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ATA DA SESSÃO SOLENE E ORDINÁRIA DO DIA 04 DE AFEVEREIRO DE 2021 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2021 às 10hs00min na sede própria da Câmara Municipal 

de Porto Seguro localizada à Praça Antonio Carlos Magalhães, nº. 30 foi realizada a Sessão Solene de 

abertura dos trabalhos do 1º Período Legislativo do ano 2021 em cumprimento ao Artigo 28 da Lei 

Orgânica do Município; iniciando com a prece do “Pai Nosso”, de acordo com a Resolução Nº 46 de 

23 de março de 2000; Execução do Hino Nacional, com base na Resolução Nº 012 de 30 de setembro 

de 1998 e Execução do Hino de Porto Seguro. Em seguida foi franqueada a palavra ao Vice Prefeito 

Sr. Paulo César Onishi representando o Prefeito Municipal Sr. Jânio Natal Andrade Borges.   Dando 

prosseguimento a Presidente Ariana Fehlberg solicitou do Assessor de Comunicação a fazer a chamada 

dos Vereadores dando iniciar a Sessão Ordinária. Feita a primeira chamada dos Vereadores, e havendo 

número suficiente para dar início à Sessão, a Presidente Ariana Fehlberg declara aberta a Sessão 

Ordinária com as presenças dos Vereadores: Anderson Ricelli Nunes Gonçalves, Charles Sena 

Santos, Derival dos Santos Brito, Dilmo Batista Santiago, Eduardo Levino Soares Filho, Enildo 

Rodrigues da Gama, Evanildo Santos Lage, Kempes Neville Simões Rosa, Lionete Matsui, Lucas 

Farias Barreto Souza, Nilson Cardoso Bezerra, Reinaldo Bispo dos Santos, Robinson Leão 

Vinhas, Ronildo Vinhas Alves, Saulo Jesus de Almeida e Vinicius Pinheiro Parracho. Expediente: 

Para Leitura: Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 001/2021 de autoria da vereadora 

Ariana Fehlberg. Matéria: Institui a Política de Prevenção e Combate ao Câncer de Ovário no 

município de Porto Seguro e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 002/2021 de autoria da 

vereadora Ariana Fehlberg. Matéria: Dispõe sobre o desconto aos servidores da rede pública de tarifas 

de transporte coletivo do município. Projeto de Lei Nº 003/2021 de autoria da vereadora Ariana 

Fehlberg. Matéria: Instituí o mês de abril como “Mês do Descobrimento” e dá outras providências. 

Projeto de Lei Nº 004/2021 de autoria da vereadora Ariana Fehlberg. Matéria: Institui o programa 

jovem aprendiz no âmbito da Câmara Municipal de Porto Seguro e dá outras providências. Projeto de 

Lei Nº 005/2021de autoria do vereador Charles Sena Santos. Matéria: Denomina oficialmente 

avenidas e ruas no bairro Porto Alegre I e no bairro Porto Alegre II. Projeto de Lei Nº 006/2021de 

autoria do vereador Vinicius Pinheiro Parracho. Matéria: Institui o Programa de Estágio no âmbito 

do Poder Legislativo Municipal. Projeto de Lei Nº 007/2021 de autoria do vereador Vinicius Pinheiro 

Parracho. Matéria: Dispõe sobre a proibição de fornecimento de produtos de plástico de uso único 

nos locais que especifica. Projeto de Lei Nº 008/2021 de autoria do vereador Kempes Neville Simões 

Rosa. Matéria: Regulamenta o serviço, estabelece valores para pagamento do guincho de veículos 

automotores apreendidos no âmbito no município de Porto Seguro. Projeto de Lei Nº 009/201 de 

autoria do vereador Kempes Neville Simões Rosa. Matéria: Reconhece no âmbito do município de 

Porto Seguro, a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual e dá outras providências. 

Projeto de Lei Nº 010/2021 de autoria do vereador Dilmo Batista Santiago. Matéria: Denomina 

oficialmente como Mercado Municipal Aliomar Bittencourt, Mercado Municipal do bairro Frei 

Calixto. Projeto de Resolução Nº 001/2021 de autoria do vereador Ronildo Vinhas Alves. Matéria: 

Altera a redação do Inciso XI do § 2º do artigo 35 do Regimento Interno. Projeto de Lei Nº 002/2021 

de autoria da vereadora Ariana Fehlberg – Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense a Dra. 

