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 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE ABRIL DE 2021 

  

Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2021 às 10h00min foi realizada a 10ª 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, Robinson Leão Vinhas, Ronildo Vinhas Alves e Vinicius 

Pinheiro Parracho; constando à ausência dos Vereadores: Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo Jesus 

de Almeida. Expediente: As Atas das Sessões Ordinárias do dia 08 (oito) de abril de 2021 foi aprovada 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Reinaldo Bispo dos Santos e 

Saulo Jesus de Almeida. Dando prosseguimento a presidente Ariana Fehlberg solicita um minuto de 

silencio pelo falecimento do Sr. Antonio Dores de Oliveira – professor do Povoado de Pindorama. 

Para Leitura: Do Executivo Municipal: Mensagem de Veto Nº 001 – Veto Total ao Projeto de Lei 

Nº 027/2021. Mensagem Nº 001/20 acompanhando Projeto de Lei Nº 001/2020 que Retifica a 

denominação do Parque Municipal marinho do Recife de Fora, criado pela Lei Nº 260/97, de 16 de 

dezembro de 1997, altera sua área, delimita a sua Zona de Amortecimento e dá outras providências. 

Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 051/2021 de autoria do vereador Kempes Neville 

Simões Rosa – Matéria: Autoriza o Poder Executivo Municipal a estabelecer programa que garanta 

reservatórios de água individuais (caixas d´água) a famílias de baixa renda e garanta melhorias nas 

condições de abastecimento de água no município. Projeto de Lei Nº 052/2021 de autoria do vereador 

Kempes Neville Simões Rosa – Matéria: Disciplina a utilização de “milhagem” oriundas de passagens 

aéreas custeadas com recursos públicos. Projeto de Lei Nº 053/2021 de autoria do vereador Reinaldo 

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

Policial e Bombeiro Militar. O projeto acima citado foi prejudicado a leitura pela ausência do autor 

vereador Reinaldo Bispo dos Santos. Projeto de Lei Nº 054/2021 de autoria do vereador Anderson 

Ricelli Nunes Gonçalves. Matéria: Dispõe sobre o protocolo de vacinação no município de Porto 

Seguro e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 055/2021, autoria Edil, Lucas Farias Barreto Souza. 

Matéria: Institui e concede ao funcionário público municipal de Seguro, folga aniversário. Projeto de 

Lei Nº 056/2021 de autoria do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Matéria: Institui o programa de 

trânsito “Faixa Vida” no âmbito do município de Porto Seguro. Projeto de Lei Nº 057/2021 de autoria 

do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Matéria: Institui o mês “maio Amarelo”, dedicado a ações 

preventivas de redução de acidentes de trânsito. Projeto de Lei Nº 058/21 de autoria do vereador 

Charles Sena Santos. Matéria: Autoriza a criação do projeto “Casa do Artesanato Terra Mãe do Brasil” 

e dá outras providências. Em seguida a presidente Ariana Fehlberg justificou a ausência dos vereadores: 

Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo Jesus de Almeida – por motivo de saúde. Palavra do vereador 

Vinicius Pinheiro Parracho: Solicitando da Presidente vereadora Ariana Fehlberg o encaminhamento 

do Projeto de Lei Nº 001/2020 do Executivo Municipal que Retifica a denominação do Parque 

Municipal marinho do Recife de Fora, criado pela Lei Nº 260/97, de 16 de dezembro de 1997, altera 

sua área, delimita a sua Zona de Amortecimento e dá outras providências; para a Comissão de Meio 

Ambientes desta Egreja Casa Legislativa.  Ordem do Dia do Legislativo Municipal: Para 2º 
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Votação: Projeto de Lei Nº 046/2021 de autoria do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. 

Matéria: Dispõe sobre a autorização 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. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as) o projeto 

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

Derival dos Santos Brito – ausente da sessão por motivo de saúde, justificada pelo colega vereador 

Anderson Ricelli Nunes Gonçalves; Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo Jesus de Almeida. Projeto 

de Lei Nº 050/2021 de autoria do vereador Reinaldo Bispo dos Santos – Matéria: Institui a Politica 

Municipal de Prevenção e Combate ao Suicídio e de Valorização da Vida. Quórum: Maioria Absoluta 

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

ausência do autor vereador Reinaldo Bispo dos Santos. Do Legislativo Municipal: Para 1º 

Votação: 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. 

