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DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE ABRIL DE 2016 

 

Aos 14 (catorze) 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: Aleandro Santos Silva, , 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, Robério 

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

Ferreira Couto e Antonio Geraldo Ferreira Couto. Expediente:A Ata da Sessão Ordinária do dia 07 

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

Antonio Geraldo Ferreira Couto e Antonio Geraldo Ferreira Couto. Para Leitura: Do Executivo 

Municipal: Mensagem Nº 018/16 acompanhando Projeto de Lei Nº 018/2016 que “Desafeta da classe 

de bens de uso comum do povo e autoriza a Permuta bem imóvel municipal e dá outras providências”. 

Mensagem Nº 019/16, acompanhando Projeto de Lei Nº 019/2016 que “Dispõe sobre as Diretrizes para 

elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências”. Mensagem Nº 020/16 

acompanhando Projeto de Lei Nº 020/2016 que “Altera as disposições do artigo 95 da Lei Municipal nº 

993 de 04 de abril de 2012”. De Diversos: Oficio Nº 030/15 da Secretaria Municipal de Planejamento – 

Solicita cessão do Plenário para o dia 20 de maio. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores 

Presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Antonio Geraldo 

Ferreira Couto.Oficio S/Nº do DELPAN – Solicita cessão da Sala de Reuniões Internas no dia 14/04 as 

18:00 horas. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores Presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Antonio Geraldo Ferreira Couto. No Pequeno 

Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores:Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, eu 

gostaria de falar para o Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto, infelizmente ele não está presente. 

Mas gostaria de dizer que ele na semana passa usou a Tribuna e falou 09 (nove) minutos. Com isso tem 

causado aborrecimento com as pessoas presentes e com os demais Vereadores que saíram da Sessão por 

este motivo; aí fui obrigado a solicitar do Presidente a verificação de quórum, em seguida encerrada a 

Sessão. São pessoas que usam o tempo pra ser repetitivo e quer falar mais do que os demais. Eu venho 

acompanhando o problema de estacionamento nesta cidade. Hoje eu estacionei o carro há mais ou 

menos quatro quilômetros desta Casa. São vários Prédio Públicos que tem uma placa proibindo 

estacionar: Ministério Público, Fórum, Pequenas Causas; infelizmente esta Casa tem espaço para que 

possamos estacionar nosso carro. Senhor Presidente, alguém responsável ou não, pegaram uma área do 

Município e doaram para a Embasa. Se o Executivo desapropriar uma parte desta área para servir de 

estacionamento para esta Casa. Gostaria que nós Vereadores fizesse este pedido ao Executivo, para 

retornar o que é nosso. Infelizmente eu acho que foi uma pessoa irresponsável que não tinha noção do 

crescimento de Porto Seguro a doação de uma área nobre para esta Empresa. Senhor Presidente, a 

Prefeita Claudia Oliveira e o Deputado Robério Oliveira tem agido corretamente para com os munícipes 

de Porto Seguro. Não poderia ser diferente em levar a pavimentação para uma população carente do 

Povoado de Itaporanga. Com isso deixou um líder político desta comunidade muito aborrecido; porque 

não queria que este benefício chegasse a esta localidade para que ele pudesse ando mau da 
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Administração Claudia Oliveira. Com esta ação da Prefeita causou um revolta muito grande ao Cacique 

Rivaldo! A maioria do pessoal da oposição não quer que isso aconteça para que possam continuar 

falando da Administração. Quero agradecer e parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira e o Deputado 

Robério Oliveira pelos trabalhos que vem realizando em nosso município.Lívia Cardoso Bezerra – 

Senhor Presidente, ontem fui visitar a Vila Parracho que é um grande empreendimento de habitação em 

nossa cidade. Provavelmente no mês de julho serão entregues uma mil e quinhentas casas; são uma mil e 

quinhentas famílias beneficiadas com este programa. Nós Vereadores que acompanhamos a Prefeita 

Claudia Oliveira visitando diversas obras nesta cidade, chegamos à conclusão que mesmo o país em 

crise; com muitas cidades no país as empresas não conseguiram entregar em tempo estes 

empreendimentos; mas, em Porto Seguro é diferente! Porto Seguro já foi beneficiado pelo Governo 

Federal um total de cinco mil moradias! A Prefeita vai fechar com chave de ouro; já está encaminhado 

para os Distritos de Vera Cruz e Arraial d’Ajuda serem beneficiados com este programa; isso faz a 

diferença em ver o sonho dos brasileiros em ter sua casa própria. Senhor Presidente, hoje dei entrada em 

um requerimento pedindo apoio ao Executivo, através do balcão de Justiça, e ajude várias mulheres em 

nossa cidade que tem filhos e muitas vezes o pai não registrou o seu filho. Nós sabemos que a família é 

a base de tudo. Hoje no Brasil são cinco milhões de pessoas que não tem o nome do seu pai no registro. 

