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ATA DA SESSÃO EXTRAODINÁRIA DO DIA 03DE MARÇO DE 2016 

 

Aos 03 (três) dias do mês março de 2016 às 10h00min foi realizada a Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Porto Seguro, para o segundo semestre do Período Legislativo; 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. O Presidente Elio Brasil dos Santos 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: Aldair da Silva Andrade, Aleandro Santos Silva, 

Antonio Miguel Ballejo, Aparecido dos Santos Viana, Benedito Lima Santos, Danilo Silva Barbosa, 

Dilmo Batista Santiago, Marcos Antonio Rodrigues dos Santos, Nilzelito de Almeida Nobre, Robério 

Moura Gomes e Valcledes Alves Siara; constando à ausência dos Vereadores:Antonio Geraldo Ferreira 

Couto,Benedito Pereira Alves,Evaí Fonseca Brito,Nilson Cardoso Bezerra e Paulo Cesar Onishi. 

Expediente:A Ata da Sessão Ordinária do dia 25 de fevereiro de 2016 foi aprovada pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto,Benedito Pereira 

Alves,Evaí Fonseca Brito,Nilson Cardoso Bezerra e Paulo Cesar Onishi. Para Leitura: De Diversos: 

Oficio Nº 001/2016 Conselho Psicologia – Solicita cessão do Plenário para o dia 12 de março. Aprovada 

pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira 

Couto,Benedito Pereira Alves,Evaí Fonseca Brito,Nilson Cardoso Bezerra e Paulo Cesar Onishi. 

Oficio Nº 008/2016 Secretaria Meio Ambiente – Solicita cessão do Plenário para o dia 09 de março das 

08h00min às 18h00min. aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antonio Geraldo Ferreira Couto,Benedito Pereira Alves,Evaí Fonseca Brito,Nilson Cardoso Bezerra 

e Paulo Cesar Onishi. Oficio Nº 005/2016 Escola Técnica José Egídio – Solicita cessão do Plenário para o 

dia 09 de março as 19h00min. aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto,Benedito Pereira Alves,Evaí Fonseca Brito,Nilson 

Cardoso Bezerra e Paulo Cesar Onishi. Oficio S/Nº - SEBRAE – Solicita cessão do Plenário para o dia 

10 de março as 19h00min.aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Antonio Geraldo Ferreira Couto,Benedito Pereira Alves,Evaí Fonseca Brito,Nilson Cardoso Bezerra 

e Paulo Cesar Onishi. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores:Dilmo Batista 

Santiago – Senhor Presidente, tem momento que é necessário usar o Pequeno Expediente para até defender 

de algumas coisas; e quando só ouvimos aquela questão: “quem cala consente”. Então neste momento eu 

quero dizer que tenho recebido por parte do ex-gestor do município    de Porto Seguro atual Advogado Dr. 

Ubaldino Alves Pinto Junior, uma perseguição ferrenha no Distrito do Arraial d’Ajuda. Ele tenta colocar as 

pessoas e o Poder Judiciário contra minha pessoa. Graças a Deus sabe que nós estamos agindo de uma 

maneira correta; não existe nada de errado conta minha pessoa. Ele como Advogado, tá sendo um 

Advogado muito burro! Talvez seja mesmo, por ser recém formado; não tenha nenhuma experiência 

necessária de um grande jurista. Acredito que daqui eu, Benedito Lima Santos e Nilzelito de Almeida 

Nobre de estarmos executando obras no Arraial d’Ajuda! Está na Constituição Federal. E eu acho que ele 

ainda não leu. Porque Vereador é um Legislador, não executa obras! E sim o Executivo, através da empresa 

que ganhou a licitação para pavimenta ruas do Município de Porto Seguro – ESTIL. O papel do Vereador 

elaborar leis e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Quando nós estamos nas ruas acompanhando obras 

que a Prefeita Claudia Oliveira está executando no nosso município, nós estamos fiscalizando. Quando o 

Vereador de oposição Danilo Silva Barbosa usa esta Tribuna para denunciar, ele está fazendo o papel de 

