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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021 

  

Aos 11 (quatro) dias do mês de fevereiro 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: 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 Vinicius Pinheiro Parracho; 

constando à ausência dos Vereadores: Anderson Ricelli Nunes Gonçalves e Saulo Jesus de Almeida. 

Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 04 (quatro) de dezembro de 2021 foi aprovada pela 

unanimidade dos presentes; constando ausência dos Vereadores: Anderson Ricelli Nunes Gonçalves 

e Saulo Jesus de Almeida. Dando prosseguimento o Vereador Ronildo Vinhas Alves solicitou um 

minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Carlos Guimarães – Empresário, dono do Hotel Arco 

Baleno.  Para Leitura: Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 011/2021de autoria da 

vereadora Ariana Fehlberg. Matéria: Dispõe sobre medidas de segurança a serem adotadas por 

administradores de bares, casas de shows, restaurantes e estabelecimentos similares, visando à proteção 

das mulheres em suas dependências. Projeto de Lei Nº 012/2021de autoria da vereadora Ariana 

Fehlberg. Matéria: Cria o Programa Porto Seguro Limpa, com objetivo de desenvolver ações efetivas 

de sustentabilidade na área de limpeza urbana dos distritos, bairros, povoados e comunidade do 

município de Porto Seguro. Projeto de Lei Nº 013/2021 e autoria da vereadora Ariana Fehlberg. 

Matéria: Considera como de Utilidade Pública Municipal a Igreja Tabernáculo Filadélfia – Ba. 

Projeto de Lei Nº 014/2021 de autoria do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. Matéria: 

Institui no município de Porto Seguro o Programa de Prevenção e Tratamento da Doença de 

Endometriose. Projeto de Lei Nº 015/2021 de autoria do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. 

Matéria: Autoriza a instituição do Programa de Inclusão Digital para Terceira idade através de cursos 

de Tecnologia da Informação do Conhecimento –TICs e treinamento a Jovens Aprendizes que 

disseminarão o conhecimento a idosos, e dá outras providencias. Projeto de Lei Nº 016/2021 de autoria 

do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves. Matéria: Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino 

de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas Rede Municipal de Ensino de Porto Seguro. 

Projeto de Lei Nº 017/2021 de autoria do vereador Ronildo Vinhas Alves. Matéria: Considera de 

Utilidade Pública Municipal a Associação de Revitalização da Orla Norte de Porto Seguro. Projeto de 

Lei Nº 018/2021 de autoria do vereador Enildo Rodrigues da Gama. Matéria: Considera de Utilidade 

Pública Municipal a Associação Recreativa, Cultural e Esportiva Real Madrid. Projeto de Lei Nº 

019/2021de autoria do vereador Nilson Cardoso Bezerra. Matéria: Dispõe sobre o alinhamento e a 

retirada de fios em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica e dá outras 

providências. Projeto de Lei Nº 020/2021 de autoria do vereador Charles Sena Santos. Matéria: 

Denomina oficialmente a quadra poliesportiva do bairro Campinho como, Edmundo Santos 

Damasceno – “Xará”. Projeto de Resolução Nº 003/2021de autoria do vereador Anderson Ricelli 

Nunes Gonçalves. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Derival dos Santos 

Brito. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Enildo Rodrigues da Gama – 

Senhora Presidente, na semana passada quando falei a respeito de alguns secretários que se acham mais 

importante do que o vereador, não citei nome de nenhum. Falei que o vereador tem mandato e o 

secretário não tem! Falo isso porque tem pessoas em redes sociais comentando que eu citei nome de 
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secretário! Nós temos que tratar as pessoas com carinho e respeito. Não tenho problema com nenhum 

deles, todos são amigos. O secretário é pra facilitar a vida da população; quem não quer trabalhar, que 

procure outro lugar; a pessoa não vai a secretaria de saúde se não tiver precisando. Senhora Presidente, 

o Sr. Carlos Guimarães foi um grande homem para Porto Seguro por isso merece ser homenageado por 

esta Casa; ele foi uma das pessoas que trouxe o turismo para Porto Seguro. Kempes Neville Simões 

Rosa – Senhora Presidente, quero falar a respeito de um projeto que coloquei na casa.  Mas é importante 

a gente combater a máfia que está acontecendo nesta cidade – guinchos; não sou contra “A ou B” sou 

contra um sistema que vem contra nossa população. É preciso que coloque uma placa ou sinalizador 

avisando que o carro foi guinchado para as pessoas ficarem saber em que localidade o carro se encontra; 

só assim as pessoas não ficam desesperadas sem saber o que aconteceu com o seu veículo. Lionete 

Matsui – Senhora Presidente, quero informar que estou um pouco cansada pela maratona no sábado 

em vários bairros desta cidade das seis da manhã até meia noite onde castramos noventa animais.  É a 

primeira realização da Prefeitura Municipal neste sentido; o restante é um preço de baixa renda. É de 

grande importância a realização deste trabalho para que desvincule a quantidade de animais de rua. 

