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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2016 

 

Aos 22 (vinte e dois) dia do mês agosto 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. Pela ausência do Presidente Elio Brasil 

dos Santos o Vice Presidente Vereador Dilmo Batista Santiago assumiu os trabalhos da Mesa Diretora.  

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 da Mesa Vereador Dilmo Batista Santiago 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: Aleandro Santos Silva, Antonio Geraldo Ferreira Couto, 

Antonio Miguel Ballejo, Aparecido dos Santos Viana, Benedito Lima Santos, Benedito Pereira 

Alves, Danilo Silva Barbosa, Dilmo Batista Santiago, Lívia Cardoso Bezerra, Marcos Antonio 

Rodrigues dos Santos, Paulo Cesar Onishi, Robério Moura Gomes e Valcledes Alves Siara; 

constando à ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Nilson Cardoso 

Bezerra e Nilzelito de Almeida Nobre. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 15 de setembro 

de 2016 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil 

dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Nilson Cardoso Bezerra e Nilzelito de Almeida Nobre. Para 

Leitura: Projeto de Lei Nº 035/2016 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Matéria: Dispõe sobre o 

turismo pedagógico nas escolas da Rede Pública Municipal de Porto Seguro. Leitura prejudicada pela 

ausência do autor Vereador Evaí Fonseca Brito. Projeto de Lei nº 036/2016 autoria dos Vereadores: 

Paulo Cesar Onishi; Benedito Pereira Alves, Danilo Silva Barbosa, Marcos Antonio Rodrigues dos 

Santos e Valcledes Alves Siara – Matéria: Revoga a Lei Municipal nº 1326/2016 que dispõe sobre a 

fixação dos subsídios dos Vereadores para vigor na Legislatura de 01 de janeiro de 2017 a 31 de 

dezembro de 2020. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Marcos Antonio 

Rodrigues dos Santos – Senhor Presidente, gostariam de falar de dois projetos de minha autoria e do 

Vereador Antonio Miguel Ballejo. Um tem como matéria a redução do recesso do Vereador do tempo 

de 90 dias para 45 dias. Na semana passada não foi votado porque precisa de dois terço dos Vereadores, 

mas não houve quórum; também creio que nesta semana não teremos quórum para votar neste projeto 

em primeira votação. Há dias eu falei que entraria com este projeto, porque a Assembléia Estadual e o 

Congresso Nacional já reduziram o recesso para quarenta e cinco dias. Nós Vereadores não poderíamos 

deixar de fazer o mesmo; acho que o recesso de noventa dias é muito grande! Creio que o recesso de 

quarenta dias é suficiente; poderia ser quinze dias no mês de julho e trinta dias no final do ano; mas, os 

Vereadores decidem o que achar melhor. Nós estamos passando num processo político muito delicado; 

de um modo geral a classe política está desgastada – temos que reconhecer isso. O segundo projeto é de 

autoria do Vereador Paulo Cesar Onishi, a respeito da redução do subsidio do salário do Vereador a qual 

foi aprovado o aumento nesta Casa; eu assumir o compromisso de também assinar neste projeto. Senhor 

Presidente, nós estamos na reta final de um processo eleitoral, cada Vereador tem seu trabalho prestado 

para com sua comunidade. O meu trabalho eu tenho publicado da página do facebook; fiz uma carta 

para distribuir para a população a respeito do meu trabalho como Vereador deste município; só 

retornarei a esta Casa se for à vontade de Deus.  Paulo César Onishi – Senhor Presidente, a respeito do 

projeto que aumenta o subsídio dos Vereadores. Se a gente colocar um aumento de quase trinta por 

cento para 17 Vereadores isso daria um total de trinta e nove mil e cem reais; em um ano quatrocentos e 

sessenta e nove mil e duzentos reais; e nos quatro anos um milhão oitocentos e sessenta e seis mil reais, 

aos cofres públicos. Com este investimento Senhor Presidente, a gente poderia está fazendo um 

equipamento pela carência do município na área de educação pela construção de uma boa escola. Senhor 