Raissa Soares. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores (a): Reinaldo Bispo 

dos Santos – Senhora Presidente, reafirmo o meu compromisso com o povo fazendo aquilo que esteja 

no meu alcance para superar a expectativa da sociedade; com o foco nos mais necessitados, afim de 

proporcionar mas segurança e qualidade de vida à todos. Nasci na cidade de Itabuna, resido no 

município de Porto Seguro deste o ano de 2007; tenho 21 anos de carreira Militar, me aposentei agora 

devido a legislatura como vereador. Agradeço aos meu 1.315 (um mil, trezentos e quinze) votos; 

aquelas pessoas que não votaram em mim, também podem contar comigo. Tem uma indicação de 
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minha autoria pedindo contratação de monitores para o Transporte Escolar e duas rotas para: 

Comunidade da Fazenda Raris e Bairro Xandó; um requerimento também de minha autoria solicitando 

uma ambulância para a Comunidade de Sapirara. Robinson Leão Vinhas – Senhora Presidente, há 

uma polemica ocorrendo em nosso município a respeito do descumprimento de um projeto de lei. Em 

reunião com o pessoal da balsa, falei com o Secretário Luciano; o pessoal da balsa alegaram que há 

muita prioridade. Falei com o Secretário pra cassar as prioridade que não constam em lei! Tem pessoas 

que é amigo do vereador ou de qualquer secretário tem prioridades? E aqueles em quem o vereador 

elaborou uma lei que foi votada e aprovada nesta casa para ter prioridade? A empresa descumpre. Não 

podemos aceitar isso! Ainda alegam que foi Ministério Público; ora, Ministério Público não manda em 

lei; ele é um órgão acusador. Uma vez o Promotor Dr. Mauricio cortou todas as prioridades da balsa; 

mas falei com ele que existe uma lei no município e ele concordou; em mandatos passados era uma 

farra de credenciais! Se há lei no município, é para ser cumprida. Saulo Jesus de Almeida – Senhora 

Presidente, estou aqui para somar entre os dois Poderes: Legislativo e Executivo para conseguir 

melhorias para os munícipes. Aqueles que confiaram em mim podem ter certeza que juntos dos dois 

poderes vamos fazer uma administração digna e com respeito. Vinicius Pinheiro Parracho – Senhora 

Presidente, informo a todos que eu e minha equipe lançamos um “aplicativo tem meu voto”; é gratuito; 

qualquer pessoa pode baixar e participar diretamente; o aplicativo permite que você notifique algum 

problema na sua rua ou bairro; acompanha todas as pautas de votação, fica sabendo como estou 

votando, podendo dar opinião. Foi feito leitura hoje de dois projeto de minha autoria: Um “Institui o 

Programa de Estágio no âmbito do Poder Legislativo Municipal” – onde pode trazer os estudantes à 

esta Casa Legislativa para acompanhar os trabalhos dos vereadores. O outro “Dispõe sobre a proibição 

de fornecimento de produtos de plástico de uso único nos locais que especifica” – já conseguimos 

avançar na questão dos canudos. Porto Seguro pode ser exemplo de sustentabilidade do mundo; nós 

temos aqui um problema gravíssimo onde podemos observar grande problema a respeito do lixão, 

temos que resolver isso imediatamente; são setentas de famílias catadoras sem nenhuma estrutura; ali 

elas conseguem recolher cinquenta toneladas por mês; precisamos olhar melhor para os resíduos 

sólidos; a nossa política não pode ser invisibilizada! A gente precisa rever isso para que as pessoas 

possam ter condições de trabalho principalmente para estas pessoas. Eduardo Levino Soares Filho – 

Senhora Presidente, coloco meu gabinete a disposição das famílias de Porto Seguro; estou como 

vereador para representar a população desta cidade; não existe cancela nas comunidade deste 

município! O território é aberto para todos. Quero reiterar o compromisso com o Prefeito e todo seu 

Secretariado; Porto Seguro merece o melhor; acredito que podemos contribuir muito para o bem de 

todos; eu já mim considero um cidadão Portosegurense; moro aqui há vinte anos. Nilson Cardoso 

Bezerra – Senhora Presidente, há muitas invasões acontecendo nesta cidade - isso é um absurdo; temos 

que fiscalizar, até porque somos fiscal do povo! Quero agradecer o Secretário Luciano – Limpeza 

Pública, pelo belo serviço que tem feito no bairro do Campinho; agradecer ao prefeito Jânio Natal, e 

dizer que temos muita coisa a fazer. Estamos nesta batalha pra vencer – É menos conversa e mais ação. 