Vamos solicitar da Prefeitura que este trabalho seja realizado mensalmente – onde vai coincidir o cio 

dos animais. Estamos visitando vários locais do município. Precisamos muito da colaboração da 

população quando a equipe chegar nestas localidades. Charles Sena Santos – Senhora Presidente, 

quero registrar a presença Francisco irmão de um grande amigo, um cidadão Portosegurense, era 

atuante na cultura, na imprensa; um ex-colega de profissão – Xará para todos. Com a sensibilidade para 

prestar uma grande homenagem, fiz um projeto denominando oficialmente a quadra poliesportiva do 

bairro Campinho – Edmundo Santos Damasceno (Xará). Senhora Presidente a respeito da obra na Praça 

das Pitangueiras; por força da natureza a mesma está sendo destruída; mas cabe a mim e a todos nós 

solicitar das as autoridades competentes que observe com carinho esta localidade e que tenhamos mais 

respeito com o dinheiro público e mais respeito com as obras que traz benefício para com a 

comunidade. Senhora Presidente, não vim aqui para falar da minha vida pessoal; mas, na primeira 

sessão desta Casa alguém me questionou porque eu estava vindo de rosa? Acredito que o caráter de 

um cidadão não está em uma cor! Vim de rosa em homenagem as mulheres, em especial às duas fazem 

parte desta Casa. Para mim, se tem um ser humano que merece respeito é a mulher. Nilson Cardoso 

Bezerra – Senhora Presidente, mais uma vez falo a respeito da balsa. No ano de 2009 foi aprovado um 

projeto nesta casa, autorizando a balsa colocar dois banheiros em cada uma delas. Quando uma pessoa 

entra na balsa não pode mais sair, principalmente os idosos. Fomos eleitos para cobrar, infelizmente 

até hoje os banheiro não foram colocados. Também é preciso a presença de fiscais nesta localidade, 

até para saber dos valores que entram; para cobrar o ISS – arrecadação para o município; nem nota 

fiscal eles dão, isso é um absurdo. Reinaldo Bispo dos Santos – Senhora Presidente, acima de tudo o 

vereador é um servidor público; ele é eleito pelo povo, pago pelo povo para cumprir a nova missão de 

representar a sociedade; com este sentimento dedico o meu tempo – quase vinte e quatro horas, sabendo 

o que tudo posso fazer, será pouco; não será mais do que minha obrigação; faço com amor, dedicação, 

empenho, compromisso; buscando honrar o povo e a Deus, Ele nos capacita e está no controle de tudo. 

Gostaria de falar a respeito de um requerimento de minha autoria: “realização de curso de capacitação 

técnica para os administradores de distritos, povoados e bairros”. Para que os mesmo venha fazer um 

trabalho de excelência para com a comunidade. A solicitação feita por mim no dia 27 de janeiro junto 

a Secretaria de Serviços Públicos solicitando a estrada que liga Mirante do Rio Verde ao Centro de 

Trancoso. Há meses atrás foi solicitado pelo Deputado Jânio Natal – na época; hoje a Coelba está 
fazendo o procedimento da expansão de rede; também solicitei junto ao secretário de serviços públicos, 

braços e lâmpadas. Quero agradecer o Secretário do Meio Ambiente pelo apoio que vem dando ao 

Litoral Sul a respeito dos animais que ficam circulando na BA. 001. Derival dos Santos Brito – 

Senhora Presidente, fiz um pedido ao Executivo para construção de uma escola no Alto do Vilas; um 

bairro em construção, acredito que será um dos maiores bairros de Porto Seguro; também está 

precisando transporte escolar. Também quero dá todo apoio aos Agentes de Trânsitos. Solicitei também 
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de uma quadra poliesportiva da Aldeia Velha. Eduardo Levino Soares Filho – Senhora Presidente, 

parabenizo atitude do vereador Charles Sena Santos. Quero registrar a presença do Pastor Jair 

representante dos Pastores da Ordem como também faço parte da Ordem dos Ministros Pastores de 