Presidente, quero agradecer a todos que empenharam pela não demolição das barracas de praia com uma 
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grande manifestação; isso mostrou a percepção da sociedade de Porto Seguro; foi movimento ordeiro na 

tentativa de chama a atenção das autoridades; mostrando para elas a grande importância desta barraca 

para com este município. As ações foram desmembradas uma a uma; isso muitas vezes houve uma 

negociação, porque quando você está de frente ao Ministério Público Federal ou no próprio Judiciário 

eles não tem entendimento do que estas barracas representam para o município. Sabemos que noventa 

por cento da economia de nossa cidade vem do turismo. Já foi feito uma pesquisa pelo SEBRAE de que 

mais de setenta por cento dos turistas que recebemos neste município, é em função da estrutura de praia 

que Porto Seguro tem. Não estamos falando da adequação e sim da demolição que traria um prejuízo 

muito grande para esta cidade.  Senhor Presidente, estamos partindo pra reta final da campanha eleitoral, 

não poderia deixar de dar um recado para sociedade de Porto Seguro. A sociedade não pode deixar se 

levar pela luta que foi feita desde o ano passado com relação ao “lava jato”; temos que agradecer muito 

ao Juiz Sergio Moro pela coragem de mexer no sistema político brasileiro e de colocar as pessoas que de 

fato merecem está na cadeia – políticos ladrões corruptos. O que a candidata da Prefeita do Rio de 

Janeiro colocou em rede social é muito valido: “a pessoa que compra voto é bandido”! Quando um 

ladrão aborda um pai de família, ele rouba a carteira; cartão de credito, celular! Mas, quando um 

“político ladrão”, ganha eleição rouba sua saúde; rouba a educação de seus filhos; muitas vezes rouba 

até o futuro de uma sociedade. A política não faz o político ladrão! Quem faz o político ladrão é o seu 

voto que vota no ladrão para se transformar em político. Danilo Silva Barbosa – Senhor Presidente, 

estamos chegando ao final do nosso mandato, infelizmente um mandato insatisfatório; achei que era 

uma coisa mais foi outra. Só sabe o que é ser professor quem é professor; só sabe o que é ser vereador 

quem é Vereador. O que eu estou vendo hoje, a Câmara que está aqui infelizmente não é do meu sonho. 

Quando assisto jornais eu vejo Câmaras de outras cidades cheias! Em outras cidades vejo a população 

mandando na Câmara de Vereadores! Mas, infelizmente em Porto Seguro não vejo desta formula – fico 

triste por isso! Próxima gestão eu vou mobilizar o máximo para que a população venha até a câmara ver 

quais são os Vereadores que lutam por Porto Seguro ou aqueles que lutam por se próprio; para se 

beneficiar propriamente; nós sabemos que infelizmente existem políticos desta forma, aqui e em todo 

Brasil! A respeito do subsidio dos Vereadores, eu espero que os demais vereadores tenham consciência 

pra revogar esta lei e se for possível reduzir mais ainda o salário. Senhor Presidente, nem tudo que a 

gente fala aqui soa lá fora, porque a mídia desta cidade é comprada por todos os prefeitos que por aqui 

passaram. Hoje existe uma eleição de “Porto Seguro x Eunápolis”. Quem ama Porto Seguro vota em 

Porto Seguro e quem ama Eunápolis vota em Eunápolis. Queremos o povo de Eunápolis gastando nas 

barracas de praias. Espero que o povo escolha os Vereadores que saibam o que é ser Vereador! Falo 

com muita tristeza que a Câmara de Vereadores de Porto Seguro hoje foi uma das piores Câmaras que já 

passou em Porto Seguro.  Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, pela primeira vez na história de 

Porto Seguro uma Mesa Diretora devolve aos cofres públicos do nosso município uma valor de um 

milhão e trezentos mil reais! Todos falam que é obrigação! Mas, ninguém devolvia! Porque tinha 

dinheiro suficiente, fizeram o que fizeram e todos aceitaram naturalmente! Hoje esta Mesa devolve esta 

importância, vem dizer que é mais que obrigação! Quero parabenizar o Vereador Danilo Silva Babosa 

que faz parte desta Mesa e acreditou na Prefeita Claudia Oliveira e devolveu esta importância para os 

cofres públicos. Com este dinheiro estão sendo pavimentadas diversas ruas do bairro Frei Calixto. Cadê 

a história dos outros ex-presidentes e da Mesa anterior? Também concordo com o Vereador Marcos 

Antonio Rodrigues dos Santos em apresentar um projeto para diminuir o recesso dos Vereadores. Agora, 

um Vereador vem querer entrar com um requerimento, que eles mesmos aprovaram o projeto de 

aumento do subsidio dos Vereadores, e sendo que eles mesmos em mandato anterior aumentaram o 

próprio salário, isso é querer enganar vocês! Quero dizer para os Vereadores: Benedito Pereira Alves e 

Paulo Cesar Onishi que prove se vocês não aumentaram o próprio salário? Porque o que eu sei foi que 

Depois de eleito Presidente da Câmara o Vereador Paulo Cesar Onishi aumentou o salário do Vereador! 

