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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE MAIO DE 2021 

  

Aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2021 às 10h00min foi realizada a 15ª 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 13 (treze) de abril de 2021 foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Do 

Executivo Municipal: Mensagem Nº 010/21 acompanhando Projeto de Lei Nº 010/2021 “Institui o 

Programa de Regularização de Dívidas Tributárias e Preços Públicos – Regulariza Porto Seguro – com 

a finalidade de viabilizar condições excepcionais de regularização de débitos públicos, adequando-os 

à capacidade contributiva no contexto de pandemia de COVID-19, reduzir os impactos econômicos 

provocados pelas ações de enfrentamento da pandemia decorrente do corona/vírus sobre o setor 

produtivo; propiciar incremento extraordinário de receitas públicas e dá outras providências. 

Mensagem de Veto Nº 002 ao Projeto de Lei Nº 033/2021. Do Legislativo Municipal: Projeto de 

Lei Nº 074/2021 autoria vereador Nilson Cardoso Bezerra – Matéria: Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a promover o curso extracurricular de empreendedorismo junto aos alunos do ensino médio 

das escolas públicas do município de Porto Seguro e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 

075/2021 autoria vereador 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. 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. Projeto de Lei Nº 

077/21 autoria vereador Kempes Neville Simões Rosa – Matéria: Estabelece a obrigatoriedade das 

concessionárias de serviços públicos a oferecerem a opção de pagamento antes da suspensão do serviço 

e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 078/21 autoria vereador Kempes Neville Simões Rosa – 

Matéria: Dispõe sobre o tempo máximo de espera para realização de consultas e procedimentos 

médicos e ambulatoriais nas unidades da rede pública municipal de saúde e dá outras providências. 

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. Projeto de Lei Nº 080/21 autoria vereador Kempes 

Neville Simões Rosa – Matéria: Institui a Fila Transparente, tornando obrigatória a publicação na 

internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por exames, consultas, intervenções cirúrgicas 

e outros procedimentos na rede pública de saúde do município. Ordem do Dia do Legislativo 

Municipal: Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 062/2021 autoria vereador Anderson Ricelli Nunes 
Gonçalves – Matéria: Assegura matrícula para o aluno portador de deficiência locomotora na escola 

municipal mais próxima da sua residência. 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 presentes, constando ausência do vereador Robinson 

Leão Vinhas. Projeto de Lei Nº 063/2021 autoria vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves – 

Matéria: Proíbe a inauguração de obras públicas municipais inacabadas ou que não possam ser 

usufruídas de imediato pela população. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do 
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Regimento Interno. O projeto acima citado foi retirado de pauta a pedido do autor vereador 

Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. Projeto de Lei Nº 064/2021autoria vereador Vinicius Pinheiro 

Parracho – Matéria: Veda a nomeação pela Administração Pública Direta e Indireta de pessoas 

condenadas pela Lei Federal nº11.340 de 07 de agosto de 2006, no âmbito 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 pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência do vereador Robinson Leão Vinhas. Projeto de Lei Nº 

066/2021 autoria vereador Ronildo Vinhas Alves – Matéria: Autoriza e regulamenta a adoção de 

placas indicativas de denominações de avenidas, ruas, praças e logradouros públicos por parte de 

empresas no âmbito 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 pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador 

Robinson Leão Vinhas. Projeto de Lei Nº 067/2021 autoria vereador Nilson Cardoso Bezerra – 

Matéria: Institui o Programa Escola Melhor, no âmbito 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 pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência do vereador Robinson Leão Vinhas. 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. 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. 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. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. 

