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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 

  

Aos 19 (dezenove) 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, 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 do 

Vereador Derival dos Santos Brito. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 17(dezessete) de 

agosto de 2021 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência do Vereador 

Derival dos Santos Brito. Para Leitura: Do Executivo Municipal: Mensagem Nº 025A/21 

acompanhando Projeto de Lei Nº 025 A/2021 – “Dispõe sobre a alteração da relação do artigo 8º da 

Lei Municipal Nº 1437/2018, que trata do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, estabelece a Politica Municipal da Pessoa com Deficiência e dispõe sobre o Fundo 

Municipal da Pessoa com Deficiência e dá outras providências”. Mensagem de Veto Nº 007 – Veto 

ao Projeto de Lei Nº 014/2021 “Institui no âmbito do município de Porto Seguro o Programa de 

Prevenção e Tratamento da Doença de Endometriose”. Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei 

Nº 119/2021 autoria do vereador Vinicius Pinheiro Parracho – Matéria: Institui e disciplina os 

procedimentos para o reconhecimento de isenção de IPTU para os imóveis de interesse histórico, 

arquitetônico, cultural e ecológico ou de preservação paisagística e ambiental. Projeto de Lei Nº 

120/2021 autoria vereadora Ariana Fehlberg e vereador Ronildo Vinhas Alves – Matéria: Institui o 

Programa Saúde Laboral no funcionalismo público municipal e dá outras providências. No Pequeno 

Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Eduardo Levino Soares Filho, Vinicius 

Pinheiro Parracho, Ronildo Vinhas Alves, Charles Sena Santos, Nilson Cardoso Bezerra, 

Enildo Rodrigues da Gama, Evanildo Santos Lage, Anderson Ricelli Nunes Gonçalves, Saulo 

Jesus de Almeida, Kempes Neville Simões Rosa, Robinson Leão Vinhas, Reinaldo Bispo dos 

Santos, Lucas Farias Barreto Souza, Lionete Matsui e Dilmo Batista Santiago. A Presidente 

Ariana Fehlberg fez breves comentários a respeito do pronunciamento dos vereadores. Ordem do 

Dia do Legislativo Municipal: Para 2º Votação: Projeto de Resolução Nº 019/2021 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 (as) o projeto acima citado foi 

aprovado pela maioria dos presentes, constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito.  

Projeto de Resolução Nº 020/2021 de 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. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo 

com o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as) o 

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

Derival dos Santos Brito. Dando prosseguimento, o Líder de Governo vereador Dilmo Batista 
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Santiago solicitou da presidente Ariana Fehlberg a colocar o 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, em discussão e  “primeira” 

votação. A presidente Ariana Fehlberg colocou a solicitação do Líder do Governo vereador Dilmo 

Batista Santiago para o Plenário apreciar. Conforme a apreciação positiva dos vereadores (as) a 

presidente colocou o Projeto de Lei Nº 024 A /2021 em discussão e votação. Do Executivo 

Municipal para 1ª votação: 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. 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 em primeira votação pela maioria dos presentes, constando ausência do 

vereador Derival dos Santos Brito. Em seguida o Vereador Ronildo Vinhas Alves solicitou da 

presidente Ariana Fehlberg a colocar o mesmo projeto conforme acima citado em “segunda” 

discussão e votação. A presidente Ariana Fehlberg colocou a solicitação do vereador Ronildo Vinhas 

Alves para o plenário apreciar. Dando prosseguimento a presidente Ariana Fehlberg acatando a 

apreciação positiva dos vereadores (as) colocou em discussão e “segunda” votação o Projeto de Lei 

Nº 024 A /2021. Do Executivo Municipal para 2ª votação: 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. 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 em primeira votação pela maioria dos 

presentes, constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito.  Requerimentos: Nº 255/21 
autoria vereador Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o 

Ministério da Saúde para implantação da hemodiálise no município. Depois de discussão por parte 

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

constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito. Nº 256/21 autoria vereador Ronildo 

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

para contemplação de Ponto Cidadão no distrito de Trancoso. Depois de discussão por parte dos 

vereadores (as) o requerimento acima citado foi aprovado pela maioria dos presentes constando 

ausência do vereador Derival dos Santos Brito. Nº 257/21 autoria vereador Lucas Farias Barreto 

Souza – Requer do Executivo Mun. a realização de estudo para instalação de hidrantes no município. 

Depois de discussão por parte dos vereadores (as) o requerimento acima citado foi aprovado 

pela maioria dos presentes constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito. Nº 258/21 
autoria vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com o Governo do Estado da Bahia para revitalização da praça Antônio Tito (praça do 

Skate). Depois de discussão por parte dos vereadores (as) o requerimento acima citado foi 

aprovado pela maioria dos presentes constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito. 

