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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2016 

 

Aos 25 (vinte e cinco) dias 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, assumiu os Trabalhos da Mesa o Vive Presidente Dilmo Batista 

Santiago. 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 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: Antonio Geraldo Ferreira Couto, 

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

Alves, Danilo Silva Barbosa, Dilmo Batista Santiago, Evaí Fonseca Brito, Lívia Cardoso 

Bezerra, Marcos Antonio Rodrigues dos Santos, Nilson Cardoso Bezerra, Nilzelito de Almeida 

Nobre, Paulo Cesar Onishi, Robério Moura Gomes e Valcledes Alves Siara; constando à 

ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Elio Brasil dos Santos e Valcledes Alves Siara. 

Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 18 de agosto de 2016 foi aprovada pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Elio Brasil dos e 

Valcledes Alves Siara. Dando continuidade a Sessão Ordinária, o Presidente da Mesa Dilmo 

Batista Santiago convidou o Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto para assumir a 2ª Secretaria 

pela ausência do titular Vereador Aleandro Santos Silva. No Pequeno Expediente fizeram uso da 

palavra os Vereadores: Danilo Silva Barbosa – Senhor Presidente, sabemos que estamos em 

período eleitoral; tem coisas que este governo esconde para que a população de Porto Seguro não 

veja. Mas, graças a Deus e ao esforço do povo ainda tem Vereador com compromisso com a 

comunidade, um deles é Vereador Danilo Silva Barbosa. Estou vindo de uma visita aos pescadores 

– Tarifa; ouvi mais de seiscentos pescadores falando do abandono total do Poder Público. A Tarifa 

depois de dezesseis anos construída, não suporta mais a atender a comunidade e nem aos 

pescadores. Hoje está inviável um pescador sair pro mar e trazer seu peixe para revender!  Quero 

pedir aos Vereadores da base aliada que peçam a Prefeita que tenha sensibilidade e a hombridade de 

melhorar o prédio da tarifa. Também ao andar nas Ruas do Parque Ecológico só ouvimos 

reclamações; neste exato momento está faltando insulina no Posto de Saúde, um remédio muito 

importante para os diabéticos. Tenho certeza que a Secretária de Saúde e a Prefeita não têm esta 

doença, é por isso que não se preocupam com isso. Falo isso com propriedade, porque um morador 

me disse que ainda não ter a insulina os médicos dão receitas em um papel sem o timbre da 

Prefeitura – papel de ofício, ao chegar à farmácia o farmacêutico não vendeu achando que a receita 

era falsificada. Nem papel timbrado está tendo nos Postes de Saúde; isso é inaceitável. Espero que a 

Pre3feita tenha um mínimo de responsabilidade e respeito para com o povo de Porto Seguro; que 

ela trate bem como ela faz com o povo de Eunápolis. Na semana passada não estive presente na 

Sessão, mas eu vi nas redes sociais um cidadão, morador do bairro Ubaldinão, bairro este 

abandonado pelo Poder Público, e a única coisa que a Prefeita tentou fazer foi mudar o nome para 

Vila Jardim; quem mora lá sabe que a história não se apaga, o bairro continua sendo chamado 

Ubaldinão! Este morador se acorrentou na porta da Câmara, E OS Vereadores sabem disso que este 

cidadão fez cinco inscrições no Programa Minha Casa Minha Vida, infelizmente não recebeu a 

casa! Sabe por que não recebeu minha amiga Vereadora Lívia Cardoso Bezerro? Porque foi feito 

um jogo político com estas casas de Porto Seguro.  Nós temos o colega Vereador Benedito Pereira 

Alves que nos mostrou quinze fichas que a Prefeita mandou tentando comprar ele, mas não 
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conseguiu. Benedito Lima Santos – Senhor Presidente, em respeito a todas as pessoas que 

estiveram na Sessão passada. O Vereador Elio Brasil dos Santos fez o seu pronunciamento e se 

retirou da Casa; tentamos continuar com a Sessão, mas foi encerrada! E este respeito tem que ter 

com a população que deixa suas obrigações pra vir a esta Casa ouvir proposta dos seus Vereadores 

que tem compromisso com o povo. Em nenhum momento me ausentei para deixar de votar em 

projeto que venha beneficiar o povo de Porto Seguro. Durantes estes três anos e quatro meses eu 

fiquei ausente da Sessão, por duas vezes: uma por motivo de cirurgia e a outra por ter ido a 