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. Quórum: Maioria Absoluta 

de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Emenda Nº 001 ao Projeto de Lei Nº 070/21 autoria 

vereador Vinicius Pinheiro Parracho. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do 

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 Robinson 

Leão Vinhas. Em seguida a presidente Ariana Fehlberg colocou o Projeto Nº 070/21 com uma emenda 

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

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

ausência do vereador Robinson Leão Vinhas.  Projeto de Lei Nº 072/2021 autoria vereador Lucas 

Farias Barreto Souza – Matéria: Dispõe sobre a criação do restaurante popular e dá outras 

providências. Quórum: 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 presentes, constando ausência do vereador Robinson Leão Vinhas. 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. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 

do Regimento Interno. Emenda Nº 001 ao Projeto de Lei Nº 073/21 autoria vereador Vinicius 

Pinheiro Parracho. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as) a emenda acima 

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

Leão Vinhas. Em seguida a presidente Ariana Fehlberg coloca o projeto Nº 073 com uma emenda 

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

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

ausência do vereador Robinson Leão Vinhas. Projeto de Resolução Nº 012/2021 autoria vereador 

Reinaldo Bispo dos Santos – Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Aartt Lam. 

Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias 
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discussões por parte dos vereadores (as) o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência do vereador Robinson Leão Vinhas. Dando prosseguimento o 

Líder do Governo vereador Dilmo Batista Santiago solicitou da Mesa Diretora a colocar o projeto nº 

010/2021 ora lido conforme acima citado, em primeira votação. Em seguida a presidente Ariana 

Fehlberg acatando a solicitação do Líder do Governo vereador Dilmo Batista Santiago, colocou a 

solicitação para o plenário decidir. Depois de várias discussão por parte dos vereadores (as) a 

solicitação do Líder do Governo vereador Dilmo Batista Santiago foi aprovada conforme resultado:  

15 (quinze) votos favoráveis dos vereadores (as): Anderson Ricelli Nunes Gonçalves, Ariana Fehlberg, 

Charles Sena Santos, Derival dos Santos Brito, Dilmo Batista Santiago, Eduardo Levino Soares Filho, 

Enildo Rodrigues da Gama, Evanildo Santos Lage, Lionete Matsui, Lucas Farias Barreto Souza, Nilson 

Cardoso Bezerra, Reinaldo Bispo dos Santos, Robinson Leão Vinhas, Ronildo Vinhas Alves, Saulo 

Jesus de Almeida; 01 (uma) abstenção do vereador Vinicius Pinheiro Parracho e 01 (um) voto contra 

do vereador Kempes Neville Simões Rosa. Dando prosseguimento a presidente Ariana Fehlberg 

colocou o discussão e votação. Projeto de Lei Nº 010/2021 – Institui o Programa de Regularização de 

Dívidas Tributárias e Preços Públicos – Regulariza Porto Seguro – com a finalidade de viabilizar 

condições excepcionais de regularização de débitos públicos, adequando-os à capacidade contributiva 

no contexto de pandemia de COVID-19, reduzir os impactos econômicos provocados pelas ações de 

enfrentamento da pandemia decorrente do corona/vírus sobre o setor produtivo; propiciar incremento 

extraordinário de receitas públicas e dá outras providências. Depois de várias discussões por parte 

do vereadores (as) o projeto acima citado foi aprovado conforme resultado: 15 (quinze) votos 

favoráveis dos vereadores (as): Anderson Ricelli Nunes Gonçalves, Ariana Fehlberg, Charles 

Sena Santos, Derival dos Santos Brito, Dilmo Batista Santiago, Eduardo Levino Soares Filho, 

Enildo Rodrigues da Gama, Evanildo Santos Lage, 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 Kempes Neville Simões Rosa; 

constando uma ausência do vereador Vinicius Pinheiro Parracho. Em seguida a presidente Ariana 

Fehlberg convidou o vice presidente vereador Robinson Leão Vinhas para assumir os trabalhos da 

