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 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022  

  

Ao 20 (vinte) dia do mês de outubro de 2022 às 10h00min foi realizada a 11ª 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: 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 do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. Expediente: As Atas 

das Sessões: Ordinária e Extraordinária do dia 13 (treze) de outubro de 2022 foi aprovada pela 

unanimidade dos presentes; constando ausência do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. Para 

Leitura do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 056/2022 autoria vereador Enildo Rodrigues da 

Gama – Matéria: Reconhece de Utilidade Pública Municipal Associação Comunitária de Posseiros e 

Moradores. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Lucas Farias Barreto 

Souza, Eduardo Levino Soares Filho, Enildo Rodrigues da Gama, Reinaldo Bispo dos Santos, 

Kempes Neville Simões Rosa, Lionete Matsui, Vinicius Pinheiro Parracho, Charles Sena Santos, 

Saulo Jesus de Almeida e Dilmo Batista Santiago. Ordem do Dia: Requerimentos: Nº 218/22 autoria 

vereadora Ariana Fehlberg reque do Executivo Municipal celebração com o Ministério da Saúde 

contratação de Neuropediatra para o Município de Porto Seguro. Depois de várias discussões por parte 

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

(as) presentes, constando ausência do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. Nº 219/22 autoria 

vereador Enildo Rodrigues da Gama – Requer do Executivo Municipal o envio de projeto de lei, 

versando sobre a criação do cargo de monitor de esporte e lazer na Secretaria Municipal de Esporte. 

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

aprovado pela maioria dos vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador Anderson 

Ricelli Nunes Gonçalves. Nº 220/22 autoria vereador Saulo Jesus de Almeida – Requer do Executivo 

Municipal a celebração de convênio com o Governo do Estado para pavimentação em sextavado nas 

ruas de Itaporanga. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as), o requerimento 

conforme acima citado foi aprovado pela maioria dos vereadores (as) presentes, constando ausência 

do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. Nº 221/22 autoria vereador Charles Sena Santos – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério das Cidades para revitalização 

e paisagismo da rua Marechal Deodoro da Fonseca e rua 02 de julho centro de Porto Seguro. Depois de 

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

pela maioria dos vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador Anderson Ricelli Nunes 

Gonçalves. Nº 222/22 autoria vereador Nilson Cardoso Bezerra – Requer do Executivo Municipal junto 

a PORTRAN, revitalização das faixas de pedestre em todo o município em caráter de urgência. Depois 

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

aprovado pela maioria dos vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador Anderson 

Ricelli Nunes Gonçalves. Nº 223/22 autoria vereador Eduardo Levino Soares Filho – Requer do 

Executivo Municipal notificação junto ao DENIT para sinalização na rodovia Joel Mares distrito de Vera 

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

citado foi aprovado pela maioria dos vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador 
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Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. Nº 224/22 autoria vereadora Lionete Matsui – Requer do Executivo 
Municipal celebração de convênio com Governo do Estado para reconstrução de corrimão de toda a 

extensão da ladeira que interliga os bairros Frei Calixto e Paraguai, com implementação de guard rail e 

sinalização visível na pista. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as), o requerimento 

conforme acima citado foi aprovado pela maioria dos vereadores (as) presentes, constando ausência 

do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. Nº 225/22 autoria vereador Reinaldo Bispo dos Santos 

– Requer do Executivo Municipal celebração de Parceria Pública Privada para calçamento da rua Itabela 

em Sapirara. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as), o requerimento conforme 

acima citado foi aprovado pela maioria dos vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador 

Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. Nº 226/22 autoria vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer 

do Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério da Saúde para instalação de UTI 

neonatal e pediátrica no município. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as), o 

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

constando ausência do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. Indicações: Nº 232/22 autoria 

vereador Ariana Fehlberg – Pavimentação das ruas dos bairros periféricos. Depois de várias discussões 

por parte dos vereadores (as), a indicação conforme acima citada foi aprovada pela maioria dos 

vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. Nº 

233/22 autoria vereador Enildo Rodrigues da Gama – Revitalização da Praça São Pedro, centro. Depois 

de várias discussões por parte dos vereadores (as), a indicação conforme acima citada foi aprovada 

pela maioria dos vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador Anderson Ricelli Nunes 

Gonçalves. Nº 234/22 autoria vereador Saulo Jesus de Almeida – Construção da parte do muro e 

construção de uma capela no cemitério bairro Xandó, distrito de Trancoso. Depois de várias discussões 

por parte dos vereadores (as), a indicação conforme acima citada foi aprovada pela maioria dos 

vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. Nº 

237/22 autoria vereador Charles Sena Santos – Restauração da pavimentação e drenagem da rua Marcelo 

kiritis no bairro do Cambolo, ampliação da caixa d´água do bairro Porto Alegre, conclusão da 

pavimentação asfáltica e drenagem, av. Dra. Hylderth Souza Soares, bairro Fontana acesso ao bairro 

Frei Calixto, revitalização da praça Muri –  Casas Nova-Frei Calixto, construção de creche na praça São 

João-Frei Calixto, pavimentação e drenagem asfáltica na Trav. Murici - Casas Nova Frei Calixto, 

pavimentação asfáltica e drenagem da rua 08 de Abril na Casas Novas. Depois de várias discussões por 

parte dos vereadores (as), a indicação conforme acima citada foi aprovada pela maioria dos 

vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves.  Nº 

238/22 autoria vereador Nilson Cardoso Bezerra – Construção de redutores de velocidade e faixa de 

pedestre nas imediações da quadra do Campinho, em frente o quiosque do Haroldo. Depois de várias 

discussões por parte dos vereadores (as), a indicação conforme acima citada foi aprovada pela 

maioria dos vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador Anderson Ricelli Nunes 

Gonçalves. Nº 239/22 autoria vereador Eduardo Levino Soares Filho – Pavimentação das ruas: Isidoro 

Machado, São Félix e Manoel no distrito de Vera Cruz. Depois de várias discussões por parte dos 

vereadores (as), a indicação conforme acima citada foi aprovada pela maioria dos vereadores (as) 

presentes, constando ausência do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves.  Nº 240/22 autoria 

vereador Robinson Leão Vinhas – Revitalização, limpeza das ruas: Rafael Vinhas, Adelar Maria de 

Andrade, Fernando Koragem (antiga Salvador). Depois de várias discussões por parte dos vereadores 

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

constando ausência do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. Nº 241/22 autoria vereador 

Reinaldo Bispo dos Santos – Construção da calçada e reforma da escola Helena Rebouças, bairro Vila 

Jardim. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as), a indicação conforme acima citada 

foi aprovada pela maioria dos vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador Anderson 
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Ricelli Nunes Gonçalves. Nº 226/22 autoria vereador Kempes Neville Simões Rosa – Perfuração de 
poço artesiano na escola Cantinho da Paz e no bairro Porto Alegre. Depois de várias discussões por 

parte dos vereadores (as), a indicação conforme acima citada foi aprovada pela maioria dos 

vereadores (as) presentes, constando ausência do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. A 

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

outubro 2022. 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