Salvador buscar esgotamento sanitário para o Distrito de Arraial d’Ajuda. Desde o inicio deste 

mandato que venho pedindo para o Vereador assinar o ponto depois que terminar a Sessão, aí eu 

queria ver se algum Vereador abandonava a Sessão antes de assinar o ponto! Se for possível passar 

o dia inteiro na Câmara eu fico, porque o papel do Vereador também é está ouvido e levando 

proposta para a comunidade. Não vou negar que todos nós Vereadores temos trabalhado pela 

população, cada um na medida do seu possível; isso eu não vou negar! Não vamos votar em 

nenhum tipo de projeto que venha prejudicar a população. Também não posso dizer que o Distrito 

do Arraial d’Ajuda e a sede Porto Seguro não foram contemplados, porque são obras pra todo lado. 

Hoje temos projeto de classe dos trabalhadores para ser votado! Gostaria de pedir aos demais 

Vereadores para analisar melhor este projeto, porque é um projeto de grande importância para os 

taxistas do Distrito do Arraial d’Ajuda. São aproximadamente 30 anos que esta classe vem 

trabalhando; fazendo um trabalho voltado para o turista; não devemos e não podemos atrapalhar o 

andamento de uma entidade que está fazendo o bem para a população. Benedito Pereira Alves – 

Senhor Presidente, quero falar para o Presidente da Associação dos Taxistas do Arraial d’Ajuda, Sr. 

Valdemar que a minha opinião é a mesma conforme tenho conversado com ele e alguns associados. 

Gostaria de falar que a Sessão passada foi suspensa com razão! A única falha foi não ter vindo a 

Sessão para declarar terminada a mesma; dentro de vinte anos de vida pública como Vereador, isso 

nunca vi acontecer nesta Casa Legislativa. Não posso deixar de falar, quando uma funcionária da 

Secretaria de Saúde vá à Creche no Distrito de Trancoso fazer reunião para pedir voto para a 

Prefeita e candidato a Vereador! O Conselho da Creche reuniu e falou para a diretora que a reunião 

poderia ser feita em outro lugar, menos na Creche; logo em seguida ela pediu para não continuar 

mais na Creche! Eu acho que é uma covardia isso, porque é uma Creche independente bancada 

pelos empresários, e hoje tem um convenio com a Prefeitura; até quiseram encher de funcionários 

fantasma, o Conselho não aceitou; até a Elba Ramalho ligou para a Secretária e pra Prefeita. Senhor 

Vereadores, a respeito da pavimentação do Arraial d’Ajuda, primeiro tinha que ser feita a drenagem 

e pavimentação de boa qualidade, coisa que não foi feito. No Distrito de Trancoso está abandonado! 

Depois do pronunciamento que fiz, na semana passada chegou um ônibus de garis, para fazer a 

limpeza deste Distrito – só não sei se é de Eunápolis ou daqui de Porto Seguro!  Graças a Deus que 

é só até o dia 31 de Dezembro. Tem ruas no Arraial d’Ajuda que fizeram de má qualidade, podem 

ter certeza que em breve que será bem feita. Gostaria de falar para o Líder do Governo que há várias 

ruas do Distrito do Arraial d’Ajuda estão Às escuras, pra isso pagamos a taxa de iluminação; não 

estamos pedindo favor. Nilson Cardoso Bezerra – Senhor Presidente, graças a Deus a 

pavimentação de várias ruas da cidade e demais localidades deste município, aconteceu neste 

Governo da Prefeita Claudia Oliveira. Atentamente ouvi alguns colegas Vereadores falarem que 

estas obras são de má qualidade! Mas, eu gostaria que os ex-prefeitos colocassem borra de asfaltos 

nestas ruas, nunca fizeram nada pelo município, agora só sabem criticar. Teve certas gestões que o 

povo de Porto Seguro só ouvia falar da cidade com coisas horrível, principalmente no programa 