Porto Seguro, como Missionário a qual sou consagrado. Agradeço a presença do Presidente da 

Associação da comunidade de Terra Nova. Senhora Presidente a respeito do requerimento de minha 

autoria: “Instalação da superintendência de Assuntos Evangélicos de Porto Seguro”. Nossa 

comunidade tem crescido em todo Brasil; quando cheguei em Porto Seguro há vinte anos, nossa igreja 

era muito pequena, mas Deus vem abençoando. Senhora Presidente, quero agradecer o Secretário 

Luciano que tem feito um excelente trabalho. Também quero falar para os demais colegas que devemos 

fazer uma homenagem ao Sr. Carlos Guimarães. Ronildo Vinhas Alves – Senhora Presidente, o 

Vereador Nilson Cardoso Bezerra abordou um assunto muito importante a respeito da balsa. Na cidade 

de Ilhéus foi feito uma ponte ligando ao Pontal com 533 metros de construção em parceria com o 

Governo do Estado. Esta balsa é uma vergonha, só vai acabar quando construir uma ponte ligando o 

Litoral Sul e Litoral Norte; acaba com as filas, acaba com as vergonhas das prioridades! Só quem mora 

no Litoral Sul sabe quanto é difícil a gente fazer uso do serviço desta balsa. Na terça feira tivemos 

reunião com o Secretário de Turismo, uma reunião muito proveitosa; não foi uma reunião onde só o 

secretário fala e os vereadores ouve! Foi uma discursão de pontuar todas as problemáticas e possível 

soluções para o turismo e as localidades turísticas do nosso município – começando por Caraíva 

chegando à Porto Seguro. Que esta reunião sirva de exemplo para os demais Secretários. Tenho certeza 

que os outros vão pegar esta linha de raciocínio trabalhando em conjunto com os vereadores (as) para 

o melhor do nosso município. O requerimento de minha autoria pede um Posto de Saúde para as 

localidades Maria Viúva, Xandó e Mirante do Rio Verde. Sabemos que há um Porto de Saúde no 

Distrito de Trancoso; mas, as comunidades acima citadas ficam distantes; só quem mora nestas 

localidades sabe que do jeito que está quebra a ideologia do SUS para os usuários que é o serviço 

gratuito de saúde. Alguns usuário não tem veículo; usam o taxis ou mototaxi para chegar ao Posto de 

Saúde do centro de Trancoso.  Senhora Presidente, quero deixar minhas sinceras condolências à família 

do Sr. Carlos Guimarães; uma pessoa que fez muito pelo turismo de nossa cidade. Senhores Vereadores 

(a), como pedi para não participar das Comissões Permanentes da Casa; solicitei da Presidente Ariana 

Fehlberg que colocasse o meu nome no Conselho Municipal de Desenvolvimento do Turismo 

representando a Câmara de Vereadores. Senhora Presidente, quero pedir a Secretaria de Serviços 

Públicos o patrolamento do Litoral Sul; são várias localidades que estão precisando deste serviço. Eu 

sei que os vereadores do Litoral Sul estão pedindo também, eu só estou reforçando a necessidade. 

Vinicius Pinheiro Parracho – Senhora Presidente, a respeito das reivindicações do Vereador Derival 

dos Santos Brito – Pêpo, tenho acompanhado o pessoal que estão trabalhando desde o dia 01 de janeiro 

sem receber; – limpeza da rua e no transito; se for possível o Líder do Governo pode reforçar isso para 

que eles   possam receber o seu salário. Quero lembrar e cobrar a instalação da Secretaria do Litoral 

Sul prometida pelo gestor de quando fizer a reforma administrativa. Gostaria de convidar os vereadores 

do Distrito do Arraial d’Ajuda para tratarmos do acesso do Alto do Vilas; que esta solicitação seja feita 

em conjunto a respeito; que seja um acesso bem adequado para com este bairro.  O Alto da Vila é um 

bairro que provavelmente seja maior do que o bairro Baianão; ele precisa de um acesso de qualidade. 

Em nome do Distrito do Arraial d’Ajuda gostaria de ressaltar a memória do Sr. Benedito Nobre 

Cassimiro – Benedito Caipora, falecido nesta semana. Só para lembrar, gostaria que todos baixassem 

o aplicativo do meu gabinete – “tem meu voto”; através deste aplicativo posso apresentar algumas 
necessidades; falta de luz nas ruas, como também acompanha a pauta de todas as Sessões desta Casa. 