Vereador – fiscalizar. O que o ex-gestor quer – Ubaldino Junior, nos tirar das ruas, porque ele sabe que a 

presença do Vereador acompanhando obras é coisa inédita neste município! Porque do ano de 2014 pra cá 

mudou este quadro. Nesta época tinha um Vereador de Trancoso que quando passava pelo Arraial d’Ajuda 
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só sabia acenar com as mãos para o povo; quando chega época de eleição dizia: vou começar a trabalhar no 

Arraial d’Ajuda, aí matava uma vaca pra fazer churrasco, como se o povo do Arraial d’Ajuda fosse porcos 

que vivia exclusivamente de comida! O povo do Arraial d’Ajuda conheceu o que é ser Vereador desde o 

ano de 204 quando fui eleito pela primeira vez; e está dando continuidade agora comigo e os demais 

Vereadores Benedito Silva Santos e Nilzelito de Almeida Nobre. É por este motivo que nós estamos muito 

bem no Distrito do Arraial d’Ajuda. Isso está incomodando o ex-gestor deste município. Infelizmente o que 

o ex-gestor tem no seu dicionário é “corrupção”. O maior corrupto da história de Porto Seguro; o reflexo 

disso foi deixar os alunos sem escola e sem merenda escolar. Hoje os Professores e demais funcionários 

recebem seus salários rigorosamente em dia! Na época dele tínhamos tirar dinheiro do nosso bolso para 

colocar gasolina na ambulância – quebrada pra trazer paciente para Porto Seguro – isso ele esquece. Ele 

está fazendo isso, porque sabe que no Arraial d’Ajuda ele vai tomar um pau de toda história de Porto 

Seguro. Este pau que vai ser dado não é só por nós e sim também pelo que a Prefeita está fazendo do 

Arraial d’Ajuda um canteiro de obras – que vocês sabem. Aparecido dos Santos Viana – Senhor 

Presidente,quero falar para os funcionários públicos – Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, que o 

requerimento que solicitei da Prefeita um projeto de lei visando o cargo de trinta horas; cabe agora vocês 

cobrarem da Secretária de Saúde e da Prefeita. Senhor Presidente, pelo respeito que tenho por todos os 

Vereadores, mas, eu estou sentido falta das visitas desta Casa em certos estabelecimentos públicos desta 

cidade, conforme em outras legislaturas fazia mutirão junto com a Promotoria Pública – Hospital, Bancos, 

travessia das balsas e empresas transporte coletivo. Vossa Excelência como Presidente desta Casa vamos 

marcar pra que isto possa acontecer; porque a falta atendimento no Hospital Luiz Eduardo, o mesmo não 

tem um Neurocirurgião. Cadê os Deputados: Roberto Oliveira, Jânio Natal, Herivelto Santana, Udulrico 

Junior. O Deputado Federal Udulrico Junior esteve na cidade com uma Comissão de Deputado pra ver 

futebol; porque não juntaram pra ver a saúde do nosso povo? Também o Deputado Ronaldo Carletto. O 

Governador vem aqui fala que vai instalar quinze leitos UTI. DR. Emerson fui embora magoado, porque a 

Prefeita, Secretária de Saúde, Vereadores tiveram a coragem pra procurar ele pra falar a respeito da 

situação de Porto Seguro. Senhor Presidente, eu gostaria que esta Casa convidasse a pessoa responsável 

pelo Hospital Luiz Eduardo Magalhães pra vir a esta Casa prestar esclarecimento a respeito do Hospital.  

Depois eu gostaria que esta Casa convidasse a cada semana um enfermeiro chefe de cada unidade dos 