Ronildo Vinhas Alves – Senhora Presidente, desejos a todos os vereadores (as) neste novo pleito muito 

sucesso; da mesma maneira desejo grande sucesso ao executivo – nas pessoas do Prefeito e Vice 

Prefeito. O sucesso do Executivo é o sucesso para todo município. A respeito do Litoral Sul, que há 

tempo esquecido, hoje está mais forte com cinco vereadores no Arraial d’Ajuda e três vereadores em 

Trancoso! temos que ter um olhar diferenciado como ele merece. A respeito da emenda da balsa, 

abordado pelo Vereador Robinson Vinhas, fiz a emenda com intuito de não haver bagunça; mas que 

seja limitado; ver quem pode ou não pode, para que os outros usuários não se sintam lesados, por isso 

é importante a presença do Ministério Público. Senhora Presidente, gostaria de falar a respeito do Título 

Cidadão Portosegurense. Conversamos internamente a este respeito; que não haja farra de entregas 

deste Título, porque esta é a maior honraria que a Câmara pode entregar para uma pessoa que não 
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nasceu em Porto Seguro. Quero pedi ao Presidente da Comissão de Enfrentamento ao Combate ao 

Covid-19, que faça um oficio para Secretaria de Saúde a respeito das vacinas, eu recebi informações 

de que há fura fila – espero que não haja isso, e aquelas pessoas que colocaram a vida em risco   estando 

na linha de frente? O fura fila, não dá para intender e não dá para aceitar. Lucas Farias Barreto Souza 

– Senhora Presidente, quero agradecer aos meus eleitores que acreditaram no meu trabalho! Em visita 

aos cemitérios de nossa cidade, gostaria de abordar de que a falta de planejamento termina dificultando 

as próprias famílias. Em visita na comunidade da Torre no Distrito do Arraial d’Ajuda, percebi que a 

quadra poliesportiva está abandonada; iluminação precária; vias públicas abandonadas; vamos lutar 

juntos para trazer melhorias nesta localidade. Também temos que ter preocupação com alguns bairros. 

Kempes Neville Simões Rosa – Senhora Presidente, gostaria de falar a respeito da educação. Estamos 

ouvindo e vendo falar a respeito do retorno. Isso precisa ficar mais nítido com anosa população; como 

será apresentada; como serão as voltas? Serão de aulas práticas? É segurança que tem dá aos nossos 

munícipes! Isso precisa ser oficializado em formula de documentos; temos que passar garantias para a 

população! O retorno é importante! Quando se fala em seletiva, temos que dá a melhor nitidez; garantir 

com que aquelas pessoas que estavam por mais de dez meses sofrendo por conta da pandemia. Qualquer 

loja retornou com seus funcionários; que a gente possa também dar garantia a estas pessoas que 

participaram anteriormente; que elas tenham prioridades ao retorno, e não fazer seletiva trazendo 

pessoas de outras localidades sem prestigiar este povo que aí estar esperando. Na qualidade de vereador 

vou emitir um oficio ao Ministério Público e a Secretaria de Educação, solicitando que a s pessoas que 

perderam seus direitos, que por erro de gestão anterior travaram os contratos; que elas tenham garantias 

aos seus retornos. A respeito da vacinação, gostaria de informar que realmente a prioridade deste 

município quando se fala em saúde é a vacinação. A respeito do fura fila, ontem conversei com a 

Secretária de Saúde, ela passou quais são as diretrizes do governo do estado; primeiros os profissionais 

de saúde. Nós queremos uma contra prova para que garanta garantia aos munícipes. Senhora 

