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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 

  

Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2021 às 10h00min foi realizada a 17ª 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, 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; constando à ausência dos Vereadores: Derival dos Santos 

Brito. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 27 (vinte sete) de maio de 2021 foi aprovada 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Derival dos Santos Brito. No 

Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Anderson Ricelli Nunes Gonçalves, 

Nilson Cardoso Bezerra, Reinaldo Bispo dos Santos, Vinicius Pinheiro Parracho, Enildo 

Rodrigues da Gama, Charles Sena Santos, Eduardo Levino Soares Filho, Lucas Farias Barreto 

Souza, Lionete Matsui, Kempes Neville Simões Rosa, Robinson Leão Vinhas e Dilmo Batista 

Santiago. A Presidente Ariana Fehlberg fez breves comentários a respeito do pronunciamento dos 

vereadores. Ordem do Dia Do Executivo Municipal: Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 012/2021 

– Matéria: Abre ao Orçamento da Seguridade Social do Município, crédito adicional especial no valor 

global de R$ 2.115.000,00 para os fins que especifica 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 presentes, 

constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito. Do Legislativo Municipal: Para 1º 

Votação: Projeto de Lei Nº 075/2021 autoria vereadora Lionete Matsui – Matéria: Dispõe sobre a 

circulação de veículo da tração animal e de animal montado ou não, em via pública e áreas rurais e 

turísticas do município 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 presentes, constando ausência do vereador 
Derival dos Santos Brito. Projeto de Lei Nº 076/2021 autoria vereador Ronildo Vinhas Alves – 

Matéria: Denomina Estrada do Mirante Rio Verde o logradouro que especifica, localizado entre a 

estrada de Trancoso BA 987, até bifurcação da rua Tomás Aguiar com a rua Getúlio Vargas, entre os 

bairros Maria Viúva e Mirante Rio Verde, distrito de Trancoso 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 constando o seguinte resultado: 14 

(catorze) votos favoráveis dos vereadores (as): Ariana Fehlberg, Charles Sena Santos, 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, constando 01 (uma) ausência do vereador Derival dos Santos Brito. Projeto 

de Lei Nº 079/21 autoria vereador Kempes Neville Simões Rosa – Matéria: Dispõe sobre a 

obrigatoriedade das unidades de saúde do município disponibilizarem marcação de qualquer tipo de 

consulta de segunda a sexta feira das 08h às 14h. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 

do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as) o projeto acima 
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citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do vereador 
Derival dos Santos Brito. Requerimentos: Nº 172/21 autoria vereadora Ariana Fehlberg – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério da Saúde para o Programa “Rede 

Cegonha” de atendimento a parturiente. O requerimento acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do vereador Derival dos Santos 

Brito. Nº 173/21 autoria do vereador Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com o Governo do Estado para construção/implantação de ciclovia na BA 001. 

O requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, 

constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito. Nº 174/21 autoria vereador Charles Sena 

Santos – Requer do Executivo Municipal Secretaria de Segurança para cursos de primeiros socorros e 

defesa pessoal aos agentes de trânsito e guarda municipal. O requerimento acima citado foi aprovado 

pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do vereador Derival dos Santos 

Brito. Nº 175/21 autoria vereador Nilson Cardoso Bezerra – Requer da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente a fiscalização e a tomada de providências junto às empresas despejando esgoto diretamente 

nas margens do Rio Buranhém. O requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

vereadores presentes, constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito. Nº 176/21 autoria 

vereador Lucas Farias Barreto Souza – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o 

Governo do Estado para que seja construída rampa náutica pública, para pequenas embarcações. O 

requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando 

ausência do vereador Derival dos Santos Brito. Nº 177/21 autoria vereador Anderson Ricelli Nunes 

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

construção quadra poliesportiva coberta no bairro Vila Valdete. O requerimento acima citado foi 

aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do vereador Derival 

dos Santos Brito. Nº 178/21 autoria vereador Eduardo Levino Soares Filho – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o Governo do Estado para limpeza do PSF da Orla Norte e do 

CRAS do bairro Cambolo. O requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

vereadores presentes, constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito. Nº 179/21 autoria 

vereador Reinaldo Bispo dos Santos – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o 

Municipal da Educação para a implantação do plano de ensino para a 3º idade em algumas escolas do 

nosso município. O requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores 

presentes, constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito. Nº 180/21 autoria vereador 

Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo Municipal envio de equipe técnica para realização de 

análise da qualidade da água dos poços artesianos do distrito de Vale Verde. O requerimento acima 

citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do vereador 
Derival dos Santos Brito. Nº 181/21 autoria vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com o Governo do Estado para patrolamento das estradas 

vicinais de Imbiruçu, Agrovila em especial estrada Águas do Porto. O requerimento acima citado foi 

aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do vereador Derival 

dos Santos Brito. Indicações: Nº 172/21 autoria vereadora Ariana Fehlberg – Pavimentação de todas 

as ruas ainda não pavimentadas do município. A indicação acima citada foi aprovada pela 

unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do vereador Derival dos Santos 

Brito. Nº 173/21 autoria vereadores Ronildo Vinhas Alves, Saulo Jesus de Almeida e Reinaldo Bispo 

dos Santos – Reconstrução das pontes do rio Verde, conhecida como passagem do jipe, acesso a praia 

dos Coqueiros, distrito de Trancoso. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos 

vereadores presentes, constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito. Nº 174/21 autoria 

vereador Charles Sena Santos – Pavimentação da Rua Beira Rio no Bairro Vila Jardim, Rua de acesso 

a ladeira de Imbiruçu. Construção de muro de contenção na subida da ladeira do bairro Frei Calixto via 

Fontana. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes, 
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constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito. Nº 175/21 autoria vereador Nilson 
Cardoso Bezerra – Revitalização dos campos de futebol da I.II e III etapa da Vila Valdete. A indicação 

acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do 

vereador Derival dos Santos Brito. Nº 176/21 autoria vereador Lucas Farias Barreto Souza – 

Pavimentação asfáltica da Av. Ubaldino Júnior, bairro Fontana. A indicação acima citada foi 

aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência do vereador Derival 

dos Santos Brito. Nº 177/21 autoria vereador Enildo Rodrigues da Gama – Construção de dois 

redutores de velocidade na rua Brasília, proximidades da quadra poliesportiva “Xará”, bairro 

Campinho. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes, 

constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito. Nº 178/21 autoria vereador Anderson 

Ricelli Nunes Gonçalves – Reposição de lâmpadas queimadas nos postes de iluminação pública em 

Itaporanga. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes, 

constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito. Nº 179/21 autoria vereador Saulo Jesus 

de Almeida – Pavimentação do acesso ao bairro Coqueiro Alto, instalação de braços e lâmpadas nos 

postes de iluminação pública. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos 

vereadores presentes, constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito. Nº 180/21 autoria 

vereador Kempes Neville Simões Rosa – Instalação de corrimão de proteção para pedestres na ladeira 

do bairro Paraguai. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores 

presentes, constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito. Nº 181/21 autoria vereador 

Reinaldo Bispo dos Santos – Revitalização e limpeza da praça do bairro Village I, orla norte. A 

indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes, constando 

ausência do vereador Derival dos Santos Brito. Nº 182/21 de autoria do vereador Evanildo Santos 

Lage – Iluminação do Trevo do Galego. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade 

dos vereadores presentes, constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito. 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. 

 

 

 