Mesa. Requerimentos: Nº 147/21 autoria vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o Governo do Estado para construção e instalação de campo 

de futebol no povoado de Pindorama, Agrovila localidade de São Geraldo e demais. Depois de várias 

discussões por parte dos vereadores (as), o requerimento acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos vereador Vinicius Pinheiro Parracho e 

vereadora Ariana Fehlberg. Nº 148/21 autoria do vereador Ronildo Vinhas Alves e demais 

vereadores – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério da Saúde para 

aquisição e disponibilização de um automóvel para a Secretaria Municipal de Saúde. Depois de várias 

discussões por parte dos vereadores (as), o requerimento acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos vereador Vinicius Pinheiro Parracho e 

vereadora Ariana Fehlberg. Nº 149/21autoria vereador Lucas Farias Barreto Souza – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com Governo do Estado para construção de Centro 

Esportivo na orla norte, local, Boca da Barra. Depois de várias discussões por parte dos vereadores 

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

ausência dos vereador Vinicius Pinheiro Parracho e vereadora Ariana Fehlberg. Nº 150/21 
autoria vereador Nilson Cardoso Bezerra – Requer do Executivo Municipal notificação junto a 
EMBASA para conclusão do saneamento básico da rua da Paz, bairro Campinho. Depois de várias 

discussões por parte dos vereadores (as), o requerimento acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos vereador Vinicius Pinheiro Parracho e 

vereadora Ariana Fehlberg. Nº 151/21 de autoria vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer 

do Executivo Municipal cumprimento do art. 74 da Lei 12.305/10 que proíbe a destinação de resíduos 

sólidos para lixões e a contratação da mão de obra local para o município. Depois de várias discussões 

por parte dos vereadores (as), o requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 
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presentes, constando ausência dos vereador Vinicius Pinheiro Parracho e vereadora Ariana 

Fehlberg. Nº 152/21 autoria vereador Robinson Leão Vinhas – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com o Governo Estadual para pavimentação asfáltica e instalação de braços de 

energia elétrica na ladeia do Imbiruçu. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as), o 

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

dos vereador Vinicius Pinheiro Parracho e vereadora Ariana Fehlberg. Nº 153/21 autoria 

vereadora Lionete Matsui – Requer do Executivo Municipal através da Secretaria de Meio Ambiente 

apuração de denúncias de maus tratos a animais de grande porte no distrito de Caraíva e localidade 

Xandó. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as), o requerimento acima citado 

foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos vereador Vinicius 

Pinheiro Parracho e vereadora Ariana Fehlberg. Nº 154/21 autoria vereador Vinicius Pinheiro 

Parracho – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio para instalação de lixeiras em 

frente ao cemitério do centro do distrito do Arraial d’Ajuda. Depois de várias discussões por parte 

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

constando ausência dos vereador Vinicius Pinheiro Parracho e vereadora Ariana Fehlberg. Nº 

155/21 autoria vereador Saulo Jesus de Almeida – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com a Caixa Econômica Federal para instalação de Casa Lotérica no distrito de Trancoso. 

Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as), o requerimento acima citado foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos vereador Vinicius Pinheiro 

Parracho e vereadora Ariana Fehlberg. Nº 156/21 autoria vereador Anderson Ricelli Nunes 

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

aquisição de uma ambulância para o distrito de Vera Cruz. Depois de várias discussões por parte dos 

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

constando ausência dos vereador Vinicius Pinheiro Parracho e vereadora Ariana Fehlberg.  Nº 

157/21 autoria vereador Reinaldo Bispo dos Santos – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com o Governo do Estado para a construção de maternidade no distrito de Trancoso, 

denominando oficialmente como Maternidade da Glória. Depois de várias discussões por parte dos 

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

constando ausência dos vereador Vinicius Pinheiro Parracho e vereadora Ariana Fehlberg.  Nº 

158/21 autoria vereador Eduardo Levino Soares Filho – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com o Governo do Estado para construção de escola na Associação KAUFE II. Depois de 

várias discussões por parte dos vereadores (as), o requerimento acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos vereador Vinicius Pinheiro Parracho e 

vereadora Ariana Fehlberg. Nº 159/21 autoria vereador Charles Sena Santos – Requer do Executivo 

Municipal celebração DENIT sinalização na BA  001 que Liga o Trevo da Br. 367, distritos Arraial 

d’Ajuda e Trancoso. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as), o requerimento 

