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 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE ABRIL DE 2021 

  

Ao 08 (oito) dias do mês de abril de 2021 às 10h00min foi realizada a 8ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Porto Seguro, na sede própria da mesma, localizada à Praça Antonio Carlos Magalhães, 

nº. 30. Feita a primeira chamada dos Vereadores, e não havendo número suficiente para dar início à 

Sessão, aguardou-se 15 (quinze) minutos para ser feita a segunda e última chamada, conforme determina 

o Regimento Interno. Findo este prazo, foi feita a segunda chamada que constatou número legal de 

Vereadores. A Presidente Ariana Fehlberg declara aberta a Sessão sob a proteção de Deus, com a prece 

do Pai Nosso – de acordo com a Resolução Nº. 46 de 23 de março de 2000, e com as presenças dos 

Vereadores:  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: A Ata da Sessão Ordinária do dia 25 de 

março de 2021 foi aprovada pela unanimidade. Para Leitura: Do Executivo Municipal: Mensagem 

Nº 005/2 acompanhando Projeto de Lei Nº 005/2021 – Que “Institui a Medalha 22 de abril e dá outras 

providências”. Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 048/2021 autoria do vereador Anderson 

Ricelli Nunes Gonçalves. Matéria: Dispõe sobre a autorização da implantação de Centros de 

Acolhimento e Convivência para Dependentes Químicos em Situação de Vulnerabilidade Social, no 

âmbito do Município de Porto Seguro, e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 049/2021 de autoria 

do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. Matéria: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

manutenção de um profissional Auxiliar de enfermagem, nas unidades da rede pública municipal de 

creches e escolas de educação infantil, e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 050/2021, autoria 

Edil, Reinaldo Bispo dos Santos. Matéria: Institui a Politica Municipal de Prevenção e Combate ao 

Suicídio e de Valorização da Vida, e dá outras providências. Em seguida o Líder do Governo vereador 

Dilmo Batista Santiago solicitou da presidente Ariana Fehlberg para fazer a leitura do Projeto de Lei Nº 

005/2021 do Executivo Municipal. Acatando a solicitação do Líder do Governo a Presidente solicitou 

do Plenário a decisão; depois da decisão soberana do Plenário o projeto acima citado foi autorizado a 

leitura. Fora da pauta: do Executivo Municipal: Projeto de Lei Nº 005/2021 – Matéria: “Institui a 

Medalha 22 de Abril e dá outras providência”. Ordem do Dia do Legislativo Municipal: Para 2º 

Votação: Projeto de Lei Nº 038/2021 de autoria do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. 

Matéria: Cria e institui o "BANCO DOS LIVROS" no âmbito do 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 (as) o projeto acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos vereadores. Projeto de Lei Nº 039/2021 de autoria do vereador Anderson Ricelli 

Nunes Gonçalves. Matéria: “Dispõe sobre a criação da Certificação ZELADOR DO BAIRRO, no 

âmbito dos bairros distritos e regionais do 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 (as) o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade 

dos vereadores. Projeto de Lei Nº 040/2021 de autoria do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves 

– Matéria: Institui o Programa Cultural Dança cigana para todos, e fixa outras providências. Quórum: 

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

parte dos vereadores (as) o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores. 

Projeto de Lei Nº 041/2021 de autoria dos vereadores Vinícius Pinheiro Parracho e Dilmo Batista 

Santiago – Matéria: Cria o Estatuto do Parque do Campo de Aviação do Arraial d`Ajuda e Institui o 

Fundo Municipal do Parque e Campo de Aviação do Arraial d`Ajuda. Quórum: Maioria Absoluta de 

acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Emenda Nº 001 ao Projeto de Lei Nº 041/21 de Autoria 

do vereador Vinicius Pinheiro Parracho. Matéria: Acrescenta inciso XVIII ao art.13 e § ao art.13, 
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acrescenta inciso I ao artigo 19. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as) a 

Emenda001/2021 conforme acima citada foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (a). Em 

seguida a presidente Ariana Fehlberg colocou o projeto com uma emenda conforme acima citada em 

discussão e votação. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as) o projeto acima 

citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores. Projeto de Lei Nº 042/2021 de autoria do 

vereador Nilson Cardoso Bezerra – Matéria: Denomina oficialmente como Central de Tributos Célio 

Antonio Teles Cancela, a Central de Tributos do município de Porto Seguro. Quórum: Maioria Absoluta 

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

(as) o projeto acima citado foi aprovado obtendo o seguinte resultado: 14 (catorze) votos favoráveis 

dos vereadores: 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 e Saulo Jesus de Almeida; 02 (duas) 

abstenções dos vereadores: Anderson Ricelli Nunes Gonçalves e Vinicius Pinheiro Parracho. 