Por isso eu conto do Poder Executivo e dos Vereadores para votarmos no Projeto: “Sou filho da mãe, 

mas, tenho pai”! toda criança tem o direito de ser registrados pelos pais, como também ser 

acompanhado; precisamos lutar por isso. Também são várias indicações de minha autoria, pedindo que 

várias ruas do Bairro Paraguai sejam pavimentadas, para ainda mais melhorar a comunidade.Valcledes 

Alves Siara – Senhor Presidente, fico muito alegre em receber algumas autoridades que visitam a nossa 

cidade. É bom que a gente estejam presentes para mostrar o nosso empenho também para com esta 

comum idade de Porto Seguro. Confirmo as palavras da Vereador Lívia Bittencourt quando falou do 

problema que está assolando o país; e Porto Seguro não está em crise. Fico feliz em saber da construção 

do galpão pra feira do bairro Baianão. Também fico alegre em ver a parceria do Vereador Evaí Fonseca 

Brito para trazer para este município profissionais da medicina para fazer “operação bariátrica” no nosso 

município. Este projeto também tive um incentivo logo quando entrei nesta Casa. Me sinto à vontade e 

alegre em ver o andamento das coisas neste município. Robério Moura Gomes – Senhor Presidente, o 

Povoado de Itaporanga já tem quase 80 (oitenta) anos; durante estes anos, esta comunidade nunca 

recebeu uma pedra se quer! Hoje a Prefeita Claudia Oliveira já autorizou a pavimentação da rua de 

Itaporanga; já estou pedindo a reforma da quadra e da praça deste povoado. O terreno que foi do Sr. 

Edgar Trancoso foi uma indicação de minha autoria para realizar o calçamento, graças a Deus a Prefeita 

Claudia prometeu e cumpriu! Sempre estou falando que devemos julgar a Prefeita Claudia Oliveira no 

final do seu mandato! Porque ela vai ser a Prefeita quem mais construiu em Porto Seguro; Trancoso e 

em todo município. Também fiz uma indicação para que o Projeto Minha Casa Minha Vida construísse 

trezentas casas no Distrito de Trancoso. Deste já quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira, porque a 

partir deste mês o Distrito de Trancoso vai ser um “canteiro de obras” do município de Porto Seguro. A 

Promessa vai ser cumprida, todos sabem que o município de Porto Seguro é grande; mas, em toda 

localidade está tendo uma construção; em Trancoso vai está de braços abertos para receber todos 

equipamentos e obras que a Prefeita está mandando para este Distrito.  Elio Brasil dos Santos – Senhor 

Presidente, gostaria de falar a respeito do senário Nacional onde todos os canais comentam deste 

terceiro turno. Ai eu ouvi atentamente o discurso do Vice Presidente Vereador Dilmo Batista Santiago e 

Itaporanga. Ai eu quero fazer uma comparação a oposição a Presidente Dilma Rousseff e o Distrito de 

Itaporanga: O Distrito de Itaporanga por muitos anos tá abandonado, a Prefeita ganha a eleição; leva 

obra para este Distrito, mas a oposição não quer nenhuma obra! Para eles, quanto pior, melhor pra 

Itaporanga. Se não for pra atender os anseios ou o pedido daquela liderança que foi derrotado nas urnas, 
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então não funciona. É o que está acontecendo com a Presidente Dilma Rousseff – PT o partido que 

transformou a vida de todos os brasileiros no período de treze anos. Ganha a eleição no primeiro turno; 

ganha no segundo turno e ainda precisa ganhar no terceiro turno, porque a oposição não aceita derrota. 

Ai falta emprego, a culpa é da Presidente Dilma Rousseff! Agora, se a Presidente ainda não assumiu 

porque o os Partidos: DEM; PSDB e a corja que acompanha ela não deixa ela administrar o Brasil. 