Anderson Ricelli Nunes Gonçalves – Senhora Presidente, gostaria de fazer uma homenagem ao Sr. 

Derival dos Santos Brito. Uma pessoa simples, humilde; nascido no ano de 1986 na cidade de São 

Paulo; mudou para o Arraial d’Ajuda há dez anos; com família simples em busca de novas condições 

de vida; procurando melhor formação para com a família; trabalhador; às vezes passou fome em Arraial 

d’Ajuda, batendo na porta de restaurante para levar resto de comida para família. Mas, com esta história 
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e com muita força ele foi consagrado no dia 15 de novembro 2020 como vereador com total de 1.121 

votos de eleitores que confiaram nele; para quem não acreditava neste menino, ele conseguiu um sonho 

não só dele, mas de toda família. É embasado nisso que apresentei hoje um projeto de Resolução de nº 

003/2021 – que concede Título de Cidadão Portosegurense a você Pêpo; confio no seu trabalho que 

vai ser constante em prol do povo do Arraial d’Ajuda e de Porto Seguro, porque você tem compromisso 

e respeito. Saulo Jesus de Almeida – Senhora Presidente, tem um requerimento de minha autoria - 

Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Educação para 

construção de escolas ensino infantil no bairro Mirante Rio Verde e bairro Maria Viúva, distrito de 

Trancoso. Este ano as aulas vão começar no dia 08 de março. No ano passado nestas localidades tinha 

várias dificuldades no início do ano letivo; pais de famílias dormiam em fila nas escolas para conseguir 

vaga para os filhos. É inadmissível no Século XXI ver pais de famílias dormindo nas ruas para 

conseguir vaga em escola para seus filhos. Na qualidade de vereador estamos aqui para fiscalizar e 

cuidar do povo; este é o nosso compromisso; também sei que o Gestor tem um carinho enorme pela 

educação. Na gestão anterior o povo ficou à mingua. Também fiz uma indicação pedindo pavimentação 

asfáltica entre o bairro Maria Viúva, Mirante Rio Verde e Centro de Trancoso. Lucas Farias Barreto 

Souza – Senhora Presidente, quero agradecer a Deus – Ele que é dono de tudo; quero agradecer ao 

Prefeito Jânio Natal; agradecer o Vice Prefeito Paulo Cesar Onishi e todos os Secretários deste 

município que vem atendendo algumas solicitações de minha autoria. Antes de ser vereador já fazia 

um trabalho social e hoje continuo fazendo com auxílio da Prefeitura Municipal; trabalho social este 

que vem ocupar a mente da juventude nas horas vagas. Gostaria também de pedir a pavimentação das 

estradas do Litoral Sul em especial do itinerário: Arraial d’Ajuda Trancoso/Trancoso Caraíva. 

Evanildo Santos Lage – Senhora Presidente, parabenizo o vereador Anderson Ricelli Nunes 

Gonçalves pelo projeto de resolução concedendo Título de Cidadão Portosegurense ao nosso amigo e 

vereador Derival dos Santos Brito – Pêpo da Van. Também quero fazer uma indicação verbal que é a 

construção de uma academia ao ar-livre no bairro Alto do Vilas no Distrito do Arraial d’Ajuda. Hoje 

somos cinco vereadores representantes do Distrito do Arraial d’Ajuda, se não tivermos juntos para 

levar melhorias para população deste distrito, isso não vai acontecer! Na gestão passada eu não tive 

uma atenção que merecia! Nós não podemos prometer nada pra ninguém se não tiver condições de 

fazer! Na gestão que passou, fiquei empolgado com a política – não prometi, falei que que ia lutar para 

levar melhorias, e uma das solicitações era a água para alguns bairros do Arraial d’Ajuda; não fui 

contemplado em nenhum destes pedidos na gestão passada.  Para honrar o meu nome eu fiz do meu 

próprio bolso. A política passou, espero que estejamos juntos em prol da população. Dilmo Batista 

Santiago – Senhora Presidente, quero parabenizar o Ministério Público Federal e a Prefeitura 

Municipal de Porto Seguro, porque hoje está acontecendo no Litoral Sul a abertura de todo espaço 

público – servidão pública, do Arraial d’Ajuda ao Distrito de Caraíva e iluminando. Quero também 

parabenizar dois colegas vereadores Anderson Ricelli Nunes Gonçalves e Vinicius Pinheiro Parracho 

que abriram mão dos R$ 133, (cento e trinta e três reais) referente ao chip do celular e R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais) referente a cinquenta litros de combustível; totalizando assim um total de 

R$ 383,00 (trezentos e oitenta e três reais). Mas, também quero parabenizar aos demais vereadores que 

não abriram mão e não vão abrir assim com o eu! Não utilizamos deste serviço para nos beneficiar! 

