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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2016 

 

Aos 13 (treze) dia do mês outubro 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: 

Aleandro Santos Silva, Aparecido dos Santos Viana, Benedito Pereira Alves, Dilmo Batista 

Santiago, Lívia Cardoso Bezerra, Marcos Antonio Rodrigues dos Santos, Nilson Cardoso 

Bezerra, Nilzelito de Almeida Nobre, Paulo Cesar Onishi; constando à ausência dos Vereadores: 

Antonio Geraldo Ferreira Couto, Antonio Miguel Ballejo, Benedito Lima Santos, Danilo Silva 

Barbosa, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Valcledes Alves Siara. Expediente: A 

Ata da Sessão Ordinária do dia 06 de outubro de 2016 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Antonio Miguel Ballejo, 

Benedito Lima Santos, Danilo Silva Barbosa, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e 

Valcledes Alves Siara. Para Leitura do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 036/2016 

autoria Vereadora Lívia Cardoso Nascimento – Matéria: Denomina oficialmente como Mercado 

Municipal Raimundo Ribeiro dos Santos. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os 

Vereadores: Benedito Pereira Alves – Senhor Presidente, quero agradecer e parabenizar a um 

grande e compadre Gilson Laje; nesta Sessão se encontra a filha e irmã do Vereador eleito Van-Van 

Laje, por motivo superior o mesmo não pôde estar presente. É uma família que veio de baixo, 

passou necessidade, hoje é um empresário no Distrito do Arraial d’Ajuda – Mercado Família. Era 

um sonho do pai de Van-van Laje ver seu filho como um dos representantes do povo do município 

de Porto Seguro. Mais uma vez eu quero parabenizar os Vereadores que foram reeleitos. Na 

realidade o Vereador Evaí Fonseca Brito só tem tamanho, mas tem um coração doce; uma pessoa 

pura. Senhor Presidente, eu gostaria que assim que terminar a Sessão o senhor emprestasse o seu 

gabinete para que eu possa falar com todos os Vereadores (a). Os desentendimentos políticos ficam 

no passado! Mais uma vez eu quero parabenizar a Prefeita eleita. Dilmo Batista Santiago – Senhor 

Presidente, passou a eleição, mas as especulações políticas não passaram. Hoje gera um novo nome 

para assumir a Mesa Diretora. Mas a maior especulação política é o nome da Vereadora Lívia 

Cardoso Nascimento e do Vereador Dilmo Batista Santiago. Um dos seis Vereadores do chapão 

será contemplado ou agraciado pelo convite da Prefeita Claudia Oliveira para assumir uma 

Secretaria e talvez possa ter uma possibilidade do retorno dos Vereadores que não foram reeleitos; 

sendo que, se isso acontecer, por ordem, o primeiro seria eu por estar na primeira suplência. Entre 

os dezessetes Vereadores eleitos no município de Porto Seguro não fui escolhido, mas tenho a honra 

de ter sido o nono vereador mais bem votado do município de Porto Seguro; respeitando a 

democracia e as leis do nosso país que dez dos eleitos que tomarão posse no dia primeiro, tiveram 

menos votos do que eu. Quero falar para a Vereadora Lívia Cardoso Nascimento que ela ou o Vice 

Prefeito Beto do Axé Moi serão um dos nomes escolhido pela Prefeita Claudia Oliveira para 

substituí-la no próximo mandato, independente de qualquer coisa, eu por pertencer ao grupo de 

Prefeita Claudia Oliveira eu estarei apoiando aquele ou aquela que a Prefeita Claudia e o Prefeito 

Robério Oliveira estiverem apoiando. Não vou sair do partido. Caso a Vereadora Lívia Cardoso 
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Nascimento for convidada para assumir uma Secretária, eu vou pensar muito se vou aceitar ou não. 

Eu posso ficar no meu cantinho; aguardando o processo acontecer naturalmente daqui a quatro 

anos.  Lívia Cardoso Bezerra – Senhor Presidente, depois da eleição esta é a primeira Sessão que 

estou participando devido tratamento de saúde, graças a Deus estou bem melhor. Hoje estou de 

vestido rosa, não é porque durante a minha campanha usei esta cor, e sim uma luta por uma doença 

– câncer de mama; e este mês de outubro é feito uma campanha – outubro Rosa. Nós mulheres 

precisamos está a tenta a prevenir contra esta doença; convido a todas as mulheres para fazermos 

uma grande caminhada no dia 27 de outubro. Quero falar para o Vereador Dilmo Batista Santiago 

que eu aprendi na vida, que a gente precisa caminhar firme e subir a cada degrau no seu tempo e na 

hora certa. Eu tenho uma grande admiração pelo Beto do Axé Moi, eu acho que o momento a estar 

por vir é dele! Temos que respeitar as hierarquias. Tenho feito o um mandato como Vereadora – 

indo pro segundo mandato eu sei que a pessoa de Porto Seguro tem um grande carinho por esta 

Vereadora pela sua história. Sei dá minha amizade com a Prefeita Claudia Oliveira, mas sou uma 

pessoa muito consciente; não tenho expectativas e nem sonhos autos. Tenho que subir degrau por 

degrau e o tempo real é de Deus. Estou muito feliz por ser eleita com um total de um mil cento e 

setenta e quatro votos. Fico também triste porque alguns de vocês que tiveram grandes votos e não 

puderam retornar a esta Casa. Democraticamente eu acho injustos Vereadores que tiveram maiores 

números de votos não puderam assumir uma cadeira, enquanto outros com um mínimo menor 

foram eleitos, eu ainda sou contra uma política desta maneira. Acho que isso deveria mudar, porque 

a escolha do voto é da população. Esta foi uma eleição diferente, onde as pessoas foram para as ruas 

escolher seus representantes; uma política limpa. Chegamos ao ponto que em nosso país não se 

ganha só os grandiosos; qualquer um tem o direito de lutar e acreditar naquilo que deseja; e como 