Presidente, eu ia enviar um oficio ao Ministério Público e solicito a Presidente que possa nos ajudar, 

porque há uma máfia, uma farra do guincho. Venho hoje cobrar que seja parado a situação de guincho, 

até que se haja uma licitação garantindo a população. É um absurdo o que vem acontecendo em nosso 

município! Não podemos aceitar esta farra. Enildo Rodrigues da Gama – Senhora Presidente, todos 

sabem que estou como vereador, estarei à disposição de toda população da cidade. Nestes dias passei 

por um problema que fiquei assustado – síndrome do pânico, ai tive que ausentar um pouco da Câmara 

Municipal. A respeito das invasões, eu não concordo! Tem pai de família que gasta dinheiro que muitas 

vezes não tem, ai vem ordem judicial para despejar. Sou amigo da população de Porto Seguro e estou 

aqui para ajudar no que for possível. Estou para ajudar o Prefeito, porque o Prefeito não anda sem os 

vereadores! Gostaria de dizer para os secretários que se acham mais importantes que o vereador, que o 

prefeito não depende de secretário! O prefeito precisa é do vereador! Tem secretários se achando mais 

do que o Prefeito. O vereador é uma autoridade; o vereador não vai pedir para ele! Vai levar 

reinvindicação da sociedade. Lionete Matsui – Senhora Presidente, fico muito contente pela causa 

animal; e dizer que pela primeira vez conseguimos entrar nesta Casa Legislativa. Gostaria de falar a 

respeito dos animais de rua. Marcamos um mutirão de castração; desde já agradeço a Prefeitura de 

Porto Seguro, porque isso é uma realização da mesma. Estamos castrando cinquenta animais em várias 

localidade do município só ficando de fora o Povoado de Pindorama, porque o protetor faleceu. Isso é 

muito importante porque teremos um controle para diminuir estes animais de rua. A respeito da 

revitalização do Rio da Vila, estamos querendo transformar em um lugar de passeio, esporte e lazer. 

Senhora Presidente, estamos começando uma gestão; e como diz o Vereador Enildo Rodrigues da 

Gama, realmente tem Secretário se achando mais que o vereador! Neste início de gestão, pandemia e 

crise, deveríamos ter mais paciência para com os vendedores ambulantes – Passarela do 

Descobrimento. Parece que eles foram notificados com coisas mínimas; o vendedor ambulante usa de 
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todas as armas para vender o peixe dele na rua! Peço a compreensão da Secretaria de Concessão para 

tirar a notificação do pessoal da Passarela do Descobrimento. Anderson Ricelli Nunes Gonçalves – 

Senhora Presidente, reiterando as palavras do Vereador Kempes Neville Simões Rosa – Bolinha; há 

quinze dias protocolei um oficio à Secretária de Educação solicitando compromisso do Executivo e dá 

própria Secretaria para com os profissionais que estavam contratados para exercer no ano letivo de 

2020; neste oficio, peço a prorrogação do contrato de todos. Em contra partida, não a realização do 

Processo Seletivo, mas manutenção destes servidores que não tiveram oportunidade de exercer o seu 

papel no passado. Reitero também o meu compromisso com a administração de Porto Seguro; confio 

no Prefeito Jânio Natal, que ele irá empoçar o mais breve possível os servidores efetivados, 

concursados no último concurso público da área de Educação; até porque os professores e auxiliares 

de classe estão entrando judicialmente para que sejam empoçados. Senhora Presidente, também foi 

abordado pelo vereador Kempes Neville Simões Rosa – Bolinha a respeito da farra da vacinação! É 

vergonhoso o que está veiculando nas redes sociais. Na qualidade de vereador; médico e membro da 

Comissão que atua investigando as ações da covid-19 em nosso município, quero chamar atenção a 

respeito das “furas filas” como estão nas redes sociais. Como médico e servidor do Hospital Luiz 

Eduardo Magalhães, enformo a todos que os servidores linha de frente: médicos, enfermeiros, técnicos, 

formam um total de 741(setecentos e quarenta e um) profissionais, apenas 475 (quatrocentos e setenta 

e cinco) receberam a vacina. O que vem veiculando nas redes sócias, nos envergonha, envergonha esta 