Nº 259/21 autoria vereador Charles Sena Santos – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com Ministério do Turismo para reposição do Cruzeiro na Cidade Histórica, nas 

proximidades da Capela de São Benedito, Cruzeiro Marco Histórico de Porto Seguro. Depois de 

discussão por parte dos vereadores (as) o requerimento acima citado foi aprovado pela maioria 

dos presentes constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito. Nº 260/21 autoria 

vereador Robinson Leão Vinhas – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o 
Governo do Estado para construção de pista e Ralf de Skate. Depois de discussão por parte dos 

vereadores (as) o requerimento acima citado foi aprovado pela maioria dos presentes constando 
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ausência do vereador Derival dos Santos Brito. Nº 261/21 autoria vereador Reinaldo Bispo dos 

Santos – Requer do Executivo Municipal celebração de convênios para requalificação da Av. Itabela 

da entrada do Posto Saúde até o Quadrado, distrito de Trancoso. Depois de discussão por parte dos 

vereadores (as) o requerimento acima citado foi aprovado pela maioria dos presentes constando 

ausência do vereador Derival dos Santos Brito. Nº 262/21 autoria vereador Anderson Ricelli Nunes 

Gonçalves - Requer do Executivo Municipal celebração de acordo com as empresas prestadoras do 

serviço hidroviário para horário das balsas às 6:30 da manhã. Depois de discussão por parte dos 

vereadores (as) o requerimento acima citado foi aprovado pela maioria dos presentes constando 

ausência do vereador Derival dos Santos Brito. Nº 263/21 autoria vereador Evanildo Santos Lage 

– Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Infraestrutura 

para a instalação de guard-rails na ladeira da santa. Depois de discussão por parte dos vereadores 

(as) o requerimento acima citado foi aprovado pela maioria dos presentes constando ausência 

do vereador Derival dos Santos Brito. Fora da Pauta: Nª 264/21 de autoria do vereador Eduardo 

Levino Soares Filho – Requer do Executivo Municipal disponibilização de uma ambulância para 

atender a comunidade dos Assentamentos de Terra Nova e São Geraldo para ações emergenciais. 

Depois de discussão por parte dos vereadores (as) o requerimento acima citado foi aprovado 

pela maioria dos presentes constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito. 

Indicações: Nº 256/21 autoria vereadora Ariana Fehlberg – Construção de redutores de velocidade 

no povoado de Pindorama. Depois de discussão por parte dos vereadores (as) a indicação acima 

citada foi aprovada pela maioria dos presentes constando ausência do vereador Derival dos 

Santos Brito. Nº 257/21 autoria vereadores Ronildo Vinhas Alves, Saulo Jesus de Almeida, Reinaldo 

Bispo dos Santos – Cascalhamento da ladeira de Nova Caraíva, acesso a travessia para o distrito de 

Velha Caraíva. Depois de discussão por parte dos vereadores (as) a indicação acima citada foi 

aprovada pela maioria dos presentes constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito. 

Nº 258/21 autoria vereador Lucas Farias Barreto Souza – Drenagem e pavimentação das ruas da 

Agrovila. Depois de discussão por parte dos vereadores (as) a indicação acima citada foi 

aprovada pela maioria dos presentes constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito. 

Nº 259/21 autoria vereador Kempes Neville Simões Rosa – Pavimentação e drenagem ruas: São 

Lucas e Santo Amaro, ruas: do Cemitério, rua Pituba, rua da Paz, rua 27, rua Don Lázaro no bairro 

Paraguai. Depois de discussão por parte dos vereadores (as) a indicação acima citada foi 

aprovada pela maioria dos presentes constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito. 

Nº 260/21 autoria vereador Eduardo Levino Soares Filho – Programa Tapa Buracos na Vila Vitória, 

Vila Valdete, Vila Parracho, Vila Jardim, Vista Alegre e Belo Campo. Depois de discussão por parte 

dos vereadores (as) a indicação acima citada foi aprovada pela maioria dos presentes constando 

ausência do vereador Derival dos Santos Brito. Nº 261/21 autoria vereadores Reinaldo Bispo dos 

Santos, Saulo Jesus de Almeida e Ronildo Vinhas Alves – Construção de CRAS para atender os 

bairros Belo Campo e Vista Alegre. Depois de discussão por parte dos vereadores (as) a indicação 

acima citada foi aprovada pela maioria dos presentes constando ausência do vereador Derival 

dos Santos Brito. Nº 262/21 autoria Edil, Anderson Ricelli Nunes Gonçalves - Início da operação 

tapa buracos em todo município. Depois de discussão por parte dos vereadores (as) a indicação 

acima citada foi aprovada pela maioria dos presentes constando ausência do vereador Derival 

dos Santos Brito. Nº 263/21 autoria Edis, Saulo Jesus de Almeida, Reinaldo Bispo dos Santos e 

Ronildo Vinhas Alves – Revitalização da praça da Independência distrito de Trancoso e a reforma do 
parque infantil. Depois de discussão por parte dos vereadores (as) a indicação acima citada foi 

aprovada pela maioria dos presentes constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito. 
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Nº 264/21 autoria vereador Evanildo Santos Lage – Conclusão do calçamento das ruas do distrito de 

Vale Verde. Depois de discussão por parte dos vereadores (as) a indicação acima citada foi 

aprovada pela maioria dos presentes constando ausência do vereador Derival dos Santos Brito. 

O Presidente Ariana Fehlberg agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 

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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