Projeto de Lei Nº 043/2021 de autoria do Vinícius Pinheiro Parracho – Matéria: Declara patrimônio 

Cultural de Porto Seguro a cultura Hip Hop e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de 

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

(as) o projeto conforme acima citada foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (a). Projeto 

de Resolução Nº 005/2021 de autoria do vereador Charles Sena Santos – Matéria: Concede Título de 

Cidadão Portosegurense ao Sr. Renato Rezende Santo. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 

142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as) o projeto 

conforme acima citada foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (a). Em seguida o Líder do 

Governo vereador Dilmo Batista Santiago solicitou da presidente a colocar o Projeto de Lei do Executivo 

Municipal ora lido “fora da pauta” conforme acima citado em “primeira” discussão e votação. Dando 

prosseguimento a presidente Ariana Fehlberg colocou a solicitação do Líder do Governo vereador Dilmo 

Batista Santiago para o plenário decidir. Conforme decisão do Plenário o projeto foi colocado em 

votação e discussão. Fora da pauta: do Executivo Municipal para primeira votação: Projeto de Lei 

Nº 005/2021 – Matéria: “Institui a Medalha 22 de Abril e dá outras providência”. Quórum: 2/3 (dois 

terço) de acordo o Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as) o 

projeto conforme acima citada foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (a).  Do Legislativo 

Municipal: Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 045/2021 de autoria do vereador Lucas Farias Barreto 

Souza – Matéria: Institui como atividade essencial os estabelecimentos de prestação de serviços de 

educação física públicos ou privados, as academias de esporte em todas modalidades, as escolas de 

dança, como forma de prevenção de doenças físicas e mentais. 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 obtendo o seguinte resultado: 14 (catorze) votos favoráveis 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, Reinaldo 

Bispo dos Santos, Robinson Leão Vinhas, Ronildo Vinhas Alves e Saulo Jesus de Almeida; 01 (um) 

voto contra do vereador Vinicius Pinheiro Parracho; constando ausência do vereador Nilson 

Cardoso Bezerra. Projeto de Lei Nº 046/2021 de autoria do vereador Anderson Ricelli Nunes 

Gonçalves – Matéria: Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de cursos de primeiros socorros 
para servidores e professores das escolas e centros de educação infantil. Quórum: Maioria Absoluta de 

acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Retirado de pauta a pedido do autor vereador Anderson 

Ricelli Nunes Gonçalves. Projeto de Lei Nº 047/2021 de autoria do vereador Anderson Ricelli Nunes 

Gonçalves – Matéria: Cria o Programa Prata da Casa, estabelece a obrigatoriedade de disponibilização 

de oportunidade para apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais na abertura de 
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eventos musicais que contem com financiamento público municipal. 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 vereadores presentes, constando ausência 

do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Requerimentos: Nº 077/21 de autoria da vereadora Ariana 

Fehlberg – Requer do Executivo Municipal o projeto de cessão de barracas padronizadas da feira livre 

das 5ª feiras na Tarifa e demais feiras. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, 

constando ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Nº 078/21 de autoria do vereador Ronildo 

Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal notificação junto a SESAV solicitando aparelho de 

hemodiálise em comodato para ser utilizado na UTI COVID da Neuroccor. Aprovado pela 

unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. 