Casa de Leis; nós temos que cobrar constantemente de quem estão sendo vacinados. Vou protocolar 

um oficio no Ministério Público a respeito das pessoas que foram vacinadas neste município até o 

momento. Esperamos que neste início de vacina a população necessitada sejam privilegiada. Charles 

Sena Santos – Senhora Presidente, quero agradecer os 1.428 (um mil quatrocentos e vinte e oito) votos 

que mim deram de confiança; tenho compromisso com este município, porque tenho um carinho, 

respeito e gratidão pelo mesmo. Agradeço os amigos que juntos fazemos um trabalho social – pessoal 

da “feijoada da porta de casa”. Senhora Presidente os bairros Porto Alegre I e Porto Alegre II estavam 

precisando de uma representação pela ausência de endereço, CEP; despus a fazer este projeto, desde já 

conto com os demais vereadores para que estes bairros tenham uma identidade. Tenho compromisso 

de fiscalizar e serei um vereador atuante nos quatro cantos do município. Quero agradecer a 

comunidade dos bairro: Mirante; Mira Porto, Sapoti pela confiança que me deram; agradecer ao 

Secretário Luciano pela atenção dada nos bairros acima citados e demais Secretário do Governo. Em 

meu nome e em nome dos demais vereadores, sabemos que estamos no início do governo, mas é preciso 

ter um olhar com mais carinho para com esta casa. Tenho recebido muitas reclamações – toda regra 

tem exceção, mas tem alguns servidores de setores com mal vontade no atendimento. A pessoa quando 

vai ao posto de saúde, não vai pra visitar e nem por que quer; vai por necessidade. Se estas pessoas tem   

problemas na sua casa, que deixe em casa; o nosso povo merece ser respeitado. Devemos estar com 

olhar especial para o social, cultura, esporte e educação de qualidade. Estarei sempre à disposição para 

somar com os demais colegas para um Porto Seguro justo para todos. Evanildo Santos Lage – Senhora 

Presidente, mais uma vez quero agradecer aos 1.939 (um mil novecentos e trinta e nove) votos; estou 

sempre à disposição da população de Porto Seguro; espero que com a parceria com o prefeito possamos 

resolver as questões do município. Dilmo Batista Santiago – Senhora Presidente, um técnico de um 

time de futebol treina sua equipe para entrar em campo! Da mesma maneira eu vejo o município! O 

povo elege o Prefeito, o mesmo por sua vez delega os poderes com confiança aos Secretários e vai 

treinando e adaptando a necessidade do nosso município. Hoje está fazendo um mês e quatro dias de 

administração; vejo cada vereador querendo o melhor para sua região. E com a força de cada um de 

nós e com apoio do prefeito Jânio Natal tenho certeza absoluta que faremos um grande governo. 

Confesso a cada um de vocês que nos dê tempo para treinar a equipe para agir de uma maneira correta. 

Senhora Presidente, em nenhum momento há divergência do governo com colega que veio do outro 
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lado. Estamos propondo para ser votada as comissões. A comissão mais importante desta casa é a 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação que consta o nome do Vereador Anderson Ricelli Nunes 

Gonçalves – Presidente; os Vereadores Nilson Cardoso Bezerra – Relator e Charles Sena Santos – 

Membro, vieram de um outro governo, vão fazer parte desta comissão; e a inda consta o nome do 

Vereador Vinícius Pinheiro Parracho que faz parte da mesma; em várias comissões há nomes dos 

vereadores que também vieram da oposição. Isso demonstra que não há nenhuma divergência entre 

governo e oposição. Não existe oposição, somos grupo de trabalho que quer o melhor para Porto 

Seguro. O plenário é soberano, vai ser lido nome por nome e nós vamos votar. Vai ter vereador que 

não vai estar contente; todos gostariam de estar na Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final! 

