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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 

  

Aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto 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, 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 Lucas Farias Barreto 

Souza. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 05 (cinco) de agosto de 2021 foi aprovada pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador Lucas Farias Barreto Souza. Para 

Leitura: Do Executivo Municipal: Mensagem Nº023 A/21, acompanhando Projeto de Lei Nº 023 

A/2021, “Institui o programa IPTU VERDE, concedendo descontos no Imposto Predial Territorial 

Urbano às habitações sustentáveis e dá outras providências.”. Mensagem Nº 024 A/21, acompanhando 

Projeto de Lei Nº 024 A /2021, “Define percentual de reposição inflacionária dos servidores em geral 

efetivos de Porto Seguro-Bahia, reposição consubstanciada no art. 37, Inciso X da Constituição 

Federal.” Mensagem Nº 024 B/21, acompanhando Projeto de Lei Nº 024 B /2021, “Dispõe sobre o 

ingresso de recurso no Fundo Municipal de Assistência Social oriundo de Emenda Parlamentar, da 

Associação dos Amigos em Prol da Educação, Cultura e Arte de Porto Seguro – ECOAR, para o 

período de 2021, conforme Portaria nº 162/2020 do Ministério da Cidadania e of. Nº 62/2020 da 

Câmara dos Deputados e dá outras providências”. Mensagem Nº 025/21, acompanhando Projeto de 

Lei Nº 025/2021 – “Dispõe sobre o ingresso de recurso no Fundo Municipal de Assistência Social 

oriundo de Emenda Parlamentar, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Porto 

Seguro, para o período de 2021, conforme Portaria nº 162/2020 do Min. da Cidadania e of. Nº 62/2020 

da Câmara dos Deputados e dá outras providências”. Mensagem de Veto Nº 007 – Veto ao Projeto de 

Lei Nº 014/2021. Projeto de Lei Nº 116/2021 autoria vereador Reinaldo Bispo dos Santos. Matéria: 

Regulamenta a profissão de Bombeiro Civil no município de Porto Seguro, e dá outras providências. 

Projeto de Lei Nº 117/2021 de autoria vereadora Lionete Matsui – Matéria: Institui a Campanha 

Municipal Permanente e Conjunto de Ações de Combate à Pedofilia, ao Abuso Sexual de Crianças e 

Adolescentes e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 118/2021 de autoria vereador Enildo 

Rodrigues da Gama – Matéria: Dispõe sobre o Programa Crianças Seguras nas Escolas na rede pública 

de ensino do município de Porto Seguro e dá outras providências. Projeto de Resolução Nº 021/2021 

de autoria vereadores Robinson Leão Vinhas e Enildo Rodrigues da Gama – Matéria: Concede Título 

de Cidadão Portosegurense ao Sr. Davidson de Magalhães Santos. Projeto de Resolução Nº 022/2021 

autoria vereadora Ariana Fehlberg – Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Deputado 

João Carlos Paolilo Bacelar Filho. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: 

Lionete Matsui, Charles Sena Santos, Nilson Cardoso Bezerra, Reinaldo Bispo dos Santos, 

Derival dos Santos Brito, Kempes Neville Simões Rosa, Evanildo Santos Lage, Robinson Leão 

Vinhas, Vinicius Pinheiro Parracho, Ronildo Vinhas Alves, Dilmo Batista Santiago e Ariana 

Fehlberg. Em seguida todos os vereadores felicitaram a presidente Ariana Fehlberg pela passagem do 

seu aniversário. Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para votação única e escrutínio secreto: 

Veto Nº 003 – Veto ao Projeto de Lei Nº 008/2021 – Matéria: Regulamenta o serviço, estabelece 

valores para pagamento do guincho de veículos automotores apreendidos no âmbito no município de 

Porto Seguro. Quórum: Dois Terços (2/3) para rejeição do Veto. Depois de várias discussões o Veto 

acima citado foi mantido onde obteve o seguinte resultado: 13 (treze) votos favoráveis; 03 (três) 
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votos contra (o vereador Vinicius Pinheiro Parracho manifestou o seu voto contrário); constando 

01 (uma) ausência do vereador Lucas Farias Barreto Souza. Veto Nº 004 – Veto ao Projeto de 

Lei Nº 052/2021 – Matéria: Disciplina a utilização de “milhagem” oriundas de passagens aéreas   

custeadas com recursos públicos. Quórum: Dois Terços (2/3) para rejeição do Veto de acordo o 

Regimento Interno. Depois de várias discussões o Veto acima citado foi mantido onde obteve o 

seguinte resultado: 12 (doze) votos favoráveis; 04 (quatro) votos contra (os vereadores Vinicius 