Distritos pra vir falar como se encontra a saúde de cada localidade. É muito fácil chegar aqui pra falar e 

não poder dá conta do recado. Quero agradecer a direção da Escola Chico Lage do distrito de Vera Cruz, 

nas pessoas da Professora Marta, Silvia e Solange; pessoas criativas e de bom senso; porque APLB e 

alunos iam fazer manifesto, eu conversei com elas; entrei em contato com a Prefeita, imediatamente o 

material chegou. Danilo Silva Barbosa – Senhor Presidente,gostaria de falar dos poços artesianos que 

estão faltando no Litoral Sul. Em especial o Povoado Jambeiro; os moradores tiveram que fazer uma 

arrecadação entre eles para começar o poço artesiano, pelo abandono do Poder Público para com esta 

região. La também iniciaram uma construção de uma ponte a qual foi denunciada por mim nesta Casa, só 

que até agora não foi concluída. Senhor Presidente, na verdade não podemos chamar de Educação pelo que 

está acontecendo em nossa cidade. Hoje 03 de março há muitos colégios que não estão funcionando. Em 

todo Brasil as aulas já começaram, menos a Terra Mãe do Brasil. Acabei de receber uma carta dos 

moradores do bairro Cambolo informando que do jeito que está os alunos não tem condições de ir para aula 

por falta de estrutura – carteira, cadeira e mesas. Antigamente os colégios pediam papel higiênico e pasta 

de dente, hoje os colégios estão pedindo para os alunos levar camburão de água de vinte litros porque não 

tem água no colégio! hoje os alunos estão sem aula, será que é porque eles não querem estudar? Nada 

disso, é por falta de planejamento. Os colégios com mais de dois meses de férias, dava muito bem para a 

Secretária de Educação tomar providência; infelizmente eu acho que foi ela quem tirou as férias da 

educação de Porto Seguro. O colégio Neilton Dantas continua do mesmo jeito como denunciei na semana 

passada. Já houve manifestação dos alunos do Colégio Luiz Eduardo Magalhães – que muitos alegam que é 

do Estado, mas cadê a moral do Deputado Robério Oliveira e da Prefeita. Quando o Vereador vem passar o 

carnaval em Porto Seguro e veio pro teatro em Trancoso, todo mundo é amigo do Governador. E porque 
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ela não usa esta moral pra pedir solução para com a educação de Porto Seguro? Quando uso a Tribuna, me 

chamam de oposição. Ai eu pergunto os alunos e Professores do Colégio Municipal fizeram manifestação, 

por falta de condição estudar e ensinar nomes; eles são oposição a Porto Seguro? Agora sabe que é 

oposição de Porto Seguro é a Secretária de Educação Terezinha. Graças a Deus nenhum de nós Vereadores 

temos filhos “especiais”; mas, muitos moradores do município de Porto Seguro tem filhos especiais. Hoje 

não vemos nenhum professor nas escolas para cuidar destas crianças que estão abandonadas. Isso reflete na 

Administração Claudia Oliveira.  Valcledes Alves Siara – Senhor Presidente, nós estamos aqui para 

representar este povo. Durante a minha caminhada sinto que o município se sente constrangido com atos de 

alguns Secretários. Será que eu estou agindo e cumprindo o meu dever? Porque já fiz tantas indicações e 

solicitações a alguns Secretários e não vejo retorno. Eu ouvi atentamente a cobrança do Vereador Danilo 

Silva Barbosa, realmente nós estamos precisando agir o mais rápido possível principalmente no setor da 

educação. Todos nós vimos o que aconteceu com a “seletiva”; não estou de acordo porque eu vejo no 

semblante de muitos funcionários que foram parceiro; ai nós vimos que o resultados de alguma pessoas 

desta que um dia estava o resultado positivo, no outro dia estava na lista dos negativos. Não é justo que 

uma pessoa que vem trabalhando por vários anos, hoje está fora da seletiva – desempregado. Nós 

Vereadores deveríamos agir com parceria. Várias vezes o Vereador Benedito Lima Santos vem cobrando 

de nós Vereadores uma atitude contra as filas dos bancos; até hoje eu vejo a mesma coisa. Senhor 

Presidente, no ano passado entrei com uma indicação a respeito do horário de atendimento dos postos de 

saúde. Esta Casa tem que sair daqui e visitar estes órgão públicos deste município – Hospital, as 

Secretarias; porque esperar elas aqui, vão falar aos m odos delas. Não estou de acordo em ver certas 

pessoas em fila na porta de certas Secretarias esperando pra ser atendidas. Desta maneiro que concordo 

com o Vereador Aparecido dos Santos Viana em fazer estas visitas.Aldair da Silva Andrade – Senhor 

Presidente, eu escolhi o melhor pra minha vida foi aceitar Jesus. Durante este período Deus me mostrou a 

verdade. Tem muitos pastores de igreja que vivem ao meu lado nunca me falaram a verdade que é Jesus. 

