoluta de acordo 
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com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, o projeto 

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

Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Projeto de Lei Nº 031/2019 de autoria da 

Vereadora Ariana Fehlberg – Matéria: Dispõe sobre a organização das atividades profissionais dos 

músicos no Município de Porto Seguro 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 

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

Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Projeto de Lei Nº 032/2019 de autoria do 

Vereador, Kempes Neville Simões Rosa – Matéria: Dispõe sobre atendimento preferencial às pessoas 

com fibromialgia nos locais onde indica 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 aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Projeto de Resolução Nº 015/2019 de 

autoria dos Vereadores Rodrigo Borges de Souza e Elio Brasil dos Santos. Matéria: Concede Título de 

Cidadão Portosegurense ao Sr. Mauricio Pedrosa. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 

do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, o projeto acima citado 

foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo 

Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Projeto de Resolução Nº 016/2019 de autoria do Vereador 

Rodrigo Borges de Souza, com apoio de demais Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão 

Portosegurense ao Sr. Durval Lélis Tavares. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do 

Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, o projeto acima citado foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo 

Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Projeto de Resolução Nº 017/2019 de autoria do Vereador 

Kempes Neville Simões Rosa, com apoio e demais Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão 

Portosegurense ao Sr. Romildo Santos Lima. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do 

Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, o projeto acima citado foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo 

Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Projeto de Resolução Nº 018/2019 de autoria do Vereador 

Evaí Fonseca Brito, com apoio de demais Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense 

Dra. Magda Almeida Falabretti. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento 

Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, o projeto acima citado foi aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira 

Couto e Evanildo Santos Lage. Projeto de Resolução Nº 019/2019 de autoria do Vereador Evaí Fonseca 

Brito, com apoio de demais Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense Dr. Tibério 

Coelho Magalhães. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois 

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

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto 

e Evanildo Santos Lage. Projeto de Resolução Nº 020/2019 de autoria do Vereador Robinson Leão 

Vinhas, com apoio de demais Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense Sr. Hélio 

Batista de Santana. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois 

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

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto 

e Evanildo Santos Lage. Projeto de Resolução Nº 021/2019 de autoria do Vereador Wilson dos Santos 

Machado, com apoio de demais Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense Sr. 

Hevandro Lino de Queiroz. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. 

Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, o projeto acima citado foi aprovado pela 
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unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto 

e Evanildo Santos Lage. Projeto de Resolução Nº 022/2019 de autoria Edil, Wilson dos Santos 

Machado, com apoio de demais Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense Sr. Marco 

Antônio Almeida dos Santos. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. 

Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, o projeto acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto 

e Evanildo Santos Lage. Do Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Resolução Nº 

023/2019 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado com apoio de demais Vereadores. Matéria: 

Concede Título de Cidadã Portosegurense a Sra. Larissa Altoé Santana Carvalho. Quórum: Dois Terços 

(2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores, o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Projeto de 

Resolução Nº 024/2019 de autoria do Vereador Wilson dos Santos Machado com apoio de demais 

Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense a Sra. Izabel da Penha dos Santos 

Bianchi. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores, o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos 

Lage. Projeto de Resolução Nº 025/2019 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza com apoio 

de demais Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense a o Dr. João Barbosa Góes 

Filho Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores, o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos 

Lage. Projeto de Resolução Nº 026/2019 de autoria dos Vereadores Abimael Ferraz Gomez e Rodrigo 

Borges de Souza. Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense a Sra. Jacqueline Oliveira Maia. 

Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões 

por parte dos Vereadores, o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. 

Projeto de Resolução Nº 027/2019 de autoria do Vereador Dilmo Batista Santiago, com apoio de demais 

Vereadores. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. José Pio de Almeida. Quórum: 

Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte 

dos Vereadores, o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Projeto de 

Resolução Nº 028/2019 de autoria do Vereador Dilmo Batista Santiago, com apoio de demais Vereadores. 

Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense a Sr. Washington Cezar Gonçalves Aguiar. 

Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões 

por parte dos Vereadores, o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Do 

Executivo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 040 A /2019 – Matéria: Dispõe sobre a 

realização de estágio em órgãos das entidades da Administração Direta e dá outras providências. Quórum: 

Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Projeto de Lei Nº 041 /2019. Matéria: 

Autoriza a abertura de Crédito e dá outras providências”. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o 

art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, o projeto acima 

citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio 

Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Requerimentos: Nº 279/19 de autoria da Vereadora 

Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal. A realização de mutirão da Saúde Bucal no povoado 

de Pindorama, com permanência da unidade móvel odontológica. Nº 280/19, autoria Edil, Lázaro Souza 
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Lopes – Reque agendamento de reunião com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria 

Municipal de Trânsito e Serviços Públicos para tratar sobre o aterro sanitário de Porto Seguro. Aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira 

Couto e Evanildo Santos Lage. Nº 281/19 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer 

do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério da Saúde para ampliação e reforma do 

PSF do Mira-porto. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Nº 282/19 de autoria dos Vereadores 

Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio 

com o Ministério do Turismo para requalificação da entrada do distrito de Trancoso. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto 

e Evanildo Santos Lage. Nº 283/19 de autoria do Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Cultura para construção de teatro 

municipal. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio 

Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Nº 284/19 de autoria do Vereador Renivaldo Braz 

Correia Filho – Requer do Executivo Municipal o envio de Proposição versando sobre desafetação de área 

para construção de cemitério no Coqueiro Alto, distrito Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos 

Lage. Nº 285/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de Araújo – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com o Ministério da Educação para construção de creche e quadra no bairro Casas 

Novas. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio 

Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Nº 286/19 de autoria do Vereador Aparecido dos 

Santos Viana – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Min. do Turismo para 

instituição da rua Marechal Deodoro da Fonseca como Corredor Turístico, com construção de deques, 

iluminação colonial, paisagismo, calçadão, mão única, segurança.  Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos 

Lage. Nº 287/19 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Requer do Executivo Municipal a 

efetivação da Lei Municipal 374/200 que disciplina a carga e descarga do município. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto 

e Evanildo Santos Lage. Nº 288/19 de autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convenio com a Polícia Militar do Estado da Baia para instalação de 

centro equoterapia em Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Indicações: Nº 258/19 de 

autoria da Vereadora Ariana Fehlberg – Disponibilização do maquinário para patrolamento, nivelamento 

para futura pavimentação asfáltica das ruas do povoado de Pindorama. Aprovada pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos 

Lage. Nº 259/19 de autoria do Vereador Lázaro Souza Lopes – Recuperação da pavimentação asfáltica e 

construção de redutor de velocidade na rua 27 de Maio, bairro Parque Ecológico. Aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto 

e Evanildo Santos Lage. Nº 260/19 de autoria do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Pavimentação 

da rua Andorinhas e da rua Juerana, entrada do bairro Fontana I ao Mirante. Aprovada pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo 

Santos Lage. Nº 261/19 de autoria dos Vereadores Robério Moura Gomes e Ronildo Vinhas Alves – 

Pavimentação asfáltica da Av. Rio dos Mangues, Rua Aimirim, Rua Araraí, Rua Piramirim, Rua Piratinga, 

Rua Pirauna, Rua Piranga, Rua Graúna, Rua Pitacema, Rua Pirapitanga, Rua Guará, Rua Piraquera, Rua 

Picui, bairro Paraíso dos Pataxós. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Nº 262/19 de autoria do 
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Vereador Evaí Fonseca Brito – Instalação de faixa de pedestre e constrição de redutor de velocidade na 

Av. 19 de Novembro, barro Complexe Frei Calixto. Aprovada pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Nº 

263/19 de autoria do Vereador Renivaldo Braz Correia Filho – Disponibilização de máquina 

retroescavadeira para abertura de valas para aterro da encanação de água no bairro Xandó, distrito de 

Trancoso. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio 

Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Nº 264/19 de autoria do Vereador Hélio Pinheiro de 

Araújo – Reforma nas creches dos bairros: Vila Valdete, Vila Parracho e Paraguai. Aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto 

e Evanildo Santos Lage. Nº 265/19 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana – Pavimentação 

asfáltica das ruas do bairro Porto Alegre I e bairro Porto Alegre II. Aprovada pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos 

Lage. Nº 266/19 de autoria do Vereador Rodrigo Borges de Souza – Pavimentação asfáltica da rua Recife 

e rua Padre João Clímaco, bairro Campinho. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Nº 267/19 de 

autoria do Vereador Abimael Ferraz Gomez - Construção de praça com equipamentos de interação social 

no final da av. Principal no Bairro Vila Verde. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos Lage. Nº 268/19 de 

autoria dos Vereadores Ronildo Vinhas Alves e Robério Moura Gomes - Construção de espaço de 

recreação na escola municipal Higina Cristo, distrito de Trancoso. Aprovada pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Evanildo Santos 

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

próxima Sessão para o dia 26 de setembro 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.  
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