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

Vinicius Pinheiro Parracho e vereadora Ariana Fehlberg. Indicações: Nº 150/21 autoria vereadora 

– Aquisição de material para equipamentos que treinam na academia ao ar livre. Aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Vinicius Pinheiro Parracho e 

vereadora Ariana Fehlberg. Nº 151/21 autoria vereadores Ronildo Vinhas Alves, Saulo Jesus de 

Almeida, Reinaldo Bispo dos Santos – Plantio de novo gramado, drenagem eletrônica na praça São 

João (Quadrado), revitalização do bosque e instalação de iluminação subterrânea no distrito de 
Trancoso. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Vinicius 

Pinheiro Parracho e vereadora Ariana Fehlberg. Nº 152/21 autoria vereador Lucas Farias Barreto 

Souza – Drenagem e pavimentação da rua dos Canários, bairro Fontana I e pavimentação asfáltica da 

ladeira do Outeiro da Glória. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do 

vereador Vinicius Pinheiro Parracho e vereadora Ariana Fehlberg.  Nº 153/21 autoria vereador 

Nilson Cardoso Bezerra – Patrolamento da estrada do Engenho Velho, distrito de Vale Verde. 

Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Vinicius Pinheiro 
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Parracho e vereadora Ariana Fehlberg. Nº 154/21 autoria vereadora Lionete Matsui – Prestação de 

assistência médica gratuita a animais de ruas e tutelados por pessoas carentes e/ou entidades 

filantrópicas. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador 

Vinicius Pinheiro Parracho e vereadora Ariana Fehlberg. Nº 155/21 autoria vereador Kempes 

Neville Simões Rosa – Construção e/ou reforma da CRAS Frei Calixto. Aprovada pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência do vereador Vinicius Pinheiro Parracho e vereadora Ariana 

Fehlberg. Nº 156/21 autoria vereador Robinson Leão Vinhas – Instalação de lixeiras nas ruas e praças 

da Agrovila. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Vinicius 

Pinheiro Parracho e vereadora Ariana Fehlberg. Nº 157/21 autoria vereador Vinicius Pinheiro 

Parracho – Reforma da ladeira de acesso das bicicletas, rua Cova da Moça. Aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Vinicius Pinheiro Parracho e 

vereadora Ariana Fehlberg. Nº 158/21 autoria vereadores Saulo Jesus de Almeida, Ronildo Vinhas 

Alves e Reinaldo Bispo dos Santos – Curso permanente de jovem aprendiz no distrito de Trancoso. 

Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador Vinicius Pinheiro 

Parracho e vereadora Ariana Fehlberg. Nº 159/21 autoria vereador Anderson Ricelli Nunes 

Gonçalves - Pavimentação das ruas do distrito de Vera Cruz. Aprovada pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do vereador Vinicius Pinheiro Parracho e vereadora Ariana 

Fehlberg. Nº 160/21 autoria vereadores Reinaldo Bispo dos Santos, Saulo Jesus de Almeida e Ronildo 

Vinhas Alves - Manutenção e reparos no PSF em Nova Caraíva. Aprovada pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência do vereador Vinicius Pinheiro Parracho e vereadora Ariana 

Fehlberg. Nº 161/21 autoria vereador Eduardo Levino Soares Filho – Patrolamento de vias vicinais do 

assentamento Santa Maria, Irmã Dulce e Serra Azul, em São José do Panorama e Milton Santos e São 

Geraldo e Terra Nova. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do vereador 

Vinicius Pinheiro Parracho e vereadora Ariana Fehlberg. Nº 162/21 autoria vereador Charles Sena 

Santos – Construção de uma creche escola no bairro Mira Porto e ampliação da calçada no Colégio 

Manuel Carneiro no bairro Mirante. Aprovada pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência do vereador Vinicius Pinheiro Parracho e vereadora Ariana Fehlberg. O Presidente 

Ariana Fehlberg agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 27 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. 

 


