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  ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE MAIO DE 2021 

  

Aos 13 (treze) dias do mês de maio de 2021 às 10h00min foi realizada a 14ª 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, 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 do Vereador Enildo Rodrigues da Gama. Expediente: A Ata 

da Sessão Ordinária do dia 06 (seis) de abril de 2021 foi aprovada pela unanimidade dos presentes; 

constando ausência do Vereador Enildo Rodrigues da Gama. Em seguida o vereador Robinson Leão 

Vinhas solicitou um minuto de silencio pelo falecimento do Sr. Eiras Gonçalves Nazaré.  Para Leitura: 

Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 068/2021 autoria vereador Kempes Neville Simões Rosa 

– Matéria: Dispõe sobre a publicação na Internet, dos nomes e demais informações relacionadas aos 

empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizados que atuam junto à administração pública 

direta e indireta. Projeto de Lei Nº 069/2021 autoria vereador Reinaldo Bispo dos Santos – Matéria: 

Dispõe sobre a inserção de profissionais da área de Serviço social e de Psicologia nas escolas públicas 

municipais de educação básica do município. Projeto de Lei Nº 070/2021 autoria vereadora Lionete 

Matsui – Matéria: Dispõe sobre o descarte adequado de lixo eletrônico e lixo tecnológico e dá outras 

providências. O projeto acima citado foi prejudicado a leitura pela ausência da autora vereadora 

Lionete Matsui. Projeto de Lei Nº 071/2021 autoria vereador Kempes Neville Simões Rosa – Matéria: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal conceder auxílio emergencial às famílias de baixa renda, afetadas 

economicamente pela pandemia do COVID-19, novo corona/vírus no município e dá outras providências. 

Projeto de Lei Nº 072/2021 autoria vereador Lucas Farias Barreto Souza – Matéria: Dispõe sobre a 

criação do restaurante popular e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 073/2021 autoria vereador 

Charles Sena Santos – Matéria: Dispõe sobre a criação do Projeto “Lixeira para todos” e dá outras 

providências. Projeto de Resolução Nº 012/2021 autoria vereador Reinaldo Bispo dos Santos – Matéria: 

Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Aartt Lam. Ordem do Dia do Executivo Municipal: 

Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 007/2021 – Matéria: Dispõe sobre o Programa Municipal de 

Organizações Sociais e dá outras providências. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 

Regimento Interno. Emenda Modificativa Nº 001 autor vereador Vinicius Pinheiro Parracho. Quórum: 

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

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

ausência do vereador Enildo Rodrigues da Gama. Emenda Modificativa Nº 002 Autor vereador 

Vinicius Pinheiro Parracho. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 Regimento Interno. 

Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as) a emenda acima citada foi aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Enildo Rodrigues da Gama. Dando 

/prosseguimento a presidente Ariana Fehlberg coloca o projeto de lei nº 007/21 com duas emendas em 
discussão e votação. 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 

Enildo Rodrigues da Gama. Projeto de Lei Nº 008/2021 – Matéria: Dispõe sobre a criação de 

Gratificação aos servidores da Secretaria de Saúde do município de Porto Seguro, bem como de qualquer 

outra Secretaria que estiverem exercendo serviços extraordinários direta ou indiretamente durante o 

enfrentamento da Calamidade Pública ocasionada pela pandemia do COVID-19 – Novo Corona/vírus e 

dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Na 
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discussão do projeto acima citado, o vereador Kempes Neville Simões Rosa solicitou que fosse constado 

em “ata” o pronunciamento dos vereadores Charles Sena Santos e Robinson Leão Vinhas. Vereador 

Charles Sena Santos: Peço atenção do vereador Dilmo Batista Santiago e demais vereadores (as). O que 

me chamou atenção, foi em um bate papo que tivemos, foi abordado que ainda tem da gestão passada 

400 (quatrocentas) pessoas recebendo pelo município de Porto Seguro até hoje; e segunda informações 

estas pessoas não tem ligação nenhuma com município e sim com o município vizinho; e sabemos da 

necessidade da geração de emprego dentro no nosso município. Vereador Robinson Leão Vinhas: Em 

defesa do vereador Charles Sena Santos, gostaria de falar para o Vereador Kempes Neville Simões Rosa, 

quem falou que tem funcionários de outros locais que não estavam vindo trabalhar mas estão recebendo 

foi a Secretária Alessandra Quaresmo que é secretária da Secretária de Saúde Dr. Raissa. Ela ainda 

disse que estava tendo dificuldade, eles já foram convocados através de diário oficial e ainda não 