Em conversa com alguns vereadores, falaram que não participaria das Comissões Permanentes da Casa 

porque o custo que tem fora do dia da Sessão – se deslocando de Trancoso e Arraial d’Ajuda para Porto 

Seguro, era inviável participar, pela questão econômica. Quando vamos ao Hospital Luiz Eduardo 
Magalhães não é pra levar pessoas, até porque nós temos um serviço de qualidade, mas quando o 

paciente quer retornar para casa, aciona o vereador! É através deste combustível que possamos fazer 

este trabalho. Às vezes gastamos mais de um mil e trezentos reais por mês do nosso bolso! Quero 

parabenizar as palavras do Vereador Charles Sena. Existe a liberdade de todo cidadão! Quando 

convidei para sentar do meu lado, é pelo respeito que tenho por Vossa Excelência e demais vereadores 

desta Casa. Não existe superior e nem inferior! Estando a seu lado quero aprender muito. Me orgulha 
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de estar vereador ao seu lado. Ariana Fehlberg – Senhores (a) vereadores (a) tem um projeto de lei 

que foi aprovado no ano 2019 – retorno da feira da Tarifa; infelizmente ainda não estar acontecendo; 

mas já entrei com um requerimento solicitando da gestão atual e ao Secretário de Agricultura para que 

isso aconteça o mais rápido possível. Quero agradecer o Vice Prefeito e Secretário de Turismo Sr. 

Paulo Cesar Onishi – Paulinho Toa-Toa pela reunião que aconteceu nesta Casa referente a alguns 

pontos turístico de Porto Seguro; esta reunião foi para tratar da estrutura e organização do município 

tais como: Cidade Histórica; Passarela do Descobrimento, Orla Norte e Orla Sul em sua totalidade. 

Quero pedir apoio dos vereadores para que venha a esta Casa outros Secretários para falar da sua pasta. 

Desde já vou encaminhar um oficio solicitando a presença da Secretária de Educação Sra. Dilza Reis 

na quinta feira, para sabermos a respeito do retorno das aulas e outros assunto. Dando prosseguimento 

a Sessão Ordinária a Presidente Ariana Fehlberg colocou em votação para o plenário definir a formação 

da comissão: Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final com as composições: Presidente – 

Anderson Ricelli Nunes Gonçalves; Relator – Nilson Cardoso Bezerra; Membro – Charles Sena Santos 

e Suplente – Vinicius Pinheiro Parracho. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (as) 

o plenário aprovou a composição da Comissão acima citada por l3 (treze) votos dos vereadores: 

Charles Sena Santos, Derival dos Santos Brito, Dilmo Batista Santiago, Eduardo Levino Soares 

Filho, Enildo Rodrigues da Gama, Evanildo Santos Lage, Lionete Matsui, Lucas Farias Barreto 

Souza, Nilson Cardoso Bezerra, Reinaldo Bispo dos Santos, Robinson Leão Vinhas, Ronildo 

Vinhas Alves e Saulo Jesus de Almeida; 03 (três) votos contrários dos vereadores: Anderson 

Ricelli Nunes Gonçalves, Kempes Neville Simões Rosa e Vinicius Pinheiro Parracho, constando 

01 (um) ausência do vereador Robinson Leão Vinhas. Em seguida a Presidente Ariana Fehlberg 

colocou em discussão e votação a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final conforme acima 

citada. Depois de várias discussões a Presidente Ariana Fehlberg solicitou de cinco minutos para um 

melhor entendimento entre os vereadores. Findo este prazo a Presidente Ariana Fehlberg informou que 

não houve entendimento entre os membros da mesma; permanecendo o conflito de entendimento entre 

os vereadores no Regimento Interno, o Líder do Governo Vereador Dilmo Batista Santiago solicitou 

que a questão fosse levada ao Plenário para decisão já que este é soberano. Dando prosseguimento a 

