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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE MARÇO DE 2021 

  

Aos 11 (onze) dias do mês de março de 2021 às 10h00min foi realizada a 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, 

Saulo Jesus de Almeida e Vinicius Pinheiro Parracho; constando à ausência do Vereador Ronildo 

Vinhas Alves. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 04 (quatro), e duas Extraordinária do 

dia 08 de março de 2021 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do 

Vereador Ronildo Vinhas Alves. Para Leitura: Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 

026/2021 de autoria da vereadora Ariana Fehlberg – Matéria: Institui o Programa Jovem Aprendiz 

no âmbito da Câmara Municipal de Porto Seguro. Projeto de Lei Nº 029/2021 de autoria do vereador 

Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. Matéria: Dispõe no âmbito do município de Porto Seguro sobre 

a autorização de fornecimento e distribuição de absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda, 

e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 030/2021 de autoria do vereador Anderson Ricelli Nunes 

Gonçalves. Matéria: Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar placas ou cartazes em locais visíveis 

e de fácil acesso, em todas as repartições públicas no município de Porto Seguro, para divulgar o 

direito da não obrigatoriedade de reconhecimento de firma e autenticação de cópias em cartório, para 

utilização em atos e procedimentos administrativos, conforme Lei Federal nº 13726 de 08 outubro de 

2018. Projeto de Lei Nº 031/2021 de autoria do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. 

Matéria: Dispõe sobre o Pré-Natal Masculino no Município de Porto Seguro e dá outras 

providências. Projeto de Lei Nº 032/2021 de autoria do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. 

Matéria: Cria o Programa Municipal de Fomento e Difusão a Música Gospel e dá outras 

providências. Projeto de Lei Nº 033/2021 de autoria do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. 

Matéria: Dispõe sobre o consentimento informado e instruções prévias de vontade sobre tratamento 

de enfermidade em fase terminal de vida. Projeto de Lei Nº 034/2021 de autoria da vereadora Lionete 

Matsui – Matéria: Altera Lei Municipal 755/2008, que Dispõe sobre o controle e proteção de 

populações animal, bem como a proteção de zoonoses e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 

035/2021 de autoria da vereadora Lionete Matsui – Matéria: Proíbe condomínio de casas, 

apartamentos e/ou similares a proibir a criação de animais de pequeno porte, desde que não coloquem 

em risco a segurança e a higiene das moradias e vizinhança e dá outras providências. Projeto de Lei 

Nº 036/2021 de autoria do vereador Reinaldo Bispo dos Santos – Matéria: Denomina oficialmente 

como rua Santa Luzia, via pública conhecida como Antônio Florentino, no distrito de Trancoso. 

Projeto de Lei Nº 037/2021 de autoria da vereadora Ariana Fehlberg – Denomina oficialmente 
avenida Carlos Augusto Guimarães Filho, via pública conhecida como avenida Coqueiral, localizada 

na Orla Norte. Ordem do Dia do Legislativo Municipal: Para 2º Votação: 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. Quórum: Maioria Absoluta de acordo 

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

autoria do vereador Vinicius Pinheiro Parracho – Matéria: Acrescenta parágrafos aos artigos 3º, 4º, 
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5º,6º, 7º. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as) a emenda acima citada foi 

aprovada pela unanimidade dos vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador 

Ronildo Vinhas Alves. Em seguida a Presidente Ariana Fehlberg colocou o Projeto de Lei Nº 

001/2021 com uma emenda aprovada, em discussão e votação. Depois de várias discussões por 

parte dos vereadores (as) o projeto acima citado com uma emenda aprovada, foi aprovado pela 

unanimidade dos vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador Ronildo Vinhas 

Alves. 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. Quórum: Maioria Absoluta de 

acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Retirado de pauta a pedido da autora vereadora 

Ariana Fehlberg. Emenda Nº 001 ao Projeto de Lei Nº 003/12 de autoria do vereador Vinicius 

Pinheiro Parracho. Matéria: Altera redação do art.1º e acrescenta o § 1º ao § 5º ao art. 2º. 