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

foi aprovado obtendo o seguinte resultado: 15 (quinze) votos favoráveis dos vereadores: Anderson 

Ricelli Nunes Gonçalves, Ariana Fehlberg, Charles Sena Santos, Derival dos Santos Brito, Dilmo 

Batista Santiago, Eduardo Levino Soares Filho, 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; 01 (um) voto contra 

do vereador Vinicius Pinheiro Parracho; constado 01 (uma) ausência do vereador Enildo Rodrigues 

da Gama. Dando prosseguimento a presidente Ariana Fehlberg disse que por motivo de saúde ia se 

ausenta da Sessão e convidou o vice presidente vereador Robinson Leão Vinhas para assumir os trabalhos 

da mesa. Do Legislativo Municipal: Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 053/2021autoria vereador 

Reinaldo Bispo dos Santos – Matéria: Institui o dia 28 de março como Dia Municipal dos Direitos 

Humanos do Policial e Bombeiro Militar. 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 do vereador Enildo Rodrigues da 

Gama. Projeto de Lei Nº 054/2021 autoria vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves – Matéria: 

Dispõe sobre o protocolo de vacinação 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 do vereador Enildo Rodrigues da Gama. Projeto de Lei Nº 060/2021 autoria vereador 

Kempes Neville Simões Rosa – Matéria: Dispõe sobre a divulgação da relação dos profissionais de saúde 

nos postos de saúde. 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 do vereador Enildo Rodrigues da Gama. Projeto de Lei Nº 

061/2021 autoria vereador Kempes Neville Simões Rosa – Matéria: Dispõe sobre o reaproveitamento 

das águas pluviais nos casos em que especifica e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de 

acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Emenda Modificativa Nº 001 Autor vereador Vinicius 

Pinheiro Parracho. Depois de várias discussões por parte dos vereadores emenda acima citada foi 

aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Enildo Rodrigues da 

Gama. Em seguida o presidente da mesa Robinson Leão Vinhas colocou o projeto acima citado com uma 

emenda em discussão e votação. Depois de várias discussões por parte dos vereadores o projeto acima 

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

Rodrigues da Gama. Projeto de Resolução Nº 011/2021 de autoria vereador Dilmo Batista Santiago – 
Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Janick Daudet. Quórum: Dois Terços (2/3) 

de acordo com o art. 143 Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos vereadores o 

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

Enildo Rodrigues da Gama. Projeto de Resolução Nº 012/202 autoria vereador Derival dos Santos 

Brito – Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Michael Rumpf- Gail. Quórum: Dois 

Terços (2/3) de acordo com o art. 143 Regimento Interno. Requerimentos: Nº 137/21 de autoria 

vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Mun. celebração de convênio com o Ministério da 
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Saúde para ampliação do programa e pré-natal no atendimento médico púbico. Depois de várias 

discussões por parte dos vereadores requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do vereador Enildo Rodrigues da Gama. Nº 138/21 autoria vereador 

Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal celebração de Parceria Público Privada para 

revitalização da ladeira antiga de acesso ao Quadrado São João/Quadrado de Trancoso, distrito de 

Trancoso. Depois de várias discussões por parte dos vereadores requerimento acima citado foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Enildo Rodrigues da 

Gama. Nº 139/21 autoria vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Educação para construção de uma escola no 

Jambeiro. Depois de várias discussões por parte dos vereadores requerimento acima citado foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Enildo Rodrigues da 

Gama. Nº 140/21 autoria vereador Reinaldo Bispo dos Santos – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com o Governo do Estado para instalação em Sapirara de base da caixa d`água, 

no bairro Xandó – base e caixa d´agua, e na comunidade Serraria – base e caixa d´água, região sul do 

município. Depois de várias discussões por parte dos vereadores requerimento acima citado foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Enildo Rodrigues da 

Gama. Nº 141/21 autoria vereador Charles Sena Santos – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com Governo do Estado para implantação de estrutura de transplante de coração, rim, fígado e 

pulmão no hospital LEM. Depois de várias discussões por parte dos vereadores requerimento acima 

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

Rodrigues da Gama. Nº 142/21 autoria vereador Lucas Farias Barreto Souza – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o Governo do Estado para construção/instalação de caixa d`água 

de 10 mil litros no Projeto São José. Depois de várias discussões por parte dos vereadores 

