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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2022 
  

Aos 05 (cinco) dias do mês de maio de 2022 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 Ordinária 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 28 (vinte e oito) de abril de 2022 foi aprovada pela 

maioria absoluta dos vereadores (as). Para Leitura Do Executivo Municipal: Mensagem Nº 073/22, 

acompanhando Projeto de Lei Nº 073/2022, “Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de 

crédito com a (o) BANCO REGIONAL DE BRASILIA – BRB e dá outras providências”. Mensagem 

Nº 074/22, acompanhando Projeto de Lei Nº 074/2022, “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

implementar no município de Porto Seguro, o Sistema de Ensino dos Colégios da Policia Militar da 

Bahia, através de acordo de cooperação e Cria Cargos de Provimento em Comissão para compor o 

quadro de pessoal nas atribuições de direção, chefia e assessoramento nas unidades de ensino 

municipal conveniada – UEMC e dá outras providências”. Projeto de Lei Nº 029/2022 autoria 

vereadora Ariana Fehlberg – Matéria: Dispõe sobre a ampliação do quantitativo de cargos da estrutura 

permanente prevista no anexo I da lei municipal nº 785/08 de 30 de setembro de 2008 e da lei 

municipal nº 1351/17 de 25 de abril de 2017, e criação de novos cargos da estrutura permanente na 

forma do anexo II parte integrante do presente. Conforme combinado entre os vereadores (as) não 

houve o Pequeno Expediente. Ordem do Dia: Eleição da Mesa Diretora para o Biênio 2023/2024: 

Votação única e escrutínio secreto de acordo com o § único do artigo 15 do Regimento Interno. Foram 

apresentadas duas chapas para concorrer a Presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Porto Seguro para o biênio 2023 a 2024: Chapa Nº 01: Robinson Leão Vinhas – Presidente; Lucas 

Farias Barreto Souza – Vice Presidente; Evanildo Santos Lage – 1º Secretário; Eduardo Levino Soares 

Filho – 2º Secretário. Chapa 02: Dilmo Batista Santiago – Presidente; Enildo Rodrigues da Gama – 

Vice Presidente; Nilson Cardoso Bezerra – 1º Secretário; Reinaldo Bispo dos Santos – 2º Secretário. 

Em seguida os vereadores solicitaram questão de ordem: Vereador Anderson Ricelli Nunes 

Gonçalves: Senhora Presidente, para a gente manter a transparência desta casa para com o público, 

solicito que esta votação seja “voto aberto”. Vereador Robinson Leão Vinhas – Senhora 

Presidente, não concordo com a votação aberta, haja visto que em todas as Câmaras: Federal, 

estaduais e municipais o voto é secreto, para não expor nenhum vereador. Vereador Vinicius 

Pinheiro Parracho: “muito me impressiona falar em transparência nesta casa; até porque eu 

sinalizei na semana passada que pretendia ser candidato; fazer uma campanha independente do 

poder executivo; fica claro que agora há bastante discurso político! agora na prática, o que está 
acontecendo hoje: tolher os direitos das pessoas que querem participar deste processo democrático. 

A eleição sempre aconteceu no final do ano; de repente o edital da eleição da mesa diretora é 

publicado na terça feira e a eleição na quinta feira! Não dá tempo para preparar ou criar proposta 

para esta casa. Me surpreende muito a fala de transparência assistindo isso acontecer; me sinto 

desprestigiado como vereador em assistir senas como essa. Fica aqui a minha indignação com a 

atual mesa”. Vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves: com todo respeito e admiração que 

tenho pelo vereador Vinicius Pinheiro Parracho, gostaria de dizer que as duas chapas foram escritas 
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de ontem pra hoje! Se Vossa Excelência gostaria de ser candidato, tinha que ter escrito sua chapa; 

não houve prazo diferente pra ninguém – prazo igual. Também a eleição da mesa conforme o 