Prejudicado pela retirada do projeto acima citado.  Projeto de Lei Nº 006/2021 de autoria do 

vereador Vinicius Pinheiro Parracho – Matéria: Institui o Programa de Estágio no âmbito do Poder 

Legislativo Municipal – 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 vereados (as) presentes, constando ausência do vereador Ronildo Vinhas 

Alves. Projeto de Lei Nº 008/2021 de autoria do vereador Kempes Neville Simões Rosa – Matéria: 

Regulamenta o serviço, estabelece os valores para pagamento do guincho de veículos automotores 

apreendidos no âmbito do município de Porto Seguro. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o 

art. 142 do Regimento Interno. Emenda Nº 001 ao Projeto de Lei Nº 008/21 de autoria dos 

Vereadores Robinson Leão Vinhas e Charles Sena Santos – Matéria: Acrescenta o Parágrafo único 

ao Artigo VII. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as) a emenda acima citada 

foi aprovada pela unanimidade dos vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador 

Ronildo Vinhas Alves. Em seguida a Presidente Ariana Fehlberg colocou o Projeto de Lei Nº 

008/2021 com uma emenda aprovada, em discussão e votação. Depois de várias discussões por 

parte dos vereadores (as) o projeto acima citado com uma emenda aprovada, foi aprovado pela 

unanimidade dos vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador Ronildo Vinhas 

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

Denomina oficialmente como Mercado Municipal Aliomar Bittencourt – Mercado Municipal no 

Complexo Frei Calixto – 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 (as) presentes, constando ausência do vereador Ronildo 

Vinhas Alves. Projeto de Lei Nº 011/2021 de autoria do vereador Ariana Fehlberg – Matéria: 

Dispõe sobre medidas de segurança a serem adotadas por administradores de bares, casas de shows, 

restaurantes e estabelecimentos similares, visando à proteção das mulheres em suas dependências. 

Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias 

discussões por parte dos vereadores (as) o projeto de lei acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador Ronildo Vinhas 

Alves. Projeto de Lei Nº 012/2021 de autoria da vereadora Ariana Fehlberg – Matéria: Cria o 

Programa Porto Seguro Limpa, com o objetivo de desenvolver ações efetivas de sustentabilidade na 

área de limpeza urbana dos distritos, bairros, povoados e comunidade do município. Quórum: 

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

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

vereadores (as), constando ausência do vereador Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Lei Nº 

014/2021 de autoria do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves – Matéria: Institui o âmbito do 

município de Porto Seguro, o Programa de Prevenção e Tratamento da Endometriose. Quórum: 

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

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

vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador Ronildo Vinhas Alves. Projeto de 



80 
 

 

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 

Lei Nº 015/2021 de autoria do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves – Matéria: Autoriza a 

instituição do Programa de Inclusão Digital para Terceira idade através de cursos de Tecnologia da 

Informação do Conhecimento – TICs e treinamento a Jovens Aprendizes que disseminarão o 

conhecimento a idosos, e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 

142 Regimento Interno. Emenda Nº 001 ao Projeto de Lei Nº 015/21 de autoria do vereador Vinicius 

Pinheiro Parracho – Matéria: altera artigos do projeto de lei acima citado. Depois de várias 

discussões por parte dos vereadores (as) a emenda acima citada foi aprovada pela unanimidade 

dos vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador Ronildo Vinhas Alves. Em 

seguida a Presidente Ariana Fehlberg colocou o Projeto de Lei Nº 015/2021 com uma emenda 

aprovada, em discussão e votação. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as) o 

projeto acima citado com uma emenda aprovada, foi aprovado pela unanimidade dos 

vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador Ronildo Vinhas Alves. Projeto de 

Lei Nº 017/2021 de autoria do vereador Ronildo Vinhas Alves – Matéria: Considera de Utilidade 

Pública Municipal a Associação de Revitalização da Orla Norte – Quórum: Maioria Absoluta de 

acordo com o art. 142 Regimento Interno. O projeto de lei acima citado foi prejudicado pela 

ausência do autor vereador Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Lei Nº 018/2021 de autoria do 

vereador Enildo Rodrigues da Gama – Matéria: Considera de Utilidade Pública Municipal a 

Associação Recreativa, Cultural e Esportiva Real Madrid – Quórum: Maioria Absoluta de acordo 

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

projeto de lei acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (as) presentes, 

constando ausência do vereador Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Lei Nº 019/2021 de autoria do 

vereador Nilson Cardoso Bezerra – Matéria: Dispõe sobre alinhamento e retirada de fios em desuso 

e desordenados existentes em postes de energia elétrica. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com 

o art. 142 do Regimento Interno. Emenda Fora da Pauta: Autoria do vereador Vinicius Pinheiro 

Parracho. Matéria: altera artigo do projeto de lei acima citado. Depois de várias discussões por 

parte dos vereadores (as) a emenda acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores 

(as) presentes, constando ausência do vereador Ronildo Vinhas Alves. Em seguida a Presidente 