Como fica o povo brasileiro com isso! Temos uma democracia consolidada. Lembro quando eu era da 

oposição a eleição da atual gestão eu guerra pra Robério Oliveira voltar pra Eunápolis. Mas, quando 

abriu as urnas quem ganhou foi o 55; e quando eu assumir achei que o mais importante para mim era ver 

a comunidade ser atendida; ver as obras acontecendo; não ficar com discurso de que o candidato Jânio 

Natal quem apoiei foi derrotado, eu vou ser contra a administração. Ontem em conversa com a 

Vereadora Lívia Cardoso Nascimento, falei pra ela que tinha uma pessoas que estava torcendo para não 

acontecer as coisas dentro do município de Porto Seguro! Isso é uma covardia! É uma grande falta de 

sensibilidade! A eleição é este ano, vão lutar e tentar ganhar a eleição. A mesma coisa é a nível 

Nacional, a Presidente Dilma Rousseff ganhou as eleições e no domingo ela ganhará mais uma vez. A 

primeira mulher Presidente deste País, precisa ganhar pela quinta vez pra colocar o Brasil no mundo; 

quem tirou o Brasil do mundo foi a oposição! Infelizmente o modelo político instalado hoje é o mesmo 

modelo pra Vereador; Presidente, Governador e Deputado e faz com que a gente desenvolva as funções. 

A Presidente Dilma Rousseff está deixando a Policia Federal e o Ministério Publico fazer seu trabalho, 

coisa que isso nunca aconteceu na história deste país. Se meu companheiro não é devedor de nada – vai 

comprovar isso; não tem dinheiro na Suíça, falam que ele é dono da Friv Boi – nada foi comprovado; só 

tem um sitio na Orla. Pela terceira vez as urnas mostrará que a Presidente Dilma Rousseff vai comandar 

o Brasil.Benedito Pereira Alves – Senhor Presidente,quero agradecer a Deus por retornar à esta Casa, 

com muita força; garça e a saúde que é mais importante para nossa vida. Faltei algumas Sessões, mas 

apresentei atestado médico. Na campanha política durante uma caminhada no Distrito de Trancoso, a 

Prefeita disse que o primeiro ato que faria para este Distrito era o Cemitério! A mesma coisa falou em 

sua caminhada no Bairro Maria Viúva com tanta lama, a mesma disse que durante três meses de sua 

gestão aquilo não existiria mais! O tempo foi passando e até agora nada! Se não fosse a minha 

interferência colocando óleo diesel na máquina pra passar no Bairro Maria Viúva, a situação era pior. 

Agora falam que vão começar o asfalto, claro que ninguém é contra esta ação! O serviço de telefone no 

Povoado de Pindorama, quem levou este serviço público foi o ex-Prefeito João Carlos Matos de Paula 

que me pediu para fazer que o mesmo cumpriria; assim eu fiz colocando três cabine telefone, depois o 

prefeito ressarciu as despesas. As Escolas foram construídas na gestão de Ubaldino Junior. Quero 

agradecer o Deputado Jânio Natal pela empenho junto ao Governo do Estado para trazer uma máquina 

para exame de “hemodiálise” para atender as pessoas que precisam deste exame. Também quero 

agradece o Deputado Federal Udulrico Junior que está lutando para trazer coisas para Porto Seguro e 

que tem um grande Projeto para o Distrito de Trancoso sem precisar perseguir ninguém. Em nome de 

Deus, nós vamos tomar a direção de Porto Seguro para melhor.Evaí Fonseca Brito – Senhor 

Presidente,gostaria de falar a respeito do estacionamento na área da Empresa Embasa. Cabe esta Casa 

sentar e conversar com a Prefeita. Gostaria de agradecer todos Vereadores que estiveram na comitiva da 

Prefeita visitando obras do Projeto Minha Casa Minha Vida da Vila Parracho com total de 1.500 (uma 

mil e quinhentas casas) um grande empenho da Prefeita que vem lutando para realizar os sonhos de 

muitas famílias que necessitam de moradia. Também quero parabenizar a ex-Secretária hoje Vereadora 

Lívia Cardoso Nascimento, pelo empenho que teve em atender todas estas pessoas com cadastramento. 