Regimento Interno, era em janeiro! Nós aprovamos por unanimidade para que acontecesse a votação 

até dezembro, com o voto do   vereador Vinicius Pinheiro Parracho. Vereador Vinicius Pinheiro 

Parracho: não me atrevo em falar em clínica médica, até por que não sou médico! Sou Advogado e 

Mestre em Direito; aí nessa hora é muito difícil quando a gente houve certas coisas, é como eu 

estivesse dizendo que dá pra trabalhar como açougueiro na mesa de cirurgia! Conforme a palavra 

do vereador Líder do Governo Dilmo Batista Santiago quando na discussão do projeto foi: “podemos 

fazer a eleição até no final do ano”! Não diz que tem que convocar em dois dias e sem comunicar a 

ninguém! Antes das leis, existem os princípios! E o principio está sendo desrespeitado nesta casa. 

Em seguida a presidente Ariana Fehlberg solicitou de cinco minutos para um entendimento melhor 

com o Jurídico da Casa conforme o Regimento Interno. Findo este prazo a presidente Ariana Fehlberg 

colocou a solicitação do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves em votação. Depois de várias 

discussões por parte dos vereadores (as) a solicitação acima citada foi reprovada por não atingir o 

quórum suficiente conforme manda o Regimento Interno que requer 2/3 (dois terço). Em seguida a 

presidente Ariana Fehlberg fez a contagem das cédulas onde as mesmas foram rubricadas pela atual 

Mesa Diretora e apresentada aos demais vereadores para dá início a votação da Mesa Diretora da 

Câmara Municipal Porto Seguro para o biênio 2023/2024, solicitando do Assessor de Comunicação 

para fazer a chamada dos vereadores (as) por ordem alfabética: Anderson Ricelli Nunes Gonçalves 

– que todos vejam meu voto; é com transparência que se faz política: chapa 02 – Dilmo! Em seguida 

o vereador Robinson Leão Vinhas requereu anulação do voto do vereador Anderson Ricelli Nunes 

Gonçalves por ter declarado o voto ao público, infligindo o Regimento Interno. Vereadora Ariana 

Fehlberg – o vereador Robinson Leão Vinhas se manifestou pelo voto da presidente Ariana Fehlberg 

quando a mesma expôs a cédula de votação, infligindo o Regimento Interno. Charles Sena Santos; 

Derival dos Santos Brito – o vereador Robinson Leão Vinhas se manifestou pelo voto do vereador 

Derival dos Santos Brito quando o mesmo expôs a cédula de votação para o público, infligindo o 

Regimento Interno. Dilmo Batista Santiago – o vereador Robinson Leão Vinhas se manifestou pelo 

voto do Líder do Governo vereador Dilmo Batista Santiago quando o mesmo expôs a cédula de 

votação para o público, infligindo o Regimento Interno. Eduardo Levino Soares Filho – o vereador 

Anderson Ricelli Nunes Gonçalves se manifestou pelo voto do vereador Eduardo Levino Soares Filho 

quando o mesmo expôs a cédula de votação de votação para o público, infligindo o Regimento 

Interno. Enildo Rodrigues da Gama – o vereador Robinson Leão Vinhas se manifestou pelo voto 

do vereador Enildo Rodrigues da Gama quando o mesmo infligiu o Regimento Interno. Evanildo 

Santos Lage; Kempes Neville Simões Rosa; Lionete Matsui; Lucas Farias Barreto Souza; Nilson 

Cardoso Bezerra – o vereador Robinson Leão Vinhas requereu a anulação do voto do vereador 

Nilson Cardoso Bezerra por ter declarado seu voto ao público infligindo o Regimento Interno. 