“Fantástico”.  Moro em Porto Seguro há trinta e cinco anos sei muito bem quem trabalhou por esta 

cidade. Temos que votar na pessoa que trabalha; que tem compromisso com a nossa cidade. Senhor 

Presidente, a respeito do Projeto que está pra ser votado a respeito dos taxistas, quero falar para eles 
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que podem contar com o meu apoio, porque eu sei que vocês são guerreiros; quem conhece sabe a 

luta de vocês. Lívia Cardoso Nascimento – Senhor Presidente, gostaria de falar que eu estou com 

todos os taxistas porque merece. Fui eleita Vereadora – única mulher desta Casa; também fui 

Secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social. Fiz um trabalho sério e tão transparente que o 

Vereador Danilo Silva Barbosa me deu um “Titulo de Cidadã Portosegurense” porque reconheceu o 

meu trabalho. Hoje por onde eu passo as pessoas me agradece. O Vereador Danilo Silva Barbosa 

sabe que várias vezes como Vereador você bateu na porta da Secretaria e nunca deixei de atendê-lo; 

mandando pessoas pra ser encaminhada pra centro de recuperação; pessoas que estavam em busca 

de necessidade; não é porque você é oposição que não atendia! A Secretaria é do povo; sempre 

tratei todos do mesmo jeito; sempre tive o mesmo respeito com os demais colegas Vereadores que 

fazem parte da oposição. O Programa Minha Casa Minha Vida, é um sorteio dá Caixa Econômica 

Federal é ela quem decide quem ganha a casa através do sorteio eletrônico. O Programa de 

Habitação se encontra na Secretaria de Assistência Social; e todos têm o direito de procurar saber 

por que não foi contemplado! Vereador Danilo Silva Barbosa, quanto a pessoa que estava 

acorrentado na porta da Câmara de Vereadores, nós já sabemos até quem foi pessoa que pagou pra 

este cidadão ficar acorrentado. Nada resiste ao trabalho! Quando a gente planta a gente colhe. 

Podem ter certeza, estou fazendo uma caminhada limpa; não vou denegrir a imagem de ninguém, 

até porque eu faço uma política transparente. O meu apoio hoje pra prefeita de Porto Seguro é 

Claudia Oliveira; uma pessoa que me honrou, e seu sou grata; na eleição passada eu era filiada ao 

Partido PMDB; hoje vivo em uma situação muito difícil e complicada! Os meus filhos são primos 

de Ubaldino Junior e Lucio que é candidato a prefeito; são também primos da Roberta Caíres 

esposa de Paulo Cesar Onishi! Política são só quarenta dias; passa rápido, e família é pra sempre! 

Por isso que devemos ter respeito! Peço voto, falo do que fiz e o que faço; onde estou indo estou 

sendo bem recebida; se estou sendo apedrejada e estou incomodando é porque eu plantei e estou 

colhendo bons frutos. Estamos em uma batalha que não vale apena denegrir um ao outro! Quem vai 

retornar pra esta Casa é quem Deus permitir. Política não se faz denegrido ninguém! E sim 

apresentando projetos e apresentando o que você fez. Graças a Deus nestes quatro anos eu trabalhei 

muito, e tenho certeza se pra aqui eu retornar vou trabalhar muito mais. Paulo César Onishi – 

Senhor Presidente, sabemos que a eleição municipal já começou; muitas vezes deixamos de usar a 

razão para fazer avaliação do que é bom pra nossa cidade.  Senhor Presidente, por motivo de alegria 

eu acredito que na próxima quarta feira esta encerrando o ciclo maldoso do PT; com certeza a 

Presidente Dilma vai ser aniquilada; sabemos que o que está ai não é o que o povo quer, mas isso 

mostra a m oralidade de que a política do Brasil está mudando. Isto mostra a esperança da mudança 

até mesmo da parte do Poder Judiciário. Tudo que começou lá atrás com o Juiz Sergio Mouro está 

tendo reflexo agora para com a sociedade. Acho que o momento ciclo do PT acabou. Muitas vezes 

vemos nossos colegas digladiando, se esforçando; mostrando projeto; falando um do outro; mas na 

verdade no fundo que a classe não tem moral nenhuma no Brasil; a população não quer receber nas 

casas; vejo na minha caminhada que o povo não quer receber o político ou os candidatos! Tudo isso 