Nº 079/21 de autoria do vereador Vinícius Pinheiro Parracho – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com Governador do Estado para pavimentação do Loteamento Parracho e 

limpeza e desobstrução de bueiros e manilhas. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, 

constando ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Nº 080/21 de autoria do vereador Lucas 

Farias Barreto Souza – Requer do Executivo Municipal a concessão do auxílio salarial de 50% a todos 

os servidores que atuam direta e indiretamente no enfretamento da pandemia do COVID-19. Aprovado 

pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do vereador Nilson Cardoso 

Bezerra. Nº 081/21 de autoria do vereador Enildo Rodrigues da Gama – Requer do Executivo Municipal 

envio de Proposição versando sobre auxilio emergencial municipal a população em vulnerabilidade 

social. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do vereador 

Nilson Cardoso Bezerra. Nº 082/21 de autoria de autoria Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o DERBA para instalação de redutores de velocidade na BA 001 

entre os distritos de Arraial d`Ajuda e Vale Verde. Aprovado pela unanimidade dos vereadores 

presentes, constando ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Nº 083/21 de autoria dos 

vereadores Saulo Jesus de Almeida, Ronildo Vinhas Alves e Reinaldo Bispo dos Santos – Requer do 

Executivo Municipal celebração de PPP para construção de creche em Itaporanga. Aprovado pela 

unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. 

Nº 084/21 de autoria do vereador Charles Sena Santos - Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com o Ministério da Saúde para construção de Unidade de Pronto Atendimento – UPA no 

distrito de Vera Cruz. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência 

do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Nº 084 A /21 de autoria do vereador Anderson Ricelli Nunes 

Gonçalves – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com Associação de Guias para 

atuação nas proximidades da balsa para informação da possibilidade de travessia a pé. Aprovado pela 

unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. 

Nº 085/21 de autoria do vereador Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal celebração 

de convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado para revitalização e ampliação do 

mercado municipal do distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, 

constando ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Nº 086/21 de autoria da vereadora Ariana 

Fehlberg – Requer do Executivo Municipal a adesão do Programa Morar Melhor, de reforma nas 

residências de pessoas de baixa renda e distribuição de cestas básicas. Aprovado pela unanimidade 

dos vereadores presentes, constando ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Nº 087/21 de 

autoria da vereadora Lionete Matsui – Requer do Executivo Municipal regulamentação da demarcação 

dos pontos de táxis na Av. Navegantes, proximidades do posto de gasolina e mercado Cambuí e 
proximidades empresa Ortobom e pizzaria. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, 

constando ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Nº 088/21 de Autoria do vereador 

Anderson Ricelli Nunes Gonçalves – Requer do Executivo Municipal notificação junto as empresas 

concessionárias da travessia de balsa para instalação de banheiros químicos nas embarcações. Aprovado 

pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do vereador Nilson Cardoso 
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Bezerra. Nº 089/21 de autoria do vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo 

Municipal a instituição de carga horária de 30 horas semanais para profissionais de enfermagem e plano 

de trabalho. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do 

vereador Nilson Cardoso Bezerra. Nº 090/21 de autoria do vereador Reinaldo Bispo dos Santos – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Educação para 

reforma e ampliação da escola de Sapirara. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, 

constando ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Indicações: Nº 071/21 de autoria da 

vereadora Ariana Fehlberg – Mutirão de limpeza nas ruas dos bairros na orla norte. Aprovada pela 

unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. 

Nº 072/21 de autoria do vereador Ronildo Vinhas Alves – Patrolamento da estrada dos Macacos, 

cascalhamento da ladeira do mesmo trajeto, interligando o distrito de Trancoso a comunidade Sapirara. 

Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do vereador Nilson 

Cardoso Bezerra. Nº 073/21 de autoria do vereador Vinicius Pinheiro Parracho – Instalação de abrigo 

coberto de ponto de ônibus e faixa de pedestres na av. Adno Musser, em frente a Faculdade Nossa 

senhora de Lourdes, sentido centro/bairros. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, 

constando ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Nº 074/21 de autoria do vereador Lucas 

Farias Barreto Souza – Revitalização da praça do Cajueiro no bairro Campinho e construção de centro 

esportivo. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do vereador 

Nilson Cardoso Bezerra. Nº 075/21 de autoria do vereador Enildo Rodrigues da Gama – Revitalização 

da praça do Trabalhador no bairro Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos vereadores 

presentes, constando ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Nº 076/21 de autoria do 

vereador Saulo Jesus de Almeida, Ronildo Vinhas Alves e Reinaldo Bispo dos Santos – Perfuração de 

poço semi-artesiano no distrito de Caraíva. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, 

constando ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Nº 077/21 de autoria do vereador Anderson 

Ricelli Nunes Gonçalves – Patrolamento da estrada do distrito de Caraíva. Aprovado pela unanimidade 

dos vereadores presentes, constando ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Nº 078/21 de 

autoria do vereador Charles Sena Santos – Iluminação no anel viário passando pelo Ubaldinão até a Orla. 

Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do vereador Nilson 

Cardoso Bezerra. Nº 079/21 de autoria do vereador Kempes Neville Simões Rosa – Construção de 

Ginásio Poliesportivo. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência 

do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Nº 080/21 de autoria do vereador Eduardo Levino Soares Filho 

– Reforma do Posto de Saúde da Família do bairro Sapoti. Aprovado pela unanimidade dos 

vereadores presentes, constando ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Nº 081/21 de 

autoria da vereadora Ariana Fehlberg – Cascalhamento das ladeiras de Imbiruçu, São Geraldo e as 

demais ladeiras das estradas vicinais. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, 

constando ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Nº 082/21 de autoria do vereador Ronildo 

Vinhas Alves – Patrolamento da estrada dos Macacos, cascalhamento da ladeira do mesmo trajeto, 

interligando o distrito de Trancoso a comunidade Sapirara. Aprovado pela unanimidade dos 

vereadores presentes, constando ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Nº 083/21 de 

autoria do vereador Vinicius Pinheiro Parracho – Instalação de abrigo coberto de ponto de ônibus e faixa 

de pedestres na Av. Adno Musser, em frente a Faculdade Nossa senhora de Lourdes, sentido 

centro/bairros. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do 

vereador Nilson Cardoso Bezerra. Nº 084/21 de autoria do vereador Lucas Farias Barreto Souza – 
Revitalização da praça do Cajueiro no bairro Campinho e construção de centro esportivo. Aprovado 

pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do vereador Nilson Cardoso 

Bezerra. Nº 085/21 de autoria do vereador Enildo Rodrigues da Gama – Pavimentação da Av. Dra. 

Hylderth Pereira de Souza. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando 

ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Nº 086/21 de autoria dos vereadores Saulo Jesus de 
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Almeida, Ronildo Vinhas Alves e Reinaldo Bispo dos Santos – Perfuração de poço semi-artesiano no 

distrito de Caraíva. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do 

vereador Nilson Cardoso Bezerra. Nº 087/21 de autoria do vereador Anderson Ricelli Nunes 

Gonçalves – Reposição de lâmpadas nas ruas: Altair Neri, Sargento Torres, Heraldo Lima, Pedro Vieira 

Leite, Dr. Tércio, Rua Galvão Filho, Canaã no bairro Parque Ecológico. Aprovado pela unanimidade 

dos vereadores presentes, constando ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Nº 088/21 de 

autoria do vereador Charles Sena Santos – Reforma dos Postos de Saúde dos bairros Sapoti /Fontana. 

Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do vereador Nilson 

Cardoso Bezerra. Nº 089/21 de autoria da vereadora Lionete Matsui – Reposição de fios e demais 

matérias e reforma no velatório bem como a vigilância do local. Aprovado pela unanimidade dos 

vereadores presentes, constando ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Nº 090/21 de 

autoria do vereador Kempes Neville Simões Rosa – Pavimentação da Av. Adno Musser. Aprovado pela 

unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. 

Nº 091/21 de autoria do vereador Eduardo Levino Soares Filho – Abertura de creche no prédio da antiga 

Escola Municipal do Cambolo. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando 

ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Nº 092/21 de autoria do vereador Reinaldo Bispo dos 

Santos – Servidão de passagem de acesso às praias sentido Rio Verde a Itaquena. Aprovado pela 

unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do vereador Nilson Cardoso Bezerra. 

O Presidente Ariana Fehlberg agradeceu a presença de todos. Não havendo nada mais a se tratar, lavrou-

se a “Ata” que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário 

e demais Vereadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