É a comissão mais importante da casa; mas eu como Líder do Governo não quero fazer parte dela   

porque eu acredito nos colegas! Estamos iniciando o governo, gostaríamos de fazer um grande trabalho 

em Porto Seguro, este é o nosso papel. Independente te termos médico, advogado e eu como pescador, 

como moradores desta cidade, temos que defender os interesses dos munícipes. Ariana Fehlberg – 

Senhores Vereadores (a) que Deus venha capacitando a cada um de vocês que estão a defender sua 

comunidade. Desde o ano passado quando fomos empossado, mim coloquei em intercessão e em 

minhas orações o meu mandato – agora e no futuro. Embora os projetos já foram lidos, mas falo da 

minha preocupação do serviço social. Também peço ao Executivo para diminuir a passagem dos 

servidores públicos, principalmente no período que estamos passando, é necessário termos esta 

consciência. Também tem um projeto de minha autoria destinado a Secretaria de Saúde que pede o 

cuidado em relação as mulheres. Estamos passando por um período de pandemia – covid-19 que tá 

muito difícil para a gente; mas precisamos estar olhando outros tipos de doenças; temos a cirurgia 

seletiva que precisa atender o mais rápido possível. A respeito de um requerimento de minha autoria, 

foi uma luta a respeito da construção de uma creche para o Povoado de Pindorama; era um sonho meu 

desde a gestão passada não fui atendida; mas estou confiando no governo de Jânio Natal, que até na 

campanha confirmou que vai construir a tão sonhada creche. Também solicitei a ele, construção de 

Escola Integral para Pindorama, Complexo Baianão; Vera Cruz e demais localidade; construção de 

uma casa de amparo para os idosos. Também enviei oficio ao Governo do Estado mais vacina não só 

para os profissionais da saúde e acima de noventa anos, com o também as crianças e população que 

trabalha; solicitando ao Executivo para passar máquinas nas estradas vicinais: Frutos da Terra, São 

Geraldo, São José do Panorama – Queimado, enfim todas as estradas do município. Acredito que todas 

as promessas do Prefeito Jânio Natal durante a campanha serão cumpridas. – Finalizando o pequeno 

expediente, em seguida a Presidente Ariana Fehlberg colocou as Comissões Permanentes da Câmara 

Municipal de Porto Seguro para o biênio 2021/2022 em discussão e votação. Constituição, Justiça e 

Redação Final: Anderson Ricelli Nunes Gonçalves, Vinicius Pinheiro Parracho, Nilson Cardoso 

Bezerra e Charles Sena Santos. Administração, Serviços Públicos, Finanças, Orçamento e Contas: 

Presidente: Saulo Jesus de Almeida; Relator: Dilmo Batista Santiago e Membro: Derival dos Santos 

Bispo. Educação, Saúde, Cultura, Ação Social, Esporte e Lazer: Presidente: Dilmo Batista Santiago; 

Relator: Anderson Ricelli N. Gonçalves; Membro:  Lionete Matsui e Substituto Eventual:  Lucas Farias 

Barreto Souza. Infraestrutura, Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Agricultura: 

Presidente: Vinicius Pinheiro Parracho; Relator: Charles Sena Santos; Membro:  Lucas Farias Barreto 

Souza e Substituto Eventual: Reinaldo Bispo dos Santos Diretos Humanos   Depois de várias discussões 

por parte dos Vereadores (a) as comissões foram aprovadas; sendo que a de Direitos Humanos, ficou 

a definir e a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ficou a definir a composição entre os 

representantes em reunião interna conforme Artigo 41 do Regimento Interno. Ordem do Dia: 

Requerimentos: Nº 001/21 de autoria da vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com o Municipal da Educação para construção de creche e escola no período 

integral no povoado de Pindorama no distrito de Vera Cruz, Complexo Frei Calixto e demais 
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localidades, bem como a construção de casa abrigo para idosos. Aprovado pela unanimidade dos 

vereadores (a) presentes, constando ausência do vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 002/21 

autoria vereador Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com 

o Governador do Estado e/ou celebração de PPP para construção de ponte sobre o rio Trancoso. 

Aprovado pela unanimidade dos vereadores (a) presentes, constando ausência do vereador 
Kempes Neville Simões Rosa. Nº 003/21 de autoria vereador Reinaldo Santos Bispo – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio através de Emenda Parlamentar da Deputada Talita 

Oliveira para aquisição de ambulância destinada a localidade de Sapirara, região sul do município. 