é reflexo que o PT! Ele conseguiu pegar as pessoas independentes quem seja: Vereador, Prefeito; 

Deputado, Senador, se a Presidente da República jogou todo mundo na vala comum! Hoje o político 

é mal visto em função do descaramento que o PT conseguiu quebrar o nosso país! Do que Lula e 

companhia fizeram, e ta dando reflexo aqui; porque o que se comprava no ano passado, hoje não se 

compra mais! Estamos vivendo um momento de reflexão, e esta Casa não pode deixar de fazer esta 

reflexão. Até entendo o Vereador falar no púlpito, porque está no seu direito; mas cabe a população 

avaliar. Senhor Presidente, fazer um rodízio de taxi no Aeroporto, na entrada da cidade; a gente 

sabe a luta dos taxistas locado naquela área para moralizar, treinar, qualificar, tudo isso para receber 

o turista bem, por isso que esta Casa tem que pensar bem no que estão querendo fazer. Não 
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devemos pensar só em questão política, e sim na questão econômica e principalmente os turistas 

que recebemos em nossa cidade. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, na semana passada a 

Sessão foi interrompida e não deu continuidade – foi encerrada, e não gosto de falar algo sem a 

presença da pessoa. Vereadora Lívia Cardoso Nascimento , eu estou muito chateado com a senhora! 

E eu gosto de falar olhando para as pessoas. A senhora tomou uma posição antes de conhecer o 

projeto. O projeto que eu defendo é que dê garantia a três pessoas do Distrito do Arraial d’Ajuda 

para associarem na Associação dos Taxistas! Parece que o Presidente desta Associação Sr. 

Valdemar está contra estas pessoas. Em nenhum momento queremos derrubar nada! E sim dá 

direito ao cidadão conforme diz a lei: “Será imediatamente associado o concessionário portador o 

alvará para veículo alto-motor de aluguel taxi no Arraial d’Ajuda será imediatamente associado a 

Associação dos taxistas do Arraial d’Ajuda”. Quando trouxemos alguns associados para uma 

reunião interna nesta Casa, o Vereador Evaí Fonseca Brito disse que eu tinha razão! O Vereador 

Antonio Miguel Ballejo disse que daria voto favorável ao projeto! Imagine Vereadora e a senhora 

ter um filho que está sendo prejudicado como está acontecendo com meu filho! A senhora gostaria? 

Já pensou Vereador Nilson Cardoso Bezerra o senhor ver seu filho sendo prejudicado? Vereador 

Aparecido dos Santos Viana, o seu filho na gestão passada foi prejudicado na Secretaria do Meio 

Ambiente, o senhor me procurou; prontamente fui tentar resolver o problema. Quero falar pra vocês 

que alguns membros desta Associação mandados pelo Presidente Valdemar que é perseguidor estão 

fazendo isso contra minha pessoa. Eu gostaria que vocês Vereadores tivessem consciência. Peço a 

vocês a votação deste projeto, não como Vereador e sim como pai!  Podem até votarem contra! 

Mas, votem contra olhando para mim! Vereador Nilzelito Almeida Nobre eu não posso aceitar o 

senhor falar que vai ser contra porque o Renatinho me pediu! Seja homem, vote até contra, mais 

vote com dignidade! Eu quero que vote na lei; porque na verdade a garantia do alvará de taxi já está 

garantindo pela justiça! Não foi o senhor Valdemar não, foi à justiça! O Vereador Nilzelito de 

Almeida Nobre ligou para o senhor Valdemar em viva voz; o Valdemar falou não se preocupe, 

mande o Irineu sair de Dilmo Batista Santiago, aí depois da eleição vou resolver a respeito do alvará 

dele! Por isso eu quero que votem; mesmo que eu perca, perco com dignidade, coisa que muitos 

aqui não têm. Lívia Cardoso Nascimento: Vereador Dilmo Batista Santiago, se você não lembra 

na semana passada o senhor me chamou na mesa e me explicou a respeito do projeto. Vereador eu 

tenho é palavra! Nem sabia que se tratava do seu filho! Falei que não iria votar a favor do projeto! 

