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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE JULHO DE 2021 

  

Aos 08 (oito) dias do mês de julho de 2021 às 10h00min foi realizada a 22º Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Porto Seguro, na sede própria da mesma, localizada à Praça Antonio Carlos Magalhães, 

nº. 30. Pela ausência da presidente Ariana Fehlberg por motivo de saúde, assumiu os trabalhos da mesa 

o vice presidente vereador Robinson Leão Vinhas. 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. O presidente da mesa vereador Robinson 

Leão Vinhas 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; constando à ausência da vereadora Ariana Fehlberg e 

vereador Ronildo Vinhas Alves. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 06 (seis) de julho de 

2021 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência da vereadora Ariana Fehlberg 

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

103/2021autoria vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves – Matéria: Dispõe sobre Concessão, 

Permissão e Autorização do Serviço de Transporte Hidroviário de passageiros e seus pertences, sobre 

o rio Caraíva, sentido Norte-Sul/Sul-Norte e da outras providências. Projeto de Lei Nº 

106/2021autoria vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves – Matéria: Dispõe sobre o abatimento 

de cinquenta (50%) por cento para os profissionais da área de saúde no serviço da travessia das balsas 

da sede do município ao litoral sul e vice versa. Projeto de Lei Nº 107/2021 autoria vereador Nilson 

Cardoso Bezerra – Matéria: Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover cursos 

profissionalizantes à população em geral, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Projeto de Lei Nº 108/2021autoria vereador Vinicius Pinheiro Parracho – Matéria: Institui bases e 

diretrizes para fomentar as atividades de caráter desportivo, cria o Programa Municipal de Incentivo 

ao Esporte e dá outras providências. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: 

Derival dos Santos Brito, Enildo Rodrigues da Gama, Eduardo Levino Soares Filho, Reinaldo 

Bispo dos Santos, Kempes Neville Simões Rosa, Anderson Ricelli Nunes Gonçalves, Lionete 

Matsui, Lucas Farias Barreto Souza, Vinicius Pinheiro Parracho, Charles Sena Santos e Dilmo 

Batista Santiago. O presidente da mesa vereador Robinson Leão Vinhas fez breves comentários a 

respeito do pronunciamento. Ordem do Dia do Executivo Municipal: Para 1º Votação: Projeto de 

Lei Nº 009/2021 – Matéria: Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022 e dá 

outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. 

Depois de várias discussões por parte dos vereadores (a) o projeto acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência da vereadora Ariana Fehlberg e 

vereador Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Lei Nº 014/2021 – Matéria: Dispõe sobre a criação de 

Escola de Educação Infantil (EMEI), 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 (a) o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, 

constando ausência da vereadora Ariana Fehlberg e vereador Ronildo Vinhas Alves. Projeto de 

Lei Nº 015/2021 – Matéria: Dispõe sobre a criação de Escola de Educação Infantil (EMEI), que 
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especifica e dá outras providências. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do 

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

Depois de várias discussões por parte dos vereadores (a) o projeto acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência da vereadora Ariana Fehlberg e 

vereador Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Lei Nº 016/2021 – Matéria: Dispõe sobre a criação de 

Escola de Educação Infantil (EMEI), 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 (a) o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, 

constando ausência da vereadora Ariana Fehlberg e vereador Ronildo Vinhas Alves. Do 

Legislativo Municipal: Para 1º Votação:  Projeto de Lei Nº 081/2021 autoria vereador Anderson 

Ricelli Nunes Gonçalves – Matéria: Institui o “Dia Municipal do Doador Voluntário de Sangue" e a 

“Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue” e dá outras providências. Quórum: Maioria 

Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos 

vereadores (a) o projeto acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, 

constando ausência da vereadora Ariana Fehlberg, vereador Eduardo Levino Soares Filho e 

Ronildo Vinhas Alves. Projeto de Lei Nº 094/2021 autoria vereador Dilmo Batista Santiago – 

Matéria: Altera o artigo 3º da Lei Municipal nº 535/2004 que dispõe sobre desconto de 50% para 

pedestres e veículos na travessia da balsa, Porto Seguro a Arraial d`Ajuda e vice versa. Quórum: 

Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Emenda Nº 001/2021 autoria 

vereador Lucas Farias Barreto Souza – Matéria: Acrescenta § 1º ao artigo 3º; Quórum: Maioria 

Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno Emenda Nº 002/2021 autoria vereador Lucas 

Farias Barreto Souza – Matéria: Acrescenta § 2º ao artigo 3º.  Quórum: Maioria Absoluta de acordo 

com o art. 142 do Regimento Interno. O projeto de lei acima citado foi retirado de pauta a pedido 

do autor vereador Dilmo Batista Santiago. Requerimentos:  Nº 214/21 autoria vereadora Ariana 

Fehlberg – Requer do Executivo Municipal do celebração de convênio com o a Secretaria de 

Agricultura do Estado para instalação de matadouro e câmara frigorifica pública. O requerimento 

acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência da 

vereadora Ariana Fehlberg e vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 215/21 autoria vereador Anderson 

Ricelli Nunes Gonçalves – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério 

dos Esportes para construção de um ginásio poliesportivo coberto no distrito de Vera Cruz. O 

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

ausência da vereadora Ariana Fehlberg e vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 216/21 autoria 

vereador Nilson Cardoso Bezerra – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o 