E nós desta Mesa Diretora estamos aumento para próxima legislatura! Podem colocar o projeto para 

revogar o salário, eu não assino e não voto em redução de salário. Benedito Pereira Alves – Senhor 
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Presidente, mais uma vez que falar a respeito de uma indicação de minha autoria de nº 123 foi copiada 

por outro Vereador – Pedindo uma creche para o bairro Trancosinho! Outra indicação copiada foi o 

pedido de um poço artesiano para uma localidade conhecida como serraria. Só que há uma diferença 

muito grande, porque não tenho tempo para sair distribuindo copias das indicações. Senhor Presidente, 

aconteceu mais um episódio quando a Prefeita fazia caminhada no Distrito de Trancoso! Na primeira 

vez esvaziaram o pneu do meu carro; na segunda vez agrediram e quase quebrou o telefone celular de 

Iata, morador deste Distrito. Espero que não vá mais a Trancoso! Pra poder enganar o povo de Trancoso, 

mandou uma maquina patrol para passar nas ruas do Distrito. Aqui está presente um dos líderes do 

Bairro Xandó, o Pastor Marcos que ajudou muito este bairro. Mais uma tristeza aconteceu para com os 

moradores do Distrito de Trancoso, saiu um ônibus de gari – não se foi do bairro Baianão ou de 

Eunápolis para fazer limpeza das ruas do Distrito de Trancoso, como se Trancoso não tem trabalhador! 

Isso é só agora encima da política. Senhor Presidente, quando fizeram um projeto para aumentar o 

numero de Vereador para 19, eu fiz outro para abaixar para quinze Vereadores, nem se quer foi entrado 

em pauta! Falei que estou saindo esgotado desta Casa, mas não é por isso que vou abaixar minha 

cabeça! Se a população está pedindo salário mínimo para o Vereador; por mim o Vereador não deveria 

ter salário, aí e eleição seria muito fácil para o Vereador; porém o Executivo comprava muito mais o 

Vereador. Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, gostaria de dizer que a democracia existe, 

cada um tem o direito de se expressar e escolher o seu representante. E falando de salário do Vereador, 

eu fico bem a vontade; mas, também esperamos isso aconteça desde lá de cima Poder Federal e 

Estadual, pra chegar o municipal, aí sim seria um direito igual! Vamos fazer um baixo assinado e coletar 

mais de cinco mil assinaturas para que o Congresso mudasse esta lei colocando um salário mínimo ou 

nenhum salário, desta forma seria uma maneira mais correta. Eu já estou no quinto mandato, e sempre 

coloquei o meu mandato a disposição da comunidade, porque a política é conquistada e não comprada! 

No ano de 1992 quando fui eleito pela primeira vez nesta cidade como Vereador; com o salário que 

recebi – salário este pago por vocês, eu comprei uma Ambulância e doei para servir o meu povo do 

Distrito de Pindorama. Cada um com sua visão; eu fico de cabeça erguida dos meus trabalhos e minhas 

idéias! Se Porto Seguro tivesse um Orçamento Participativo, onde nossa comum idade pudesse o direito 

de falar da necessidade para sua localidade, seria muito melhor. Gostaria que no próximo ano fosse 

implantado em Porto Seguro um Orçamento Participativo, para que pudesse ouvir a sociedade. Senhor 

Presidente, a única fonte de renda do município de Porto Seguro é o turismo! Mas, tem requerimento de 

minha autoria nesta Casa requerendo que a Prefeitura possa fazer parceria com empresas geradoras de 

empregos; assim a Prefeitura possa fazer doação de área para que isto aconteça! Na contra partida o 

empresário terá o direito e dever para gera mais de um mil e quinhentos empregos, principalmente par 

os jovens de Porto Seguro. Atualmente esta Casa virou um palanque de politicagem barata; deixando de 

lado o nosso povo! Esta Casa deveria esquecer isso; e se unisse para pensar melhor no nosso povo. 