Vereadora reeleita pode ter certeza que esta luta vai continuar. Fico feliz que esta Casa recebe mais 

uma mulher! A mulher tem sensibilidade, tem compromisso, tem trabalho. Hoje me sinto feliz, 

porque realmente ninguém consegue uma vitoria se não tiver um batalhão de pessoas em busca de 

uma vitória junto com você. Quero agradecer a cada um que caminhou comigo. Vocês três 

representantes do Arraial d’Ajuda que não foram reeleitos, podem contar com esta pessoa. Sabemos 

que o Arraial d’Ajuda foi um dos Distritos mais beneficiados nesta gestão! Por isso me causou 

tristeza em ver que nenhum de vocês três foram reeleitos. Vocês não foram derrotados, são 

vitoriosos; muitos daqui pra frente vão se arrepender, porque que irão olhar pra trás e lembrar que 

vocês lutaram e trabalharam pelo Distrito. O Vereador Benedito Lima Santos mesmo não foi 

reeleito, mas no dia 12 de outubro estava distribuindo brinquedos para as crianças. Todos os 

Vereadores não reeleitos deixaram um legado no município de Porto Seguro. O mais importante é 

que a política passa todos somos parceiros; Porto Seguro depende de nós por mais quatro anos, 

devemos está sempre unidos para podermos trabalhar mais por nossa cidade. Quero agradecer a 

Deus pela minha reeleição. Ordem do Dia: Do Executivo Municipal – Para 2º 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 

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 Vereadores Marcos Antonio Rodrigues dos Santos e 

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

Interno. Quórum: Dois terços (2/3) de acordo como art. 143 do Regimento Interno. Prejudicado 
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por falta de quórum. Projeto de Lei Nº 032/2016 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – 

Matéria: Considera de Utilidade Pública Municipal a Associação Bahia Sul da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. 

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

Antonio Geraldo Ferreira Couto, Antonio Miguel Ballejo, Benedito Lima Santos, Danilo Silva 

Barbosa, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Valcledes Alves Siara. Requerimentos: 

Nº 099/16 autoria Vereadora Lívia Cardoso Nascimento– Requer do Executivo Municipal a 

contratação de empresa especializada em engenharia de transito para adequação do trafego de 

veículos no município. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Antonio Miguel Ballejo, Benedito 

Lima Santos, Danilo Silva Barbosa, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Valcledes 

Alves Siara. Nº 100/16 autoria Vereador Paulo Cesar Onishi – Requer do Executivo Municipal 

notificação a EMBASA para urgência no sistema de tratamento de esgotamento sanitário de todo o 

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

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Antonio Miguel Ballejo, Benedito Lima Santos, 

Danilo Silva Barbosa, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Valcledes Alves Siara. Nº 

101/16 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal solicitação ao 

DENIT para instalação de Radar de Velocidade (Pardal) na Orla Norte, proximidades do Hotel 

Porto Calem. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Antonio Miguel Ballejo, Benedito Lima Santos, 

Danilo Silva Barbosa, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Valcledes Alves Siara. Nº 

102/16 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal convenio 

com o Ministério da Agricultura para fomento do PRONAF em Porto Seguro. Aprovado pela 

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

Ferreira Couto, Antonio Miguel Ballejo, Benedito Lima Santos, Danilo Silva Barbosa, Evaí 

Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Valcledes Alves Siara. Indicações: Nº 109/16 autoria 

Vereador Benedito Lima Santos – Construção de creche e quadra poliesportiva com academia da 

saúde na Aldeia Velha. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Antonio Miguel Ballejo, Benedito 

Lima Santos, Danilo Silva Barbosa, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Valcledes 

Alves Siara. Nº 110/16 autoria Vereadora Lívia Cardoso Nascimento – Construção de Colégio de 

2º Grau para atender os alunos do Paraguai, Vila Valdete, Belo Campo, Vista Alegre e Vila 

Parracho. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Antonio Miguel Ballejo, Benedito Lima Santos, 

Danilo Silva Barbosa, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Valcledes Alves Siara. Nº 

111/16 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Conclusão da pavimentação da Rua 10 no bairro 

Sapoti. Prejudicado pela ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. Nº 112/16 autoria Vereador 

Nilson Cardoso Bezerra – Perfuração de Poço Artesiano no Engelho Velho, distrito de Vale Verde. 

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

Antonio Geraldo Ferreira Couto, Antonio Miguel Ballejo, Benedito Lima Santos, Danilo Silva 

Barbosa, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Valcledes Alves Siara. Nº 113/16 
autoria Vereador Benedito Lima Santos – Construção de um Posto de Saúde e construção do muro 

da Escola de Sapirara, distrito de Trancoso. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores 

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

Miguel Ballejo, Benedito Lima Santos, Danilo Silva Barbosa, Evaí Fonseca Brito, Robério 
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Moura Gomes e Valcledes Alves Siara. Nº 114/16 autoria Vereador Paulo Cesar Onishi – 

Instalação de placas de sinalização e sonorizados antecedendo as faixas de pedestres no âmbito do 

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

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Antonio Miguel Ballejo, Benedito Lima Santos, 

Danilo Silva Barbosa, Evaí Fonseca Brito, Robério Moura Gomes e Valcledes Alves Siara. O 

Presidente Elio Brasil dos Santos agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para 

o dia 20 de outubro 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 

 