Presidente Ariana Fehlberg colocou a solicitação do Líder do Governo em discussão e votação. Depois 

de várias discussões ficou aprovado por parte da maioria absoluta dos vereadores que cabe ao Plenário 

a definição das funções da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Depois de várias 

discussões por parte dos vereadores (a) a Comissão acima citada foi aprovada conforme 

resultado: l3 (treze) votos dos vereadores: Charles Sena Santos, Derival dos Santos Brito, Dilmo 

Batista Santiago, Eduardo Levino Soares Filho, Enildo Rodrigues da Gama, Evanildo Santos 

Lage, Lionete Matsui, Lucas Farias Barreto Souza, Nilson Cardoso Bezerra, Reinaldo Bispo dos 

Santos, Robinson Leão Vinhas, Ronildo Vinhas Alves; e Saulo Jesus de Almeida; 03 (três) votos 

contrários dos vereadores: Anderson Ricelli Nunes Gonçalves, Kempes Neville Simões Rosa e 

Vinicius Pinheiro Parracho, constando 01 (uma) ausência dos vereador Robinson Leão Vinhas.  
Questão de Ordem: solicitada pelo vereador Vinicius Pinheiro Parracho:  Senhora Presidente, por 

não concordar a definição de ordem contrária ao nosso Regimento Interno conforme artigo 40 e 

41; como também não gostaria de atrasar o andamento da Casa, mas considero o resultado ilegal, 

levarei ao Judiciário para que a gente possa definir esta Comissão. Também dá pra perceber que 

há uma pré-disposição da retirada da minha pessoa quanto da do Dr. Anderson na composição 

desta Comissão. Em seguida a Presidente Colocou a Comissão de Direitos Humanos em discussão e 
votação conforme combinado: Presidente – Kempes Neville Simões Rosa; Relator – Derival dos Santos 

Brito; Membro – Dilmo Batista Santiago e Suplente – Eduardo Levino Soares Filho. Depois de várias 

discussões por parte dos Vereadores (a) a Comissão acima citada foi aprovada pela unanimidade 

dos vereadores constando ausência do vereador Robinson Leão Vinhas. Ordem do Dia: 

Requerimentos: Nº 011/21 de autoria da vereadora Ariana Fehlberg – Requer do Executivo Municipal 

o cumprimento da Lei Municipal que versa sobre realização da feira livre da Tarifa, as 5ª feiras, com 
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suporte técnico econômico para a agricultura familiar. Depois de várias discussões por parte dos 

vereadores (a) o requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (a) 

presentes. Nº 012/21 de autoria do vereador Eduardo Levino Soares Filho – Requer do Executivo 

Municipal a instalação da superintendência de Assuntos Evangélicos de Porto Seguro. Depois de 

várias discussões por parte dos vereadores (a) o requerimento acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos vereadores (a) presentes.  Nº 013/21 de autoria do vereador Robinson Leão Vinhas 

– Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com a COELBA para redirecionamento de 

postes de iluminação na Av. Ayrton Sena (rua da Linha), bairro Cambolo. Depois de várias discussões 

por parte dos vereadores (a) o requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos 

vereadores (a) presentes. Nº 014/21 de autoria do vereador Nilson Cardoso Bezerra – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convênio com o Ministério da Educação para construção de creche 

escola no bairro Campinho. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (a) o 

requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (a) presentes. Nº 

015/21de autoria do vereador Ronildo Vinhas Alves – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com o Ministério da Saúde para construção de posto de saúde para atender os bairros Maria 

Viúva, Mirante Rio Verde e Xandó. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (a) o 

requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (a) presentes. Nº 

016/21 de autoria do vereador Evanildo Santos Lage – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com a CERB para instalação novo poço artesiano para o distrito de Vale Verde. Depois de 

várias discussões por parte dos vereadores (a) o requerimento acima citado foi aprovado pela 

unanimidade dos vereadores (a) presentes. Nº 017/21 de autoria do vereador Reinaldo Bispo dos 

Santos – Requer do Executivo Municipal a realização de curso de capacitação técnica para os 

administradores de distritos, povoados e bairros. Depois de várias discussões por parte dos 

vereadores (a) o requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (a) 

presentes.  Nº 018/21 de autoria do vereador Derival dos Santos Brito – Requer do Executivo 

Municipal celebração de convênio com o Ministério da Educação para construção de escola no bairro 