Infelizmente cada um quer defender o seu partido! Mas, é o eleitor que tem que analisar e saber se há 

progresso ou não neste município. Benedito Lima Santos –  Senhor Presidente, a maratona do 

descobrimento de Porto Seguro foi o maior sucesso na área de esporte do Sul da Bahia realizada pelo 

amigo Vidal com apoio da Prefeitura Municipal de Porto Seguro. Senhor Presidente, a respeito do 

aumento ou não do salário do Vereador, por mim não faz diferença; mas só votei no projeto. Falo isso 

porque o trabalho que eu faça em minha Comunidade do Arraial d’Ajuda, não é só de agora como 

Vereador! Quando ajudei a criar a primeira Escola neste Distrito eu não recebia salário algum! Hoje 

estou como Vereador do Município de Porto Seguro, meus projetos não é só direcionado para o Distrito 

do Arraial d’Ajuda! Tenho feito pedido de creche para os bairros: Baianão e Sapoti; melhorias no 

atendimento médicos nos postos de saúdes dos bairros; solicitei pelo sistema de Correio para o Distrito 

de Caraíva e Vale Verde, fiz vários projetos para atender as comunidades. Estamos fazendo um trabalho 

de apoio a toda sociedade deste município, seja em qualquer área! Desde o dia que cheguei nesta Casa 

tenho feito o meu papel como Vereador. Compareci em todas as Sessões para defender a minha 

comunidade, o Distrito de Arraial d’Ajuda é um grande exemplo. Eu tenho minha profissão; só corretor 



       34 
 

 

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 

de imóvel; tenho taxi; estou passando um período com o Vereador para representar a minha 

comunidade! Tem gente que nunca apresentou um projeto se quer! Nunca visitou uma comunidade, mas 

que ser Vereador! Porque que quer ser Vereador? Nunca fez nada por ninguém e nunca apresentou um 

projeto. Se aqui não presta, porque quer ser Vereador? Sou trabalhador e de família simples e humildes, 

tenho meus serviços prestados para com minha comunidade. Lívia Cardoso Bezerra – Senhor 

Presidente, sei que nós estamos em período eleitoral. Mas acho que devemos deixar de fazer desta Casa 

um palanque político. Hoje eu coloquei um requerimento de grande importância para o município de 

Porto Seguro que é a criação do SAC Municipal, que será responsável da abertura e de encaminhamento 

de processos Administrativos, informações, valores de taxa e preço público. O cidadão poderá 

acompanhar a tramitação dos processos, qualificando os serviços através da internet. Estamos em 

disputa eleitoral, e discordo de algumas coisas que muitos vereadores falaram aqui. Tenho certeza que 

muitas obras realizadas em Porto Seguro foram passadas por esta Casa. Todos desta Casa de uma 

maneira ou outra contribuiu para o desenvolvimento da cidade. Sabemos que há muitas coisas pra fazer. 

Também temos consciência de que nem todos retornarão a esta Casa; mas, aquele que trabalhou; que 

deixou um legado; que durante este quatro anos fez algum serviço, não tenha medo que irá retornar! O 

eleitor hoje é consciente, ele vota em quem trabalhou! Eu que faço minhas caminhadas todos os dias, eu 

ouço dos eleitores falarem dos serviços prestados dos demais Vereadores. Quero dizer que nem Jesus 

agradou a todos. Onde passo eu falo que o cargo do Vereador são quatro anos!  O Vereador Danilo Silva 

Barbosa é uma pessoa que me elogia dia e noite; porque todas as vezes que ele me procurou quando eu 

estava na Secretaria de Assistência Social, eu sempre ajudei! Agora ele não está aqui pra me elogiar 

pelos serviços prestados? Jô Jogam pedra em árvore que dá fruto! Vamos fazer uma campanha limpa, 

com transparência. Quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira por atender minhas indicações, como 

têm outras para ser atendidas. Quem decide eleição não são os Vereadores, e sim os eleitores. Quem 

determina toda Vitória é o Senhor Jesus! Aqui na terra não existe um folha que caia sem q permissão 

Dele. Pequeno Expediente: Ordem do Dia Do Executivo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de 

Lei Nº 026/2016 – Matéria: Desafeta da classe de bem de uso comum do povo e autoriza a Permuta 

bem imóvel municipal e dá outras providências: Quórum: Dois terços (2/3) de acordo como art. 143 do 

Regimento Interno. Prejudicado por falta de quórum. Projeto de Lei Nº 030/2016 – Matéria: Altera 

a Lei Municipal 1303/16 que desafeta da classe de bens de uso comum do povo e autoriza a permita e dá 

outras providências. Quórum: Dois terços (2/3) de acordo como art. 143 do Regimento Interno. 