Reinaldo Bispo dos Santos; Robinson Leão Vinhas – o vereador Nilson Cardoso Bezerra se 

manifestou a respeito do voto do vereador Robinson Leão Vinhas por não ter usado a caneta designada 

para votação. Ronildo Vinhas Alves; Saulo Jesus de Almeida – o vereador Robinson Leão Vinhas 

requereu anulação do voto do vereador Saulo Jesus de Almeida por ter declarado seu voto ao público 

infligindo o Regimento Interno. Vinicius Pinheiro Parracho. Encerrando a votação a presidente 

Ariana Fehlberg convidou dois vereadores para participarem da apuração dos votos: vereador 

Vinicius Pinheiro Parracho – cedeu o seu lugar; Dilmo Batista Santiago e Reinaldo Bispo dos Santo; 

depois da apuração, a Chapa Nº 02 obteve 10 (dez) votos e a Chapa Nº 01 obteve 07 (sete) votos; 

com este resultado a Chapa vencedora foi a Chapa Nº 02 composta pelos vereadores: Presidente: 

Dilmo Batista Santiago; Vice Presidente: Enildo Rodrigues da Gama; 1º Secretário: Nilson Cardoso 

Bezerra e 2º Secretário Reinaldo Bispo dos Santos; para o biênio 2023/2024. Em seguida o vereador 

Robinson Leão Vinhas solicitou a anulação da eleição da Mesa Diretora por terem infligido as Leis 

Federais e o Regimento Interno desta Casa Legislativa. Do Legislativo Municipal: Para 2º Votação: 
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Projeto de Lei Nº 017/2022 autoria vereador Vinicius Pinheiro Parracho – Matéria: Dispõe sobre a 

utilização do seguro garantia de execução de contratos públicos de obras e de fornecimento de bens 

de serviços 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 de lei 

conforme  acima citado foi aprovado obtendo o seguinte resulta: 09 (nove) votos favoráveis dos 

vereadores (a): Derival dos Santos Brito, Eduardo Levino Soares Filho, Enildo Rodrigues da 

Gama, Evanildo Santos Lage, Kempes Neville Simões Rosa, Lionete Matsui, Reinaldo Bispo dos 

Santos, Ronildo Vinhas Alves e Vinicius Pinheiro Parracho; 05 (cinco) votos contrários dos 

vereadores: Anderson Ricelli Nunes Gonçalves, Charles Senas Santos, Dilmo Batista Santiago, 

Nilson Cardoso Bezerra e Saulo Jesus de Almeida; constando 02 (duas) ausências dos vereadores: 

Lucas Farias Barreto Souza e Robinson Leão Vinhas. Projeto de Lei Nº 019/2022 autoria vereador 

Vinicius Pinheiro Parracho – Matéria: Estabelece diretrizes para denominação dos logradouros e 

prédios públicos 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 vereadores (as) presentes constando ausência dos 

vereadores Lucas Farias Barreto Souza e Robinson Leão Vinhas. Projeto de Lei Nº 020/2022 

autoria vereador Enildo Rodrigues da Gama – Matéria: Denomina oficialmente como rua Hélio 

Batista da Silva, via pública conhecida como rua Riacho Doce, bairro Mirante das Caravelas. 

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) presentes constando ausência dos vereadores Lucas Farias Barreto Souza e 

Robinson Leão Vinhas.  Projeto de Lei Nº 021/2022 autoria vereador Nilson Cardoso Bezerra – 

Matéria: Cria a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, institui a política municipal de 

atendimento aos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista 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) presentes constando ausência dos vereadores Lucas Farias Barreto Souza e 

Robinson Leão Vinhas. Projeto de Lei Nº 025/2022 autoria vereadora Lionete Matsui – Matéria: 

Autoriza o transporte de animais domésticos de pequeno e médio porte acompanhados de seus 

guardiões no sistema de transporte público coletivo 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) presentes constando ausência dos vereadores Lucas Farias 

Barreto Souza e Robinson Leão Vinhas. Do Legislativo Municipal: Para 1º Votação: Projeto de 

Resolução Nº 010/2022 autoria vereadora Ariana Fehlberg – Matéria: Concede Título de Cidadão 