Quando você falar de filho (a) de Vereador; porque se fosse filho meu, jamais eu faria isso. 

Antonio Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente, gostaria de dizer para os taxistas que vem 

pedir apoio desta Casa e provoca os Vereadores, não vai ser bom para a classe! Tem que entender 

que se conseguem as coisas com diplomacia; com baderna não consegue nada! Passa por mim que 

esta classe não é unida, é mal educada. Tenham educação no momento que o Vereador está falando. 

Eleições estão próximas, os nervos estão alterados. Senhor Presidente, que falar a respeito da 

Administração da Prefeita Claudia Oliveira, hoje com uma grande construção do Mercado do bairro 

Baianão; fez várias obras no município de Porto Seguro. Quanto o projeto a ser aprovado, gostaria 

que fosse discutidor melhor esta lei; ver o que é bom; eu gostaria que fosse suspensa pra analisar 

melhor em seguida ser votada. Um governo sem produção não funciona! Sou candidato a reeleição; 

aquele Vereador que atendeu o anseio do povo com certeza voltará para esta Casa. Evaí Fonseca 

Brito – Senhor Presidente, ouvi atentamente o pronunciamento do Vereador Danilo Silva Barbosa, 

é uma pena que ele não fica pra ouvir o que tenho a falar. Porque ele chega fala o que quer e sai! 

Estamos em momento eleitoral; temos Vereador que é candidato a Vice Prefeito; a esposa do 

Vereador Paulo Cesar Onishi é candidata a Prefeita, se não houver respeito nesta Casa as coisas irão 

seguir um caminho errado. Nós temos base, e temos pessoas para defender a Prefeita Claudia 

Oliveira; porque o Vereador que usa o púlpito pra fazer acusações sem baseamento, eu sou obrigado 
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a chamá-lo de mentiroso! Tive em contato com a Secretária de Saúde e gostaria de fazer um desafio 

a ele que provasse diante vocês qual o Posto de Saúde que não tem insulina! A insulina vem pelo 

Município e pelo Estado; então o Município tem insulina, agora o Posto que esteja faltado é pelo 

Estado! Não devemos aceitar denuncia vazia! Porque de qualquer forma o nosso colega é candidato. 

Senhor Presidente, a respeito da Tarifa, através o Vice Prefeito Humberto Nascimento, foi 

direcionando um barco para os pescadores; a revitalização foi feita pela Empresa Rio Nave e 

Buranhem onde fizeram o píer. Qual é a gestão que não tem defeito? Esta Administração só tem três 

anos e oito meses, onde estamos construindo a cidade, por causa de mandatos passados que 

abandonaram a cidade como este ex-prefeito que fica ai apoiando uma candidatura tentando 

enganar o povo. E a Prefeita Claudia Oliveira já fez a diferença nestes três anos e oito meses de 

governo. O nosso objetivo não é e não será no período de quatro anos, é muito mais do que isto!  A 

oposição está no direito dele, em pegar penas coisas e transformá-las em absurdos, porque a gestão 

passada as ruas estava às lamas; hoje esta Administração faz a diferença quanto na educação e na 

saúde. O Vereador Benedito Pereira Alves falou que tinha alguém fazendo política em uma creche, 

o senhor Vereador está coberto de razão! Quem está fazendo isso está errado! A Prefeita Claudia 

Oliveira tem o trabalho pautado com transparência. Prova disso ela tem trabalho, e quem vai avaliar 

é a população. A respeito da falta de iluminação nos bairros do Distrito do Arraial d’Ajuda, vamos 

tentar resolver. Será que ele acha que a população vai cair nas corjas deste moleque, corrupto mais 

uma vez? Foi preciso vir uma mulher pra fazer a diferença! E ela está fazendo muito bem.  Eles 

tiveram a vez deles, porque não fizeram? Vereador Dilmo Batista Santiago, nós fizemos uma 

reunião com o Presidente da Associação dos taxistas do Arraial d’Ajuda e alguns componentes da 

mesma, quando falamos que o senhor tinha razão, não falei em votação. O projeto do senhor é pra 

suprimir um artigo. Nesta reunião ficou abordado em fazer outra reunião com a Associação, para 

depois retornar a esta Casa para tentarmos em consenso; só que o senhor Vereador colocou o 