Prejudicado por falta de quórum. Projeto de Lei Nº 031/2016 – Matéria: Autoriza a cessão de bem 

imóvel municipal mediante Termo de Cessão de Uso e dá outras providências. Quórum: Dois terços 

(2/3) de acordo como art. 143 do Regimento Interno. Prejudicado por falta de quórum. Do 

Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Resolução Nº 035/2015 autoria Vereador 

Marcos Antonio Rodrigues dos Santos e Antônio Miguel Ballejo. Matéria: Altera redação do artigo 63 

do Regimento Interno. Quórum: Dois terços (2/3) de acordo como art. 143 do Regimento Interno. 

Prejudicado por falta de quórum. Requerimentos: Nº 091/16 autoria Vereadora Lívia Cardoso 

Nascimento – Requer do Executivo Municipal a criação do SAC Municipal. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí 

Fonseca Brito, Nilson Cardoso Bezerra e Nilzelito de Almeida Nobre. Nº 093/16 autoria Vereador 

Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal que firme parceria publica privada com a 

iniciativa privada e instituição bancaria para o financiamento da casa própria para os servidores públicos 

municipal. Prejudicado pela ausência do autor Vereador Evaí Fonseca Brito. Nº 094/16 autoria 

Vereador Valcledes Alves Seara – Requer do Executivo Municipal a criação do cargo de Administrador 

do Centro Histórico. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Nilson Cardoso Bezerra e Nilzelito de 

Almeida Nobre. Nº 095/16 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo 

Municipal o envio de Projeto de Lei, versando sobre o Passe Livre para idosos e transporte escolar para 

os alunos do distrito de Vera Cruz, que estudam no Colégio Novo do distrito. Aprovado pela 
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unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí 

Fonseca Brito, Nilson Cardoso Bezerra e Nilzelito de Almeida Nobre. Nº 096/16 autoria Vereador 

Paulo Cesar Onishi – Requer do Executivo Municipal a criação de eventos de incentivo ao turismo 

náutico em Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Nilson Cardoso Bezerra e Nilzelito de 

Almeida Nobre. Indicações: Nº 099/16 autoria Vereador Valcledes Alves Seara – Construção de praça 

pública com parque infantil na Vila Vitoria. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Nilson Cardoso Bezerra e 

Nilzelito de Almeida Nobre. Nº 100/16 autoria Vereador Benedito Lima Santos – Construção de creche 

no bairro Sapoti, e quadra poliesportiva com academia da saúde (ao ar livre) na Aldeia Velha, distrito do 

Arraial d’Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Nilson Cardoso Bezerra e Nilzelito de Almeida Nobre. 

Nº 101/16 autoria Vereador Paulo Cesar Onishi – Revitalização das estradas vicinais da zona rural do 

município. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Elio 

Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Nilson Cardoso Bezerra e Nilzelito de Almeida Nobre. Nº 

102/16 autoria Vereadora Lívia Cardoso Nascimento – Reforma e ampliação da escola do Assentamento 

Milton Santos. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: 

Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Nilson Cardoso Bezerra e Nilzelito de Almeida Nobre. 

Nº 103/16 autoria Vereador, Robério Moura Gomes – Construção de uma creche no bairro Trancosinho, 

distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Nilson Cardoso Bezerra e Nilzelito de 

Almeida Nobre. Nº 104/16 autoria Vereador Marcos Antônio Rodrigues dos Santos – Conclusão da 

pavimentação da rua Cotovias, bairro Fontana I. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Elio Brasil dos Santos, Evaí Fonseca Brito, Nilson Cardoso 

Bezerra e Nilzelito de Almeida Nobre. O Presidente Elio Brasil dos Santos agradeceu a presença de 

todos, marcando a próxima Sessão para o dia 29 de setembro 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 

 

 