Pinheiro Parracho e Anderson Ricelli Nunes Gonçalves manifestaram os votos contrários); 

constando 01 (uma) ausência do vereador Lucas Farias Barreto Souza. Veto Nº 005 – Veto ao 

Projeto de Lei Nº 068/2021 – 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: Dois Terços (2/3) de acordo o 

Regimento Interno. Depois de várias discussões o Veto acima citado foi mantido onde obteve o 

seguinte resultado: 13 (treze) votos favoráveis; 03 (três) votos contra (o vereador Vinicius 

Pinheiro Parracho manifestou o seu voto contrário); constando 01 (uma) ausência do vereador 

Lucas Farias Barreto Souza. Veto Nº 006 – Veto ao Projeto de Lei Nº 070/2021 – Matéria: Dispõe 

sobre o descarte adequado de lixo eletrônico e lixo tecnológico e dá outras providências. Quórum: 

Dois Terços (2/3) para rejeição do Veto de acordo o Regimento Interno. Depois de várias discussões 

o Veto acima citado foi mantido onde obteve o seguinte resultado: 12 (doze) votos favoráveis; 03 

(três) votos contra (o vereador Vinicius Pinheiro Parracho manifestou o seu voto contrário); 

constando 02 (uma) ausência dos vereadores Lucas Farias Barreto Souza e Reinaldo Bispo dos 

Santos. Do Legislativo Municipal: Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 101/2021 autoria vereador 

Charles Sena Santos. Matéria: Institui o projeto antenas verdes no município de Porto Seguro. 

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

discussões o projeto acima citado foi aprovado obtendo o seguint5e resultado: 15 (quinze) votos 

favoráveis dos vereadores (a): 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 e Saulo Jesus de Almeida; 01 (uma) abstenção do vereador Vinicius 

Pinheiro Parracho. Projeto de Lei Nº 102/2021 autoria vereador Lucas Farias Barreto Souza – 

Matéria: Altera denominação da rotatória localizada no bairro Sapoti para praça Jorge Alves Ferreira. 

Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias 

discussões o projeto acima citado foi aprovado obtendo o seguint5e resultado: 13 (treze) votos 

favoráveis dos vereadores (a): 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, Ronildo Vinhas Alves e Saulo Jesus de Almeida; 01 (uma) 

abstenção do vereador Vinicius Pinheiro Parracho; constando 02 (duas) ausências dos 

vereadores: Anderson Ricelli Nunes Gonçalves e Robinson Leão Vinhas. Projeto de Lei Nº 

106/2021 autoria 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 de balsas 

da sede do município para o litoral sul e vice versa. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 

142 do Regimento Interno. Emenda Modificativa Nº 002 ao Projeto de Lei Nº 106/2021: Matéria: 
Altera redação do artigo 2º e acrescenta    § único de autor do Vereador Vinicius Pinheiro Parracho. 

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

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

vereadores presentes; constando ausência do vereador Robinson Leão Vinhas. Em seguida a 

presidente Ariana Fehlberg colocou o projeto de lei nº 106/2021com uma emenda aprovada, em 

discussão e votação. Depois de várias discussões por parte dos vereadores o projeto de lei 

conforme acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes; constando 
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ausência do vereador Robinson Leão Vinhas. Projeto de Resolução Nº 018/2021 autoria vereador 

Charles Sena Santos – Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Mateus Márcio 

Pereira Silva. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de 

várias discussões por parte dos vereadores o projeto de lei conforme acima citado foi aprovado 

pela unanimidade dos vereadores presentes; constando ausência do vereador Robinson Leão 

Vinhas. Do Legislativo Municipal: Para 1º Votação: Projeto de Resolução Nº 019/2021 de autoria 

vereador Dilmo Batista Santiago – Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Dr. 

Lourival de Almeida Trindade. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento 

Interno. Depois de várias discussões por parte dos vereadores o projeto de lei conforme acima 

citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes; constando ausência do vereador 

Robinson Leão Vinhas. Projeto de Resolução Nº 020/2021 autoria vereador Kempes Neville Simões 

Rosa – Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Luiz Augusto Xavier Barbosa. 

Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias 

discussões por parte dos vereadores o projeto de lei conforme acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos vereadores presentes; constando ausência do vereador Robinson Leão Vinhas. 