Projeto em votação sem acontecer esta reunião! Diante disso o senhor não conversou com a 

Comissão e colocou o projeto em pauta para votação. Falei para o senhor que não votaria no 

projeto; eu iria me abster. Nilzelito de Almeida Nobre – Senhor Presidente, tenho respeito por 

todos os Vereadores (a) desta Casa e gostaria que fosse respeitado também. Vereador Dilmo Batista 

Santiago, eu tenho uma grande admiração pelo senhor, jamais vou falar que o senhor não é homem! 

Tenho respeito para com sua esposa e seu filho que é meu amigo! Você é meu amigo; o senhor, eu e 

o Vereador Benedito Lima Santos fizemos um trabalho bonito para com a população do Distrito do 

Arraial d’Ajuda. O senhor sabe que eu tenho duas filhas, uma já formada em Direito e a outra preste 

a se formar já mais eles vão saber que seu pai não é homem! E falando a respeito dos taxista eu vejo 

a luta do meu amigo Robinson Vinhas, e falei que já mais vou votar favorável a um projeto contra a 

Associação dos taxistas. A mesma maneira eu falei para o Presidente da Associação dos Taxistas do 

Arraial d’Ajuda que não seria contra a Associação; pedi até o Presidente Valdemar pra ver o que 

poderia fazer pelo seu filho Vereador; eu quero que ele trabalhe; é um menino trabalhador, não o 

deixe de fora! Agora votar em projeto que venha bagunçar um bom trabalho que esta Associação 

vem fazendo no Arraial d’Ajuda, já mais eu vou fazer isso. Antonio Miguel Ballejo – Senhor 

Presidente, este é um resultado de um processo político que se iniciou há duas semanas; e que 

infelizmente nós estamos transformando esta Casa em um palanque político; fazendo com isso que 

a gente deixe de apreciar e entender projetos e requerimentos específicos a que venha afetar os 

taxistas, porque tanto os ânimos afetam os alvos da platéia tanto do plenário que é democrático. 

Mas, a gente não pode deixar que a Casa do povo se desmoralize deste jeito. A presença do público 

em uma Sessão desta, é obrigatória e a gente não pode dizer que não venham porque esta Casa é de 

vocês; mas, também tem que ter o respeito para com os Vereadores (a) que falarem contra ou a 

favor! Senhor Presidente, temos duas questões para ser discutidas que atingem os taxistas. Uma é o 
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Projeto de Vossa Excelência que quer tirar um artigo que é inconstitucional; tem uma lei em Porto 

Seguro que diz que a pessoa é obrigatoriamente se filiar a Associação dos Taxistas. Enquanto a 

Comissão de Justiça diz que sim, porque legalmente é um direito seu; é uma questão do mérito 

contra questão de ser votado ou não! Então eu acho que está discutindo uma questão pessoal entre a 

Associação e o Vereador que se deve discutir fora do plenário, ainda mais que é época de poder 

político. Também tem um requerimento de autoria do Vereador Elio Brasil dos Santos – eu peço até 

desculpa pela ausência dele, que solicita o Poder Executivo à criação de ponto de “taxi rotativo” em 

alguns lugares do município. O requerimento poderia até ser aprovado, mas tenho certeza que o 

Poder Executivo vai chamar os Presidentes das Associações pra ver se isso é viável ou não. Têm 

casos senhor presidente, que temos que resolver fora do plenário, em reunião aberta para 

discutirmos certos assuntos. Infelizmente temos que ter humildade que a gente está transformando 

isso em um circo, isso não é uma proposta dos Vereadores (a) e tenho certeza absoluta que também 

não é da platéia que nos prestigia e nem dos taxistas. Aparecido dos Santos Viana – Senhor 