Alto do Vilas, distrito do Arraial d´Ajuda. Depois de várias discussões por parte dos vereadores (a) 

o requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (a) presentes. Nº 

019/21 de autoria do vereador Kempes Neville Simões Rosa – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Esporte para instalação de grama sintética na 

arena Ventania, bairro Parque Ecológico e na arena Mira Porto na subida da ladeira da Pormal. Depois 

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

unanimidade dos vereadores (a) presentes. Nº 020/21 de autoria do vereador Anderson Ricelli Nunes 

Gonçalves – Requer do Executivo Municipal a adoção do regime de sobreaviso remunerado ao médico 

e enfermeiro do distrito de Caraíva 24 horas. Depois de várias discussões por parte dos vereadores 

(a) o requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores (a) presentes.  Nº 

021/21 de autoria do vereador Saulo Jesus de Almeida – Requer do Executivo Municipal celebração 

de convênio com a Secretaria Estadual de Educação para construção de escolas ensino infantil no bairro 

Mirante Rio Verde e bairro Maria Viúva, distrito de Trancoso. Depois de várias discussões por parte 

dos vereadores (a) o requerimento acima citado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores 

(a) presentes.  Indicações: Nº 009/21 de autoria da vereadora Ariana Fehlberg – Revitalização e 

limpeza da orla norte e dos bairros adjacentes. Depois de várias discussões por parte dos vereadores 

(a) a indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores (a) presentes. Nº 

010/21 de autoria do vereador Enildo Rodrigues da Gama – Construção de abrigo no ponto de ônibus 

da Av. João Carlos Matos de Paula, bairro Parque Ecológico, em frente ao antigo mercado Triângulo. 

Depois de várias discussões por parte dos vereadores (a) a indicação acima citada foi aprovada 

pela unanimidade dos vereadores (a) presentes. Nº 011/21 de autoria do vereador Kempes Neville 

Simões Rosa – Conclusão da pavimentação da rua do Campo, rua do Laticínio, rua do Fundo do 

Laticínio, rua Pau Brasil, rua do Canto, rua Ceará, rua das Maritacas, rua Minas Gerais, rua Jordânia, 
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rua São Paulo, rua do Imbiruçu, rua da Pista, localidade Agrovila. Depois de várias discussões por 

parte dos vereadores (a) a indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores 

(a) presentes. Nº 012/21 de autoria do vereador Derival dos Santos Brito – Reforma da quadra 

poliesportiva da Aldeia Velha, distrito do Arraial d Ajuda. Depois de várias discussões por parte dos 

vereadores (a) a indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores (a) 

presentes. Nº 013/21 de autoria do vereador Saulo Jesus de Almeida – Conclusão da pavimentação 

asfáltica do bairro Maria Viúva passando pelo bairro Mirante Rio Verde com extensão da rede de 

energia com braços de lâmpada nos postes. Depois de várias discussões por parte dos vereadores 

(a) a indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores (a) presentes. Nº 

014/21 de autoria do vereador Anderson Ricelli Nunes Gonçalves – Construção de uma barreira física 

de contenção de automóveis na lateral da ladeira da Santa distrito do Arraial d Ajuda. Depois de várias 

discussões por parte dos vereadores (a) a indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade 

dos vereadores (a) presentes. Nº 015/21 de autoria do vereador Ronildo Vinhas Alves – Reforma do 

Estádio Sorozão e da quadra poliesportiva ao lado do estádio, distrito de Trancoso. Depois de várias 

discussões por parte dos vereadores (a) a indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade 

dos vereadores (a) presentes. Nº 016/21 de autoria do vereador Nilson Cardoso Bezerra – Reforma 

da quadra e requalificação da praça do bairro Campinho. Depois de várias discussões por parte dos 

vereadores (a) a indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores (a) 

presentes. Nº 017/21 de autoria do vereador Charles Sena Santos – Drenagem e pavimentação 

Travessa dos Cajás no Sapoti.  Depois de várias discussões por parte dos vereadores (a) a indicação 

acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores (a) presentes. Fora de Pauta: 

Indicação de autoria do vereador Evanildo Santos Lage – Construção de uma Academia ao Ar-Livre 

no bairro Alto do Vilas no Distrito do Arraial d’Ajuda. Depois de várias discussões por parte dos 

vereadores (a) a indicação acima citada foi aprovada pela unanimidade dos vereadores (a) 

presentes. A Presidente Ariana Fehlberg agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão 

para o dia 18 de fevereiro 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