Requerimentos: Nº 248/21 autoria vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com o Ministério da Saúde para implantação dos procedimentos cardiológicos 

no município, como angioplastia, ponte de safena dentro outros. Depois de várias discussões por 

parte dos vereadores o requerimento conforme acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

vereadores (as) presentes; constando ausência do vereador Robinson Leão Vinhas. Nº 249/21 
autoria vereador Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com 

a UNEB para extensão do núcleo no distrito de Trancoso. Depois de várias discussões por parte dos 

vereadores o requerimento conforme acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

vereadores (as) presentes; constando ausência do vereador Robinson Leão Vinhas.  Nº 250/21 
autoria vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com as empresas prestadoras de serviços de telefonia móvel para melhorar o sinal em todo 

município. Depois de várias discussões por parte dos vereadores o requerimento conforme acima 

citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (as) presentes; constando ausência do 

vereador Robinson Leão Vinhas. Nº 251/21 autoria vereador Enildo Rodrigues da Gama – Requer 

do Executivo Municipal celebração de convênio com a APAE – Porto Seguro, para cessão de 

profissionais da área de saúde e educação. Depois de várias discussões por parte dos vereadores o 

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

presentes; constando ausência do vereador Robinson Leão Vinhas. Nº 252/21 autoria vereador 

Reinaldo Bispo dos Santos – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria 

de Turismo do Estado para instalação de portal de boas-vindas ao distrito de Trancoso. Depois de 

várias discussões por parte dos vereadores o requerimento conforme acima citado foi aprovado 

pela unanimidade dos vereadores (as) presentes; constando ausência do vereador Robinson Leão 

Vinhas. Nº 253/21 autoria vereador Robinson Leão Vinhas – Requer do Executivo Municipal a 

efetivação do gabinete odontológico do distrito de Vera Cruz. Depois de várias discussões por parte 

dos vereadores o requerimento conforme acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

vereadores (as) presentes; constando ausência do vereador Robinson Leão Vinhas. Nº 254/21 
autoria vereador Charles Sena Santos – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com 

o Ministério da Cidadania para construção de sede própria do Conselho Tutelar em Porto Seguro. 

Depois de várias discussões por parte dos vereadores o requerimento conforme acima citado foi 

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

Robinson Leão Vinhas. Indicações: Nº 248/21 autoria vereadores Ronildo Vinhas Alves, Saulo Jesus 

de Almeida, Reinaldo Bispo dos Santos – Mutirão de limpeza no distrito de Trancoso. Depois de várias 

discussões por parte dos vereadores a indicação conforme acima citada foi aprovada pela 

unanimidade dos vereadores (as) presentes; constando ausência do vereador Robinson Leão 

Vinhas. Nº 249/21 autoria vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves – Recuperação e pintura do 
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calçadão da estrada da balsa no distrito do Arraial d`Ajuda. Depois de várias discussões por parte 

dos vereadores a indicação conforme acima citada foi aprovada pela unanimidade dos 

vereadores (as) presentes; constando ausência do vereador Robinson Leão Vinhas. Nº 250/21 
autoria vereador Enildo Rodrigues da Gama – Revitalização das estradas de Imbiruçu. Depois de 

várias discussões por parte dos vereadores a indicação conforme acima citada foi aprovada pela 

unanimidade dos vereadores (as) presentes; constando ausência do vereador Robinson Leão 

Vinhas. Nº 251/21 autoria vereador Eduardo Levino Soares Filho – Instalação de bueiro na rua Dr. 

Felipe Faruk, bairro Parque Ecológico III etapa e construção de dois redutores de velocidade na rua 03 

do bairro Mirante Caravelas. Depois de várias discussões por parte dos vereadores a indicação 

conforme acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores (as) presentes; constando 

ausência do vereador Robinson Leão Vinhas. Nº 252/21 autoria vereadora Lionete Matsui – 

Construção de cobertura da área externa do Mercado Municipal Pedro Abade. Depois de várias 

discussões por parte dos vereadores a indicação conforme acima citada foi aprovada pela 

unanimidade dos vereadores (as) presentes; constando ausência do vereador Robinson Leão 

Vinhas. Nº 253/21 autoria vereador Robinson Leão Vinhas – Reforma e reconstrução de parte da 

ciclovia da orla norte. Depois de várias discussões por parte dos vereadores a indicação conforme 

acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores (as) presentes; constando ausência 

do vereador Robinson Leão Vinhas. Nº 254/21 autoria vereador Charles Sena Santos – Conclusão 

da pavimentação asfáltica e drenagem rua Teófilo Otoni acesso à rua 12 no Mirante, sinalização do 

redutor de velocidade faixa de pedestre de todo município. Depois de várias discussões por parte dos 

vereadores a indicação conforme acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores 

(as) presentes; constando ausência do vereador Robinson Leão Vinhas. Nº 255/21 autoria vereador 

Kempes Neville Simões Rosa - Pavimentação das ruas da 1º e 3ª etapa do Parque Ecológico. Depois 

de várias discussões por parte dos vereadores a indicação conforme acima citada foi aprovada 

pela unanimidade dos vereadores (as) presentes; constando ausência do vereador Robinson Leão 

Vinhas. O Presidente Ariana Fehlberg agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para 

o dia 19 de agosto 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