Visitamos também a fábrica de tênis, onde hoje comporta mais de cento e cinquenta funcionários; isso 

foi uma parceria e sensibilidade dos Vereadores e a Prefeita que mandou um projeto de lei para esta 

Casa Legislativa autorizar a doação de uma área para esta fábrica. Esta fábrica foi desativada do Sul do 
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Brasil para ser ativada aqui em Porto Seguro. Senhor Presidente, encaminhei um oficio ao Deputado 

Estadual Robério Oliveira e o Deputado Federal Ronaldo Carletto, solicitando intercessão na 

recuperação do asfalto da Ponta Grande – isso tem que ser verba Federal; temos que solicitar deles; 

porque alguns deles só caem aqui no município de paraquedas! Em quatro e quatro anos! Porque até o 

momento ainda não vimos nada de “emendas” para Porto Seguro. Afora mesmo o Deputado Ronaldo 

Carletto colocou uma emenda no orçamento destinando um valor de quinhentos mil reais de 

equipamento para Secretaria de Saúde. O Deputado Robério tá empenhado para construção de um 

colégio no Bairro Frei Calixto. Senhor Presidente, não poderia deixar de falar do suíno – o porco, da 

rádio; o meu marqueteiro. Agora deu pra atacar meu filho! Aí eu pergunto: o filho que ele registrou, será 

trabalha? Onde trabalha? Porque o meu filho é limpo! Não sei como o filho do suíno é sustentado, 

porque ele não trabalha! O irmão inelegível! O Pai inelegível! O tio fez parte dos Anões do Orçamento! 

Como ele pode atacar uma pessoa que trabalha e vem fazendo seu trabalho decente! Aí fica o suína na 

rádio; um corrupto; ladrão; roubou cinquenta milhões; deixou as crianças com fome – todos sabem 

disso; junto com seu tio, sucatearam a saúde de Porto Seguro. Eu sou limpo! Não devo nada a quem 

quer que seja! Fui eleito democraticamente tenho meu mandato! E o bandido da rádio? Que tenta atacar 

as pessoas dignas, que trabalham; isso não irei aceitar! Se fosse um cara limpo que tivesse moral de falar 

que meu filho não presta eu até ia aceitar. Agora, você um cara sujo; só anda de carro pelos quatro 

cantos fazendo reunião só com seu grupo político! Não participa da sociedade; não participa de nenhum 

evento; só anda amotinado; porque não é homem pra falar na cara? Na rádio atacam todos, ninguém 

presta pra ele! Senhor Presidente, isso é desespero e notório, porque nas pesquisas hoje a Prefeita 

Claudia Oliveira ta com 39,98% e o inelegível segundo colocado tá com 19%! Aí o desespero toma 

conta. Respeito é bom e nós gostamos! Este moleque não tem o que fazer porque não trabalha; só fica na 

rádio atacando todos; não tem u mínimo de respeito com o político que tenta trabalhar em prol da nossa 

cidade. Agora, não venha atacar minha família não! Eu vou até as últimas consequências!Aparecido 

dos Santos Viana – Senhor Presidente, por várias vezes se fala em formar uma comissão nesta Casa 

para fiscalizar, só que não funciona. Mais uma vez eu gostaria que esta Casa fizesse uma comissão para 

ir até o Hospital pra como se encontra os médicos locados neste Hospital. A mesma cosia é formar uma 

comissão pra verificar os postos de combustível desta cidade, onde está noticiado a gasolina mais cara 

do Brasil. Não consigo entender, porque a central de abastecimento é na cidade de Itabuna que abastece 

as cidades de Teixeira de Freitas, Itamaraju, sendo que estas cidades mais distantes, o preço é mais 

barato do que Porto Seguro! Realmente isso é um cartel! É uma vergonha! Temos que formar uma 

comissão, chamar o Ministério Público e convidar os donos dos postos de gasolina e procurar saber o 

porquê a gasolina em Porto Seguro é mais cara do que as demais cidades. Senhor Presidente, o deputado 

Federal Ronaldo Carletto é mentiroso! Porque no período da minhacampanha ele fez um compromisso – 

não para mim, mas para as comunidades dos distrito de Pindorama, Vale Verde e Vera Cruz. Na 

campanha passada para Deputado eu falei que não apoiaria ele porque não tem palavra! A gente fica 

revoltado, porque elegemos um Deputado para ser o nosso porta voz no Governo Federal, ou na 

Assembleia   Legislativa. A pedido do Deputado Robério Oliveira, fui apoiar o Ronaldo Carletto, corri 

atrás de voto e o elegemos. Faço minhas solicitações, não responde; fico triste em poder pedir voto para 

esta pessoa. Quero agradecer aos Vereadores, a Prefeita pela visita que fizemos nas obras que estão em 

andamentos. Todos temos que estar juntos, porque Porto Seguro não é do Legislativo e nem do 

Executivo é de todos nós.Benedito Lima Santos – Senhor Presidente, eu gostaria que fosse analisado a 

presença dos Vereadores; em vez de assinar no início da Sessão, fosse assinado no encerramento! Só 

assim nenhum Vereador pode sair da Sessão. Porque na semana passada tinha só três Vereadores no 