Aprovado pela unanimidade dos vereadores (a) presentes, constando ausência do vereador 

Kempes Neville Simões Rosa. Nº 004/21 de autoria do vereador Nilson Cardoso Bezerra – Requer do 

Executivo Municipal estudo de viabilidade técnica para construção de via de acesso entre os bairros 

Paraguai e Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos vereadores (a) presentes, constando 

ausência do vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 005/21 de autoria do vereador Lucas Farias 

Barreto Souza – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio para revitalização estrutural 

do cemitério Pousada Eterna, estudo arquitetônico para o cemitério do bairro Paraguai. Aprovado pela 

unanimidade dos vereadores (a) presentes, constando ausência do vereador Kempes Neville 

Simões Rosa. Nº 006/21 de autoria do vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o Municipal da Educação para construção de creche escola no 

bairro Mirante. Aprovado pela unanimidade dos vereadores (a) presentes, constando ausência do 

vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 007/21 de autoria do vereador Evanildo Santos Lage – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério da Educação para construção 

de creche no bairro Alto do Villas, distrito do Arraial d’Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos 

vereadores (a) presentes, constando ausência do vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 

009/21 de autoria do vereador Dilmo Batista Santiago – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convenio com o Municipal da Saúde para construção de hospital/maternidade para Região Sul, no 

distrito do Arraial d’Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos vereadores (a) presentes, constando 

ausência do vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 010/21 de autoria vereador Charles Sena 

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

pavimentação da rua 12 B e conclusão da pavimentação da rua 12, bairro Mirante. Aprovado pela 

unanimidade dos vereadores (a) presentes, constando ausência do vereador Kempes Neville 

Simões Rosa. Indicações: Nº 001/21 de autoria da vereadora Ariana Fehlberg – Patrolamento e 

nivelamento das estradas vicinais do povoado de Queimado, Assentamentos: Milton Santos, Santa 

Maria, Frutos da Terra, Chico Mendes, São Geraldo, Aldeia Boca da Mata, Cassiana, Belo Monte, 

Guaxama, Barra Velha, Itaporanga e demais acessos vicinais. Aprovado pela unanimidade dos 

vereadores (a) presentes, constando ausência do vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 

002/21 de autoria do vereador Ronildo Vinhas Alves – Revitalização do Quadrado do distrito de 

Trancoso e no entorno da Praça do Bosque. Aprovado pela unanimidade dos vereadores (a) 

presentes, constando ausência do vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 003/21 de autoria do 

vereador Lucas Farias Barreto Souza – Construção de abrigo no ponto de ônibus, revitalização de praça 

e da quadra poliesportiva da rua da Torre no distrito do Arraial d’Ajuda e manutenção das vias 

adjacentes. Aprovada pela unanimidade dos vereadores (a) presentes, constando ausência do 

vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 004/21 de autoria do vereador Kempes Neville Simões 

Rosa – Conclusão da rede de drenagem da rua 12 no bairro Mirante. Aprovada pela unanimidade 

dos vereadores (a) presentes, constando ausência do vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 

005/21 de autoria do vereador Evanildo Santos Lage – Construção de posto de saúde no bairro Alto do 

Villas, distrito do Arraial d’Ajuda. Aprovada pela unanimidade dos vereadores (a) presentes, 

constando ausência do vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 006/21 de autoria do vereador 



  58 
 

 

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 

Charles Sena Santos – Instalação da cobertura da quadra poliesportiva do bairro Sapoti. Aprovada 

pela unanimidade dos vereadores (a) presentes, constando ausência do vereador Kempes Neville 

Simões Rosa. Nº 007/21 de autoria do vereador Dilmo Batista Santiago – Construção de praça pública 

na subida para o bairro Santiago no distrito do Arraial d’Ajuda. Aprovada pela unanimidade dos 

vereadores (a) presentes, constando ausência do vereador Kempes Neville Simões Rosa. Nº 

008/21 de autoria do vereador Reinaldo Santos Bispo – Contratação de monitores para o transporte 

escolar do município e uma rota do transporte escolar para a localidade denominada de fazenda Raris 

e o bairro do Xandó. Aprovada pela unanimidade dos vereadores (a) presentes, constando 

ausência do vereador Kempes Neville Simões Rosa. A Presidente Ariana agradeceu a presença de 

todos, marcando a próxima Sessão para o dia 11 de fevereiro 2021. 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