Eu quero mandar recado para estes pastores que vem à Câmara de Vereadores, se for a favor da população 

que venham; agora se for pra benefício próprio não venham; eles devem é cuidar das ovelhas deles, porque 

todos os dias chega gente no meu gabinete desviada, precisando de Jesus. Muitos pastores vem aqui atrás 

de benefícios próprios e esquecem de suas ovelhas. Enquanto eu tiver aqui eu vou pegar o cajado porque eu 

conheci a verdade. Conseguir uma alma pra Jesus vale muito mais do que todos os governos do Brasil; e 

Deus vai cobrar deles. Eu não estou aqui preocupados com política; estou preocupado com a salvação das 

pessoas; e Deus me colocou aqui pra regar o Evangelho; agora entendi o que Deus que pregar pra minha 

vida. Ordem do Dia do Executivo Municipal- Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 003/2016: Matéria: 

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1122/13 de 13 de dezembro de 2013, que institui o incentivo 

adicional aos Agentes Comunitários de Saúde. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do 

Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Benedito Pereira 

Alves, Evaí Fonseca Brito e Paulo Cesar Onishi. Projeto de Lei Nº 013/2016 – Matéria: Altera o piso 

salarial dos professores da rede pública municipal de ensino. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o 

art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, 

Benedito Pereira Alves, Evaí Fonseca Brito e Paulo Cesar Onishi.Requerimento: Nº 004/16 autoria 

Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal o envio de Projeto de lei versando 

sobre o pagamento do Piso Nacional de R$ 1.014,00 aos Agentes de Saúde e Agentes de Combate a 

Endemias. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Benedito Pereira 

Alves, Evaí Fonseca Brito e Paulo Cesar Onishi.Nº 005/16 autoria Vereador Elio Brasil dos Santos – 

Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Governo Federal para reforma da Unidade 

Básica de saúde do Mercado do Povo no bairro Frei Calixto. Depois de várias discussões por parte dos 

Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio 
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Geraldo Ferreira Couto, Benedito Pereira Alves, Evaí Fonseca Brito e Paulo Cesar 

Onishi.Requerimentos Verbal de autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana: Convidando a 

Responsável do Hospital Luiz Eduardo Magalhães a vir prestar esclarecimento a respeito do mesmo nesta 

Casa Legislativa. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio 

Geraldo Ferreira Couto, Benedito Pereira Alves, Evaí Fonseca Brito e Paulo Cesar Onishi.Convidar a 

Secretária de Saúde Edna Santos a vir a esta Casa prestar esclarecimento a respeito da Saúde do nosso 

Município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio 

Geraldo Ferreira Couto, Benedito Pereira Alves, Evaí Fonseca Brito e Paulo Cesar Onishi.Convidar a 

Secretária de Educação Terezinha pra vir a esta Casa prestar esclarecimento a respeito da Secretaria de 

Educação do Município como também a Seletiva. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Benedito Pereira Alves, Evaí Fonseca 

Brito e Paulo Cesar Onishi.Indicações: Nº 007/16 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – 

Pavimentação da Rua Getúlio Vargas, bairro Fontana II. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Benedito Pereira Alves, Evaí 

Fonseca Brito e Paulo Cesar Onishi.Nº 008/16 autoria Vereador Valcledes Alves Seara – Retirada de 

obstáculo (restos de tronco de árvore) na Rua Marechal Deodoro, nas proximidades da Pousada Estalagem. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo 

Ferreira Couto, Benedito Pereira Alves, Evaí Fonseca Brito e Paulo Cesar Onishi.Nº 009/16 autoria 

Vereador Antônio Miguel Ballejo – Aquisição de mini caminhão pipa para limpeza de calçadões. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo 

Ferreira Couto, Benedito Pereira Alves, Evaí Fonseca Brito e Paulo Cesar Onishi.O Presidente Elio 

Brasil dos Santosagradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 10 de março de 

2016. 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. 

 