Plenário enquanto tinha outro falando, os demais não estavam presentes, por falta de quórum a Sessão 

foi encerrada. Senhor Presidente, em relação a minha visita junto com a Prefeita Claudia Oliveira no 
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Distrito de Vale Verde. Mas, a rádio palanque usou meu nome. O mentiroso da rádio é um rato, 

mentiroso! Nós fomos muito bem recebido pela comunidade deste Distrito! Não houve nenhum 

manifesto contra a minha pessoas e a pessoa da Prefeita. Inclusive disse pra Prefeita que eu faria uma 

indicação para que fosse construída dez salas de aulas para comunidade de Vale Verde. Conversamos 

com alguns professores; pessoal do alambique, não houve nenhum questionamento! Saímos de cabeça 

erguida; a Diretora recebeu muito bem a Prefeita. Se hoje Porto Seguro for comparado em todo país 

devidos as questões que tem; esta cidade seria um novo país bem melhor! Nunca vi tanta obra na minha 

vida. Se for falar em gestões passada, qual foi a obra que deixaram? O que nós encontramos foi uma 

construção velha de uma quadra no bairro Mirante das Caravelas; barracos jogados pra tudo que é canto. 

Não podemos pensar no passado, porque se não vamos sofrer mais uma vez! Temos que pensar no 

presente que foi transformado esta cidade preparando para novos rumos no futuro. Se pensar do 

passado, esta cidade tinha acabada! Este Governo trabalha desde o primeiro dia! Todos os dias tem 

obras nesta cidade. Mas para aqueles que não gosta de trabalhar ficam ouvido uma rádio palanque para 

falar mal da Administração. Começou a obra de pavimentação no Povoado de Itaporanga, falam que não 

deveria ter começado! Pavimenta mais as ruas do Distrito do Arraial d’Ajuda, a rádio fala que é mentira, 

o pessoal vão ver tem mais de 60 (sessenta) ruas pavimentadas; constrói o Cemitério falam que é 

mentira! Então o que é trabalhar para oposição? É não fazer nada, como eles não fizeram? Quem é 

Udulrico Junior pra poder falar de alguém; um deputado que nunca colocou uma lajota em Porto 

Seguro? O Pai fez parte dos Anões do Orçamento! Roubou o país a vida toda.  Ordem do Dia do 

Executivo Municipal – Para 2º Votação:Projeto de Lei Nº 010/2016 Matéria: Autoriza a Cessão de 

bem imóvel mediante Termo de Cessão de Uso e dá outras providências. Quórum: Dois Terços (2/3) de 

acordo com o Regimento Interno. Depois da discussão por parte dos Vereadores, foi aprovado pela 

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

Ferreira Couto e Paulo Cesar Onishi.  Projeto de Lei Nº 014/2016   Matéria: Institui o tratamento 

diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresa e a empresa de pequeno porto no âmbito do 

Município de Porto Seguro, na conformidade das normas gerias previstas no Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porto, instituído pela Lei Complementar (federal) nº 123/2006. 

Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois da discussão por 

parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Paulo Cesar Onishi. Do Legislativo 

Municipal Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 008/2016 autoria Vereador (a) Evaí Fonseca Brito e 

Lívia Cardoso Nascimento – Matéria: Reconhece Como de Utilidade Pública Municipal a Associação 

dos Amigos em Prol da Educação, Cultura e Arte de Porto Seguro. Quórum: Maioria Absoluta de 

acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois da discussão por parte dos Vereadores, foi 

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

Antonio Geraldo Ferreira Couto e Paulo Cesar Onishi. Do Executivo Municipal – Para 1º 

Votação: Projeto de Lei Nº 015/2016 – 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 com o 

Regimento Interno. Depois da discussão por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade 

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

Paulo Cesar Onishi. Projeto de Lei Nº 016/2016 – Matéria: Desafeta da classe de bens de uso comum 

do povo e autoriza a Permuta bem imóvel municipal e dá outras providências. Quórum: Dois Terços 

(2/3) de acordo com o Regimento Interno. Depois da discussão por parte dos Vereadores, foi 

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

Antonio Geraldo Ferreira Couto e Paulo Cesar Onishi. Projeto de Lei Nº 017/2016 – Matéria: 

Desafeta da classe de bens de uso comum e autoriza Doação bem imóvel a Secretaria Nacional de 
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Missões Semeadores de Porto Seguro-Bahia. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o Regimento 