Portosegurense ao Capitão de Corveta - Bruno de Faria dos Santos. 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 unanimidade dos vereadores (as) presentes constando 

ausência dos vereadores Lucas Farias Barreto Souza e Robinson Leão Vinhas.  Requerimentos: 

Nº 070/22 autoria vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com o Governo Federal para revitalização e construção de vestiários, alambrados e 

arquibancadas no campo de futebol do bairro Novo e rua Santa Rita, no povoado de Pindorama. O 

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

constando ausência dos vereadores Lucas Farias Barreto Souza e Robinson Leão Vinhas. Nº 

071/22 autoria vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal o envio de 

cópia do processo licitatório Nº CP002/20221, empresa Trenatec Engenharia Eirele, valor R$ 

19.285.995,54. O requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (as) 

presentes constando ausência dos vereadores Lucas Farias Barreto Souza e Robinson Leão 

Vinhas. Nº 072/22 autoria vereador Enildo Rodrigues da Gama – Requer do Executivo Municipal 
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celebração de convênio com a CERB para perfuração de poço artesiano em Imbiruçu. O 

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

constando ausência dos vereadores Lucas Farias Barreto Souza e Robinson Leão Vinhas. Nº 

073/22 autoria vereador Charles Sena Santos – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com Governo do Estado para implantação parques Infantil nas creches e escolas de 

educação infantil. O requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (as) 

presentes constando ausência dos vereadores Lucas Farias Barreto Souza e Robinson Leão 

Vinhas. Nº 074/22 autoria vereador Nilson Cardoso Bezerra – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com Governo do Estado para adoção do projeto de revitalização da 

pavimentação no município, operação tapa buraco. O requerimento acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos vereadores (as) presentes constando ausência dos vereadores Lucas Farias 

Barreto Souza e Robinson Leão Vinhas.  Nº 075/22 autoria vereador Saulo Jesus de Almeida – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a COELBA para extensão de rede de 

energia elétrica para comunidade Tonheira, em Itaporanga. O requerimento acima citado foi 

aprovado pela unanimidade dos vereadores (as) presentes constando ausência dos vereadores 

Lucas Farias Barreto Souza e Robinson Leão Vinhas.  Nº 076/22 autoria vereador Reinaldo Bispo 

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

a construção de hospital no Complexo Frei Calixto. O requerimento acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos vereadores (as) presentes constando ausência dos vereadores Lucas Farias 

Barreto Souza e Robinson Leão Vinhas. Nº 077/22 autoria vereador Anderson Ricelli Nunes 

Gonçalves – Requer do Executivo Municipal o envio de Proposição versando sobre a exclusividade 

de chefia médica para médicos concursados. O requerimento acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos vereadores (as) presentes constando ausência dos vereadores Lucas Farias 

Barreto Souza e Robinson Leão Vinhas. Nº 078/22 autoria vereador Vinicius Pinheiro Parracho – 

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

da rua Francisco de Assis, distrito de Vera Cruz. O requerimento acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos vereadores (as) presentes constando ausência dos vereadores Lucas Farias 

Barreto Souza e Robinson Leão Vinhas. Nº 079/22 autoria vereador Evanildo Santos Lage – Requer 

do Executivo Municipal celebração de convênio com o DERBA para revitalização da sinalização e 

instalação de redutores de velocidade no entorno do Japara, no projeto Vale Verde, e nas 

proximidades das comunidades que se encontram no trajeto até o distrito de Vale Verde. O 

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

constando ausência dos vereadores Lucas Farias Barreto Souza e Robinson Leão Vinhas. Nº 

080/22 autoria vereador Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com o SENAC para disponibilização de cursos na área de hospedagem: recepcionista e 

camareira, restaurante: garçom, cozinha e qualidade no atendimento na área de eventos, para os 

distritos de Trancoso e Caraíva. O requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

vereadores (as) presentes constando ausência dos vereadores Lucas Farias Barreto Souza e 