Ariana Fehlberg colocou o Projeto de Lei Nº 019/2021 com uma emenda aprovada, em discussão e 

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

com uma emenda aprovada, foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (as) presentes, 

constando ausência do vereador Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Lei Nº 021/2021 de autoria do 

vereador Nilson Cardoso Bezerra – Matéria: Dispõe sobre a autorização da instalação de placas com 

cardápios em braile nos restaurantes, lanchonetes, bares, hotéis, motéis em estabelecimentos de 

atendimento ao consumidor. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento 

Interno. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as) o projeto de lei acima citado 

foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador 

Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Lei Nº 022/2021 de autoria da vereadora Lionete Matsui – 

Matéria: Considera de Utilidade Pública Municipal a Associação da Terceira Idade Abrangência 

Costa do Descobrimento. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento 

Interno. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as) o projeto de lei acima citado 

foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador 

Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Lei Nº 023/2021 de autoria do vereador Charles Sena Santos – 

Matéria: Dispõe sobre a democratização do acesso à internet 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 (as) o projeto de lei acima citado foi 

aprovado pela unanimidade dos vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador 

Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Lei Nº 024/2021 de autoria do vereador Vinicius Pinheiro 

Parracho – Matéria: Proíbe a entrada, a permanência e a circulação de veículos automotores nas 

praias do município e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 
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do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as) o projeto de lei 

acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (as) presentes, constando ausência 

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

Ronildo Vinhas Alves com apoio – Matéria: Altera a redação do Inciso XI do Parágrafo 2º do Artigo 

35 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 

143 do Regimento Interno. O projeto de lei acima citado foi prejudicado pela ausência do autor 

vereador Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Resolução Nº 002/2021 de autoria da vereadora Ariana 

Fehlberg com apoio dos demais vereadores – Matéria: Concede Título de Cidadã Portosegurense a 

Dra. Raissa Soares. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. 

Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as) o projeto de resolução acima citado 

foi aprovado por 13 votos dos vereadores (as): Ariana Fehlberg, 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 e Saulo Jesus de Almeida; 

constando à ausência do Vereador Ronildo Vinhas Alves; 02 (dois) votos contra dos vereadores: 

Anderson Ricelli Nunes Gonçalves e Charles Sena Santos; 01 (uma) abstenção do vereador 

Vinicius Pinheiro Parracho; constando 01 (uma) ausência do vereador Ronildo Vinhas Alves. 

Questão de Ordem do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves: o projeto de resolução embora 

aprovado ele é “antirregimental”. Projeto de Resolução Nº 003/2021 de autoria do vereador 

Anderson Ricelli Nunes Gonçalves com apoio dos demais vereadores (as) – Matéria: Concede Título 

de Cidadão Portosegurense ao Sr. Derival dos Santos Brito. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo 

com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as) o 

projeto de lei acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (as) presentes, 

constando ausência do vereador Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Lei Nº 025/2021 de autoria do 

vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves e Dilmo Batista Santiago. Matéria: Autoriza o 

município firmar Parceria Público Privada com empresa particular para construção, revitalização e 

qualificação de vias e logradouros públicos. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do 

Regimento Interno. Emenda Nº 001 ao Projeto de Lei Nº 025/21 de autoria dos vereadores Charles 

Sena Santos e Lucas Farias Barreto. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as) a 

emenda acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores (as) presentes, constando 

ausência do vereador Ronildo Vinhas Alves. Em seguida a Presidente Ariana Fehlberg colocou o 

Projeto de Lei Nº 025/2021 com uma emenda aprovada, em discussão e votação. Depois de várias 

discussões por parte dos vereadores (as) o projeto de lei acima citado com uma emenda 

aprovada, foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (as) presentes, constando ausência do 

vereador Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Lei Nº 0272021 de autoria do vereador Vinicius 

Pinheiro Parracho – Matéria: Dispõe sobre a vedação ao Poder Executivo Municipal, a classificação 

sigilosa de qualquer contrato firmado sem licitação, bem como documentos correlatos, em 

decorrência do Decreto nº 11.611/21, que estabelece Situação de Emergência e Estado de Calamidade 

Pública 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 

(as) o projeto de lei acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (as) presentes, 

constando ausência do vereador Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Resolução Nº 004/2021 
autoria do vereador Dilmo Batista Santiago com apoio – Matéria: Concede Título de Cidadão 
Portosegurense ao Sr. Charles Sena Santos. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do 