Presidente, o Vereador Antonio Miguel Ballejo foi muito feliz no seu pronunciamento. Esta Casa é 

uma Casa de lei; são dezessete Vereadores votados pelo povo; são os verdadeiros representantes do 

povo deste município. Estamos em período eleitoral onde há vários candidatos a prefeito e inúmeros 

candidatos a vereador, todos pleiteando uma vaga. É muito fácil falar de uma pessoa. Infelizmente o 

que há no ser humano é a inveja, que destrói uma família. Graças a Deus eu tenho cinco mandatos 

como vereador desta cidade, todos eles conquistado com o voto de vocês; o voto não se compra, se 

conquista. Hoje pra ter uma amizade é muito difícil. A gente ver tantas pessoas que só pensa em se 

próprio e esquece-se do outro; são pessoas egoístas que só pensam em bens matérias. Já falaram que 

eu tinha várias fazendas, nunca tive fazenda! Fiquei foi quatro anos batendo volante de ônibus; 

aqueles que falaram de mim sumiram, e hoje eu estou aqui como Vereador. Eu peço a cada um de 

vocês neste período eleitoral, que coloque Deus no coração para que cada um tenha o direito de 

cobrar e de escolher, mas que faça com respeito! Se eu apoio a Prefeita Claudia Oliveira é porque 

tenho o direito de escolha, é minha visão; ela é uma pessoa que eu admiro e pelo avanço que esta 

cidade teve durante a sua gestão. Veja o que está acontecendo em outras cidades – Itacaré, Ilhéus, 

etc. e compare com Porto Seguro que diferença grande. Nesta Casa tem projetos de incentivo para 

juventude; projetos que a Prefeita pode fazer parcerias com empresas que geram empregos em Porto 

Seguro: Fábrica de chocolate que será instalada próximo da Ceplac; uma Fábrica de cerâmica perto 

do Distrito de Pindorama. Vereador Dilmo Batista Santiago, eu tenho uma admiração grande pelo 

senhor; nós temos a hora de pensar, de lançar e refletir; com todo respeito eu gostaria que o senhor 

inteligente que é, retire este projeto de Vossa Excelência que está em pauta, para que possamos 

discutir melhor e que chegue em consenso para o bem de ambas as partes. 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. Retirado 

a pedido do Líder do Governo Vereador Evaí Fonseca Brito. Do Legislativo Municipal – Para 

1º Votação: Projeto de Lei Nº 011/2015 autoria Vereador Dilmo Batista Santiago – Matéria: 

Suprimi o artigo 5º da Lei Municipal nº 750/07 que Limita o número de Alvarás para veículos 

automotores de aluguel (táxi) no distrito do Arraial d’Ajuda. Quórum: Maioria Absoluta de acordo 

com o Art. 142do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores o 

Projeto acima citado foi retirado pelo autor Vereador Dilmo Batista Santiago. Em seguida o 

Presidente da Mesa Dilmo Batista Santiago convidou o Vereador Aparecido dos Santos Viana para 

assumir a 1ª Secretaria pela ausência do titular Vereador Danilo Silva Barbosa. Projeto de Lei Nº 

023/2016 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Matéria: Institui a Feira de Artesanatos Itinerantes 

da Orla Norte e dá outras providências. Quórum: Maioria Simples de acordo com o art. 141 do 
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Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores:  Aleandro Santos Silva, 

Danilo Silva Barbosa, Elio Brasil dos Santos, Paulo Cesar Onishi e Valcledes Alves Siara. 

Requerimentos: Nº 079/16 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal 

a implantação do estacionamento rotativo, denominado Zona Azul. Aprovado pela unanimidade 

dos presentes constando ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Danilo Silva 

Barbosa, Elio Brasil dos Santos, Paulo Cesar Onishi e Valcledes Alves Siara. Nº080/16 autoria 

Vereador Robério Moura Gomes – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o 

Ministério das Cidades para a inclusão das praças existentes no distrito de Trancoso e Caraíva, no 

sistema digital de internet. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos 

Vereadores: Aleandro Santos Silva, Danilo Silva Barbosa, Elio Brasil dos Santos, Paulo Cesar 

Onishi e Valcledes Alves Siara. Nº 081/16 autoria Vereador Aleandro Santos Silva – Requer do 

Executivo Municipal celebração de convenio para construção dos abrigos nos pontos de ônibus da 