Robinson Leão Vinhas. Indicações: Nº 070/22 autoria vereadora Ariana Fehlberg – Fiscalização 

para coibir transporte alternativo clandestino. A indicação acima citada foi aprovada pela 

unanimidade dos vereadores (as) presentes constando ausência dos vereadores Lucas Farias 

Barreto Souza e Robinson Leão Vinhas. Nº 071/22 autoria vereador Kempes Neville Simões Rosa 

– Revitalização das ruas dos bairros Mirante, Mira Porto e Fontana. A indicação acima citada foi 

aprovada pela unanimidade dos vereadores (as) presentes constando ausência dos vereadores 

Lucas Farias Barreto Souza e Robinson Leão Vinhas. Nº 072/22 autoria vereador Enildo Rodrigues 

da Gama – Construção de creche na rua Fernando Koragem, (antiga rua Salvador), bairro Campinho. 

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

ausência dos vereadores Lucas Farias Barreto Souza e Robinson Leão Vinhas. Nº 073/22 autoria 

vereador Charles Sena Santos – Instalação de placas com nome de todas as ruas de Porto Seguro, 
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ampliação do cemitério do Vila Jardim, drenagem na Rua Pedro Vieira Leite no bairro Parque 

Ecológico, construção de praça no bairro Paraguai em frente à Escola Municipal Pero Vaz de 

Caminha. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores (as) presentes 

constando ausência dos vereadores Lucas Farias Barreto Souza e Robinson Leão Vinhas. Nº 

074/22 autoria vereador Nilson Cardoso Bezerra – Revitalização da rua Helena Maria de Paula, no 

bairro Parque Ecológico. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores 

(as) presentes constando ausência dos vereadores Lucas Farias Barreto Souza e Robinson Leão 

Vinhas. Nº 075/22 autoria vereadores Saulo Jesus de Almeida, Ronildo Vinhas e Reinaldo Bispo dos 

Santos – Perfuração de um poço semiartesiano na comunidade Tonheira na localidade Itaporanga. A 

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

ausência dos vereadores Lucas Farias Barreto Souza e Robinson Leão Vinhas. Nº 076/22 autoria 

vereadores Reinaldo Bispo dos Santos, Saulo Jesus de Almeida e Ronildo Vinhas Alves – Instalação 

de iluminação de led para assentamentos Frutos da Terra e Chico Mendes. A indicação acima citada 

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

Lucas Farias Barreto Souza e Robinson Leão Vinhas.  Nº 077/22 autoria vereadores Ronildo Vinhas 

Alves, Reinaldo Bispo dos Santos e Saulo Jesus de Almeida – Revitalização da área do quadrado do 

distrito de Trancoso e no entorno da praça do Bosque. A indicação acima citada foi aprovada pela 

unanimidade dos vereadores (as) presentes constando ausência dos vereadores Lucas Farias 

Barreto Souza e Robinson Leão Vinhas. Nº 078/22 autoria vereador Vinicius Pinheiro Parracho – 

Manutenção e limpeza do cemitério do distrito do Arraial d`Ajuda no Parque Central. A indicação 

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

vereadores Lucas Farias Barreto Souza e Robinson Leão Vinhas. Nº 079/22 autoria vereador 

Evanildo Santos Lage – Revitalização das praças do bairro Santiago e bairro São Pedro, construção 

de praça no bairro Alto do Villas. A indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos 

vereadores (as) presentes constando ausência dos vereadores Lucas Farias Barreto Souza e 

Robinson Leão Vinhas. A Presidente Ariana Fehlberg agradeceu a presença de todos, marcando a 

próxima Sessão para o dia 12 de maio. Não havendo nada mais a se tratar, lavrou-se a “Ata” que 

depois de lida e aprovada, vai assinada pela Senhora Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário e demais 

Vereadores. 

 

 