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

vereador Enildo Rodrigues da Gama. Nº 143/21 autoria vereador Saulo Jesus de Almeida – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com a CERB para perfuração de poço artesiano, com base 

e caixa d´água no distrito de Caraíva. Depois de várias discussões por parte dos vereadores 

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

vereador Enildo Rodrigues da Gama. Nº 144/21 autoria vereador Eduardo Levino Soares Filho – 

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

construção de quadra poliesportiva no bairro Cambolo. Depois de várias discussões por parte dos 

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

ausência do vereador Enildo Rodrigues da Gama. Nº 145/21, autoria Edil, Vinicius Pinheiro Parracho 

– Requer do Executivo Municipal celebração de convênio para reforma da ladeira de acesso para bicicletas 

na rua Cova da Moça. Depois de várias discussões por parte dos vereadores requerimento acima 

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

Rodrigues da Gama. Nº 146/21 autoria vereador Enildo Rodrigues da Gama – Requer do Executivo 

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

adesão e fomento do programa PRONATEC em Porto Seguro. Depois de várias discussões por parte 

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

ausência do vereador Enildo Rodrigues da Gama. Indicações: Nº 139/21 autoria vereadora Ariana 

Fehlberg – Pavimentação das ruas do distrito de Vera Cruz, povoado de Pindorama, localidades de 

Agrovila e São Geraldo. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do vereador Enildo Rodrigues da Gama. Nº 140/21autoria vereadores Ronildo 

Vinhas Alves, Saulo Jesus de Almeida, Reinaldo Bispo dos Santos – Pavimentação ecológica no trecho 

que interliga o distrito de Vera Cruz ao povoado de São José do Panorama. A indicação acima citada foi 

aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Enildo Rodrigues da 

Gama. Nº 141/21 autoria vereador Lucas Farias Barreto Souza – Drenagem e pavimentação da rua dos 

Lírios, rua Cesar Augusto, travessa Soldado Claudio Ribeiro, bairro Cambolo. A indicação acima citada 

foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Enildo Rodrigues 
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da Gama.  Nº 142/21 autoria vereadores Reinaldo Bispo dos Santos, Ronildo Vinhas Alves, Saulo Jesus 

de Almeida – Manutenção do poço de artesiano do abastecimento de água do São José do Panorama. A 

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

vereador Enildo Rodrigues da Gama. Nº 143/21 autoria vereador Vinícius Pinheiro Parracho – 

Construção de lixeira na rua das Acácias, distrito de Trancoso. A indicação acima citada foi aprovada 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Enildo Rodrigues da Gama. Nº 

144/21 autoria vereadores Saulo Jesus de Almeida Reinaldo Bispo dos Santos, Ronildo Vinhas Alves – 

Pavimentação e instalação da rede de esgotamento sanitário na rua das Flores, de acesso ao bairro 

Trancosinho – Trancoso. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do vereador Enildo Rodrigues da Gama. Nº 145/21 autoria vereador Eduardo 

Levino Soares Filho – Revitalização da iluminação pública da Av. Ayrton Sena. A indicação acima 

citada foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Enildo 

Rodrigues da Gama. Nº 146/21 autoria vereador Charles Sena Santos – Pavimentação asfáltica nas 

principias ruas do bairro Frei Calixto, rua da Paz que liga praça São João a praça da Caixa d´Água, rua da 

Matriz e rua Princesa Isabel. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do vereador Enildo Rodrigues da Gama. Nº 147/21 autoria vereador Kempes 

Neville Simões Rosa - Pavimentação das Ruas: Pôr do Sol, Estrela D'alva, Estrela Guia, Arco íris, 

Portugal, Estrela do Mar, Constelação, Pedra da Lua, Barcelona, Cometa no bairro Estrada da Balsa. A 

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

vereador Enildo Rodrigues da Gama. Nº 148/21 autoria vereador Enildo Rodrigues da Gama – 

Recuperação das calçadas públicas com piso apropriado para portadores de necessidades especiais e 

pessoas com dificuldade de locomoção. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do vereador Enildo Rodrigues da Gama. Nº 149/21 autoria vereador 

Anderson Ricelli Nunes Gonçalves – Reforma das escolas do distrito de Caraíva e Nova Caraíva. A 

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

vereador Enildo Rodrigues da Gama. Em seguida o presidente da Mesa vereador Robinson Leão Vinhas 

agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 20 de maio 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. 

 

 

 