Min. de Infraestrutura e Cultura para revitalização de espaços para incentivo à cultura da lambada. O 

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

ausência da vereadora Ariana Fehlberg e vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 217/21 autoria 

vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com 

o Governo do Estado da Bahia para revitalização da praça do skate. O requerimento acima citado foi 

aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência da vereadora Ariana 

Fehlberg e vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 218/21 autoria vereador Reinaldo Bispo dos Santos 

– Requer do Executivo Municipal junto a Secretaria de Educação implantação de cursos preparatórios 

para o exame no ENEM no município de Porto Seguro. O requerimento acima citado foi aprovado 

pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência da vereadora Ariana Fehlberg 

e vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 219/21 autoria vereador Charles Sena Santos – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com Ministério da Saúde para implantação de Farmácia 
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Municipal no distrito de Arraial d’Ajuda. O requerimento acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência da vereadora Ariana Fehlberg e 

vereador Ronildo Vinhas Alves.  Nº 220/21 autoria vereador Ronildo Vinhas Alves – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério da Saúde para aquisição de testes de 

COVID para o distrito de Trancoso. O requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade 

dos vereadores presentes, constando ausência da vereadora Ariana Fehlberg e vereador Ronildo 

Vinhas Alves. Nº 221/21autoria vereador Lucas Farias Barreto Souza – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o Governo do Estado para drenagem e pavimentação asfáltica 

da rua Beira Rio, no bairro Parque Ecológico. O requerimento acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência da vereadora Ariana Fehlberg e 

vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 222/21 autoria Edil, Enildo Rodrigues da Gama – Requer do 

Executivo Mun. regulamentação da profissão de Bombeiro Civil. O requerimento acima citado foi 

aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência da vereadora Ariana 

Fehlberg e vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 223/21 autoria vereador Eduardo Levino Soares Filho 

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

pavimentação asfáltica da estrada de acesso a Roça do Povo/Mangabeira. O requerimento acima 

citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência da 

vereadora Ariana Fehlberg e vereador Ronildo Vinhas Alves. Indicações:  Nº 218/21 autoria 

vereadora Ariana Fehlberg – Construção de praça no bairro Quinta do Descobrimento e praça no Bairro 

Novo, povoado de Pindorama. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos 

vereadores presentes, constando ausência da vereadora Ariana Fehlberg e vereador Ronildo 

Vinhas Alves. Nº 219/21 autoria vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves – Transformação do 

centro COVID, quando do fim da pandemia em um centro cirúrgico com leitos de internação cirúrgica. 

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

ausência da vereadora Ariana Fehlberg e vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 220/21 autoria 

vereador Nilson Cardoso Bezerra – Cobertura asfáltica da pavimentação da ladeira do Outeiro da 

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

constando ausência da vereadora Ariana Fehlberg e vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 221/21 
autoria vereador Reinaldo Bispo dos Santos – Pavimentação asfáltica na ladeira do bairro Alto do Vilas 

no distrito do Arraial d´Ajuda. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos 

vereadores presentes, constando ausência da vereadora Ariana Fehlberg e vereador Ronildo 

Vinhas Alves. Nº 222/21 autoria vereador Charles Sena Santos –. Paisagismo e revitalização das 

seguintes praças: praça do Dendê, praça Antônio Tito, praça dos Pescadores, praça São Sebastião, praça 

dos ex. Combatentes, praça da Caixa d’agua, praça São João e praça do Gravata no bairro Frei Calixto, 

Praça do Mirante, Mira Porto e Sapoti. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade 

dos vereadores presentes, constando ausência da vereadora Ariana Fehlberg e vereador Ronildo 

Vinhas Alves. Nº 223/21 autoria vereador Lucas Farias Barreto Souza – Revitalização da quadra 

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

vereadores presentes, constando ausência da vereadora Ariana Fehlberg e vereador Ronildo 

Vinhas Alves. Nº 224/21 autoria vereador Ronildo Vinhas Alves – Pavimentação asfálticas da rua do 

Centrão, acesso ao bairro Trancosinho, situada no distrito de Trancoso neste Município. A indicação 

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

vereadora Ariana Fehlberg e vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 225/21 autoria vereador Eduardo 

Levino Soares Filho – Limpeza e manutenção dos bueiros da cidade, principalmente os da av. Jorge 

Amado, no bairro Cambolo. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos 
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vereadores presentes, constando ausência da vereadora Ariana Fehlberg e vereador Ronildo 

Vinhas Alves. Nº 226/21 autoria vereador Kempes Neville Simões Rosa – Calçamento da av. Principal 

da localidade de São José do Panorama (Queimado). A indicação acima citada foi aprovada pela 

unanimidade dos vereadores presentes, constando ausência da vereadora Ariana Fehlberg e 

vereador Ronildo Vinhas Alves. Nº 227 autoria vereador Evanildo Santos Lage – Posto de Saúde na 

Aldeia Cassiana. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores 

presentes, constando ausência da vereadora Ariana Fehlberg e vereador Ronildo Vinhas Alves. 

Em seguida o presidente da mesa Robinson Leão Vinhas agradeceu a presença de todos, marcando a 

próxima Sessão para o dia 15 de julho 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