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

acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (as) presentes, constando ausência 

do vereador Ronildo Vinhas Alves. Requerimentos: Nº 045/21 de autoria da vereadora Ariana 

Fehlberg – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o Governo do Estado para 

conclusão da pavimentação do distrito de Vera Cruz, povoado de Pindorama, Agrovila, bairro Quinta 
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do Descobrimento, bairro Parque Ecológico, bairro Village, bairro Riacho Doce. O requerimento 

acima citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador 

Ronildo Vinhas Alves. Nº 046/21 autoria do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves – Requer 

do Executivo Municipal Instalação de um programa de saúde da família nos bairros Porto Alegre I e 

II. O requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência do vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 047/21 de autoria do vereador Lucas Farias Barreto 

Souza – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a CONDE para drenagem e 

pavimentação do bairro Mundaí, bairros: Village I e Village II. O requerimento acima citado foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Ronildo Vinhas 

Alves. Nº 048/21 de autoria do vereador Charles Sena Santos – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com o Ministério da Saúde para implantação do Centro de Atenção 

Psicossocial – CAPS, no distrito do Arraial d`Ajuda. O requerimento acima citado foi aprovado 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 

049/21 de autoria do vereador Eduardo Levino Soares Filho – Requer do Executivo Municipal a 

realização de curso de qualificação de agentes de trânsito, atualização da legislação de trânsito e 

assuntos correlatos. O requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 050/21 de autoria do vereador Reinaldo 

Bispo dos Santos – Requer do Executivo Municipal extensão do horário de atendimento dos postos 

de saúde do distrito de Trancoso, distrito de Caraíva e localidade de Itaporanga. O requerimento 

acima citado foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador 

Ronildo Vinhas Alves. Nº 021/21 de autoria do vereador Evanildo Santos Lage – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com a COELBA para extensão de rede baixa de energia 

elétrica para a comunidade da Seringa no projeto Vale Verde. O requerimento acima citado foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Ronildo Vinhas 

Alves. Requerimento fora da pauta: Mesa Diretora: Requer do Executivo Municipal o 

cumprimento da Lei 925/2010. O requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência do vereador Ronildo Vinhas Alves. Indicações: Nº 039/21 de 

autoria da vereadora Ariana Fehlberg – Mutirão de limpeza poda de árvores e reposição de lâmpadas 

no povoado de Pindorama, Agrovila, bairro Quinta do Descobrimento, bairro Parque Ecológico, 

Complexo Frei Calixto, bairro Cambolo e demais localidades. A indicação acima citada foi 

aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Ronildo Vinhas 

Alves. Nº 040/21 de autoria do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves – Aterramento e 

asfaltamento da entrada da rua Robinson Vinhas, bairro Parque Ecológico. A indicação acima citada 

foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Ronildo Vinhas 

Alves. Nº 041/21 de autoria do vereador Lucas Farias Barreto Souza – Revitalização da iluminação 

pública do bairro Vila Jardim, bairro Porto Alegre, bairro Parque Ecológico e todo Complexo Frei 

Calixto. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência do vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 042/21 de autoria do vereador Saulo Jesus de 

Almeida – Construção de praça no bairro Mirante Rio Verde, instalação de equipamento de ginástica 

e parque para crianças, distrito de Trancoso. A indicação acima citada foi aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 043/21 
de autoria do vereador Charles Sena Santos – Revitalização da ladeira de acesso da orla norte a av. 

do Trabalhador para o Complexo Frei Calixto. A indicação acima citada foi aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 044/21 
de autoria do vereador Evanildo Santos Lage – Revitalização do centro esportivo do distrito de Arraial 

d’Ajuda, localizado no centro, próximo ao posto de gasolina. A indicação acima citada foi aprovada 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 

045/21 de autoria do vereador Enildo Rodrigues da Gama – Iluminação da ladeia da localidade do 

Imbiruçu. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando 
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ausência do vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 046/21 de autoria do vereador Reinaldo Bispo dos 

Santos – Limpeza dos bueiros da rua São João, rua Tiradentes, rua D. Pedro I e rua Antonio 

Florentino, na Baixada do Flamengo no distrito de Trancoso. A indicação acima citada foi aprovada 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 

047/21 de autoria do vereador Eduardo Levino Soares Filho – Sinalização dos redutores de velocidade 

e das faixas de pedestres em todo o município. A indicação acima citada foi aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Ronildo Vinhas Alves. O Presidente 

Ariana Fehlberg agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 18 de março 

2021. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