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), constando ausência dos vereadores: Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo 

dos Santos e Saulo Jesus de Almeida. 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. 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), constando ausência dos vereadores: Derival dos 

Santos Brito, Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo Jesus de Almeida. Projeto de Lei Nº 048/2021 de 

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. 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), constando ausência dos vereadores: Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo dos Santos e 

Saulo Jesus de Almeida. Projeto de Lei Nº 049/2021 de autoria do vereador Anderson Ricelli Nunes 

Gonçalves. Matéria: Autoriza a manutenção de um profissional Auxiliar de enfermagem, nas unidades 

da rede pública municipal de creches e escolas de educação infantil, 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 

(as), constando ausência dos vereadores: Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo dos Santos e 

Saulo Jesus de Almeida. Requerimentos: Nº 091/21 de autoria da vereadora Ariana Fehlberg – 

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

praça estruturada com parque para crianças, bancos com mesas, quadra society, espaço para corrida, 

ciclismo, aparelhos de ginástica ao ar livre, espaço de convivência no bairro Quinta do Descobrimento. 

O requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (as), constando 

ausência dos vereadores: Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo Jesus de 

Almeida. Nº 092/21 de autoria do vereador, Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal 

em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, realize a doação de barracas padronizadas 

do CAR para feirantes do mercado municipal do distrito de Trancoso. O requerimento acima citado 

foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (as), constando ausência dos vereadores: Derival 

dos Santos Brito, Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo Jesus de Almeida. Nº 093/21 de autoria do 
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vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves – Requer do Executivo Municipal celebração de parceria 

público privada – PPP para renovação da iluminação de todo o município utilizando lâmpadas de led. 

O requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (as), constando 

ausência dos vereadores: Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo Jesus de 

Almeida. Nº 094/21 de autoria do vereador Enildo Rodrigues da Gama – Requer do Executivo 

Municipal a adoção do teto salarial nacional para os técnicos de radiologia. O requerimento acima 

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

Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo Jesus de Almeida. Nº 095/21 de 

autoria de Vinícius Pinheiro Parracho – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio para 

recuperação da ponte do rio da Vila. O requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade 

dos vereadores (as), constando ausência dos vereadores: Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo 

dos Santos e Saulo Jesus de Almeida. Nº 096/21 de autoria do vereador Reinaldo Bispo dos Santos 

– Requer do Executivo Municipal o envio de proposição versando sobre regularização fundiária do 

bairro Maria Viúva, bairro Mirante Rio Verde, bairro Xandó, Condomínio Dois Mil, área de Sapirara, 

área de Coqueiro Alto, distrito de Trancoso, área de Itaporanga e distrito de Caraíva. O requerimento 

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

vereadores: Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo Jesus de Almeida. Nº 

097/21 de autoria do vereador Lucas Farias Barreto Souza – Requer do Executivo Municipal celebração 

de convênio com o Governo do Estado para construção de Mercado Municipal de Pescados, no local 

da atual Tarifa. O requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (as), 

constando ausência dos vereadores: Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo 

Jesus de Almeida. Nº 098/21 de autoria do vereador Nilson Cardoso Bezerra – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com a Ministério da Cultura e SECUT/BA para atualização dos 

equipamentos do Centro Cultural de Porto Seguro. O requerimento acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos vereadores (as), constando ausência dos vereadores: Derival dos Santos Brito, 

Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo Jesus de Almeida. Nº 099/21 de autoria do vereador Saulo Jesus 

de Almeida – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a EMBASA para instalação 

de rede de esgotamento sanitário na rua das Flores, interligando ao bairro Trancosinho. O 

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

ausência dos vereadores: Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo Jesus de 

Almeida. Nº 100/21 de autoria do vereador Charles Sena Santos – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com o Governo do Estado para construção e implantação de colégio de 2º Grau 

no Complexo Frei Calixto. O requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

vereadores (as), constando ausência dos vereadores: Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo 

dos Santos e Saulo Jesus de Almeida. Nº 101/21 de autoria do vereador Robinson Leão Vinhas – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Governador do Estado para construção 

de parque e campo de futebol gramado, com alambrado, vestiários no bairro Quinta do Descobrimento. 

O requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (as), constando 

ausência dos vereadores: Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo Jesus de 

Almeida. Nº 102/21 de autoria do vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o Min. da Saúde para aquisição de ambulância exclusiva par 

atendimento aos pacientes do COVID-19. O requerimento acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos vereadores (as), constando ausência dos vereadores: Derival dos Santos Brito, 

Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo Jesus de Almeida. Nº 103/21 de autoria do vereador Evanildo 

Santos Lage – Requer do Executivo Municipal celebração com o DERBA para cascalhamento das 

estradas vicinais do distrito de Vale Verde. O requerimento acima citado foi aprovado pela 
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unanimidade dos vereadores (as), constando ausência dos vereadores: Derival dos Santos Brito, 

Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo Jesus de Almeida. Indicações: Nº 094/21 de autoria da vereadora 

Ariana Fehlberg – Construção de vestiários, alambrados e revitalização dos campos de futebol do 

povoado de Pindorama e Agrovila. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos 

vereadores (as), constando ausência dos vereadores: Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo 

dos Santos e Saulo Jesus de Almeida. Nº 095/21 de autoria dos vereadores Ronildo Vinhas Alves, 

Saulo Jesus de Almeida e Reinaldo Bispo dos Santos – Revitalização e ampliação do mercado 

municipal do distrito de Trancoso. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos 

vereadores (as), constando ausência dos vereadores: Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo 

dos Santos e Saulo Jesus de Almeida. Nº 096/21 de autoria do vereador Vinícius Pinheiro Parracho 

– Recuperação da ponte do rio Trancoso. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade 

dos vereadores (as), constando ausência dos vereadores: Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo 

dos Santos e Saulo Jesus de Almeida. Nº 097/21 de autoria dos vereadores Reinaldo Bispo dos 

Santos, Saulo Jesus de Almeida e Ronildo Vinhas Alves – Patrolamento das estradas vicinais nas 

proximidades do assentamento Frutos da Terra e assentamento Chico Mendes. A indicação acima 

citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores (as), constando ausência dos vereadores: 

Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo Jesus de Almeida. Nº 098/21 de 

autoria do vereador Lucas Farias Barreto Souza – Revitalização do campo de futevôlei da Tarifa. A 

indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores (as), constando ausência 

dos vereadores: Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo Jesus de Almeida. 

Nº 099/21 de autoria dos vereadores Saulo Jesus de Almeida, Ronildo Vinhas Alves, Reinaldo Bispo 

dos Santos – Requalificação e padronização das calçadas e passeios públicos do distrito de Trancoso. 

A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores (as), constando ausência 

dos vereadores: Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo Jesus de Almeida. 

Nº 100/21 de autoria do vereador Robinson Leão Vinhas – Instalação de braços e lâmpadas nos postes 

de iluminação pública na rua interligando o depósito da Reylux com a garagem da São Geraldo, bairro 

Quinta do Descobrimento. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos 

vereadores (as), constando ausência dos vereadores: Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo 

dos Santos e Saulo Jesus de Almeida. Nº 101/21 de autoria do vereador Nilson Cardoso Bezerra – 

Realização e reforço dos programas de prevenção de doenças ocupacionais a todos os servidores 

direitos e indiretos do município. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos 

vereadores (as), constando ausência dos vereadores: Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo 

dos Santos e Saulo Jesus de Almeida. Nº 102/21 de autoria do vereador Charles Sena Santos – Placas 

de identificação das ruas do centro e bairro e construção de novos redutores de velocidade padronizados 

e sinalizados. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores (as), 

constando ausência dos vereadores: Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo 

Jesus de Almeida. Nº 103/21 de autoria do vereador Evanildo Santos Lage – instalação de rede baixa 

de energia ao longo do trecho urbano da BA 001 começando na Gramavil e finalizando no Trevo do 

Galego. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores (as), constando 

ausência dos vereadores: Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo Jesus de 

Almeida. Nº 104/21 autoria Edil, Anderson Ricelli Nunes Gonçalves – Construção de abridos pontos 

de ônibus Ecologicamente corretos / abrigos de chuva e sol na estrada da balsa, distrito do Arraial 

d`Ajuda. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores (as), constando 

ausência dos vereadores: Derival dos Santos Brito, Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo Jesus de 

Almeida. Nº 105/21 de autoria do vereador Enildo Rodrigues da Gama – Instalação de academia ao ar 

livre e parque infantil na praça do Cajueiro, bairro Campinho. A indicação acima citada foi aprovada 
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pela unanimidade dos vereadores (as), constando ausência dos vereadores: Derival dos Santos 

Brito, Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo Jesus de Almeida. Nº 106/21 de autoria do vereador 

Kempes Neville Simões Rosa – Instalação de coletores. A indicação acima citada foi aprovada pela 

unanimidade dos vereadores (as), constando ausência dos vereadores: Derival dos Santos Brito, 

Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo Jesus de Almeida. O Presidente Ariana Fehlberg agradeceu a 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 