Vila Valdete, Vila Vista Alegre, Vila Belo Campo e Parracho. Prejudicado pela ausência do 

autor. Nº 082/16 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal 

celebração de convenio com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para instalação de Posto 

dos Correios no distrito de Vera Cruz e Pindorama. Aprovado pela unanimidade dos presentes 

constando ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Danilo Silva Barbosa, Elio Brasil 

dos Santos, Paulo Cesar Onishi e Valcledes Alves Siara. Nº 083/16 autoria Vereador Benedito 

Lima Santos – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com a Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos para instalação de Posto dos Correios no distrito de Vale Verde e Caraíva. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores: Aleandro 

Santos Silva, Danilo Silva Barbosa, Elio Brasil dos Santos, Paulo Cesar Onishi e Valcledes 

Alves Siara. Nº 084/16 autoria Vereadora Lívia Cardoso Nascimento – Requer do Executivo 

Municipal, celebração de convenio com a Secretaria Estadual de Agricultura para adesão do 

município ao Programa de Agricultura Familiar. Aprovado pela unanimidade dos presentes 

constando ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Danilo Silva Barbosa, Elio Brasil 

dos Santos, Paulo Cesar Onishi e Valcledes Alves Siara. Nº 085/16 autoria Vereadores Paulo 

Cesar Onishi e Antonio Miguel Ballejo – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio 

junto ao Min. do Meio Ambiente para implementação do Parque Municipal Rio dos Mangues e Rio 

da Vila. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores: 

Aleandro Santos Silva, Danilo Silva Barbosa, Elio Brasil dos Santos, Paulo Cesar Onishi e 

Valcledes Alves Siara. Nº 086/16 autoria Elio Brasil dos Santos – Requer do Executivo Municipal 

a criação de Pontos de Taxis Rotativos onde indica: Av. Navegantes – Centro Cultural, Avenida 22 

de Abril – Fundos do Banco do Brasil, Av. Portugal – Igreja Nossa Senhora do Brasil, Praça da 

Bandeira, Estacionamento do Aeroporto. Prejudicado pela ausência do autor. Indicações: 

Nº083/16 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Pavimentação da Rua Maricota, Rua Capim 

Grosso, Mercado do Povo, bairro Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos presentes 

constando ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Danilo Silva Barbosa, Elio Brasil 

dos Santos, Paulo Cesar Onishi e Valcledes Alves Siara. Nº 084/16 autoria Vereador Aparecido 

dos Santos Viana – Pavimentação asfáltica da rua 03, rua 06, rua 08, rua 09, Av. Valdivio 

Gonçalves Costa no bairro Cambolo e rua Epitácio Mota, rua Bem Te Vi, rua Beija Flor no bairro 

Fontana I. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores: 

Aleandro Santos Silva, Danilo Silva Barbosa, Elio Brasil dos Santos, Paulo Cesar Onishi e 

Valcledes Alves Siara. Nº 085/16 autoria Vereador Benedito Lima Santos- Construção de ginásio 

poliesportivo no distrito do Arraial d’Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos presentes 

constando ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Danilo Silva Barbosa, Elio Brasil 
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dos Santos, Paulo Cesar Onishi e Valcledes Alves Siara. Nº 086/16 autoria Vereador Marcos 

Antônio Rodrigues dos Santos – Instalação de redutor de velocidade e faixa de pedestre em frente 

ao posto de Saúde, no bairro Vila Valdete, na Av. Edna Carneiro. Aprovado pela unanimidade 

dos presentes constando ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Danilo Silva 

Barbosa, Elio Brasil dos Santos, Paulo Cesar Onishi e Valcledes Alves Siara. Nº 087/16 autoria 

Vereador Valcledes Alves Seara – Pavimentação das ruas: Ateno Senna, Zola Silva, e praça do 

bairro Neblon, distrito do Arraial d’Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando 

ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Danilo Silva Barbosa, Elio Brasil dos Santos, 

Paulo Cesar Onishi e Valcledes Alves Siara. Em seguida o Presidente da Mesa Vereador Dilmo 

Batista Santiago agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 01 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.  

 

 

 