Interno. Retirado de pauta a pedido do Líder do Governo Vereador Evaí Fonseca Brito. Do 

Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 043/2015 autoria Vereador Aparecido 

dos Santos Viana. Matéria: Reconhece como de Utilidade Pública Municipal a União Baiana de Artes 

Marciais Yoshide Shinzato. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento 

Interno. Depois da discussão por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos 

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

Paulo Cesar Onishi. Projeto de Lei Nº 007/2016 autoria Vereador (a) Evaí Fonseca Brito e Lívia 

Cardoso Nascimento. Matéria: Reconhece como de Utilidade Pública Municipal a Associação dos 

Profissionais de Educação Física de Porto Seguro. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 

do Regimento Interno. Depois da discussão por parte dos Vereadores, foi aprovado pela 

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

Ferreira Couto e Paulo Cesar Onishi.  Requerimento: Nº 017/16 autoria Vereador Marcos Antônio 

Rodrigues dos Santos – Requer do Executivo Municipal intercessão junto a empresa construtora do 

Semi-Anel Viário, para que seja realizado o replantio da vegetação nativa e a plantação de árvores 

frutíferas no entorno do seu entorno. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Paulo Cesar Onishi.  Nº 

018/16 autoria Vereadora Lívia Cardoso Nascimento – Requer apoio do Executivo para instituição da 

Campanha Sou Filha da Mãe, mas tenho Pai. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Paulo Cesar Onishi. Nº 

019/16 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer do Executivo Municipal em parceira 

com o Governo do Estado a instalação de fiscalização da comercialização da produção agrícola. 

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

Antonio Geraldo Ferreira Couto e Paulo Cesar Onishi. Nº 020/16 autoria Vereador Valcledes Alves 

Seara – Requer da Sec. Mun. de Saúde informações relacionadas as cirurgias bariátricas em Porto 

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

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Paulo Cesar Onishi. Nº 021/16 autoria Vereador 

Evaí Fonseca brito – Requer do Executivo Municipal o envio de Proposição versando sobre doação de 

área apara a Associação dos Arquitetos de Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Paulo Cesar 

Onishi.  Nº 022/16 autoria Vereador Elio Brasil dos Santos – Requer do Executivo Municipal a criação 

da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Paulo Cesar Onishi. Nº 

023/16 autoria Vereador Paulo Cesar Onishi – Requer do Executivo Municipal, celebração de convênio 

com o Governo Estadual para revitalização da estrada de ligação entre a Ponta do Apaga Fogo e o 

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

dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Paulo Cesar Onishi. Requerimento Verbal do 

Vereador Benedito Santos Silva: Construção de uma Escola no Distrito de Vale Verde. Aprovado 

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

Geraldo Ferreira Couto e Paulo Cesar Onishi. Indicações: Nº 021/16 autoria Vereador Paulo Cesar 

Onishi – Construção de abrigos nos pontos de ônibus do município.  

Nº 022/16 autoria Edil, Marcos Antônio Rodrigues dos Santos – Instalação de dois redutores de 

velocidade em frente ao Colégio Luiz Eduardo Magalhães. Aprovado pela unanimidade dos 

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

Paulo Cesar Onishi. Nº 023/16 autoria Vereadora Lívia Cardoso Nascimento – Pavimentação das Ruas 

do bairro Paraguai: Teixeropolis, São Miguel, Mirante da Serra, Buriti, São João, Tiradentes, Bela Vista, 
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Navegantes, Pirajá, Planalto. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Paulo Cesar Onishi. Nº 024/16 autoria 

Edil, Antônio Miguel Ballejo – Instalação de sinalização indicativa antecedendo as faixas de pedestres 

na Orla Norte. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Paulo Cesar Onishi. Nº 025/16 autoria Elio Brasil 

dos Santos – Construção de esgotamento pluvial e sanitário, bem como asfaltamento das ruas 

especificadas no bairro Paraguai: Rua Bela Vista, Piedade, Tiradentes, Santo Amaro e São Lucas. 

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

Antonio Geraldo Ferreira Couto e Paulo Cesar Onishi.  Nº 026/16 autoria Vereador Valcledes Alves 

Seara – Revitalização da praça São Brás e Cemitério da Praça São Brás, distrito do Arraial d`Ajuda. 

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

Antonio Geraldo Ferreira Couto e Paulo Cesar Onishi.  Nº 027/16 autoria Edil, Aparecido dos 

Santos Viana – Instalação de manilhas, estruturação de esgotamento sanitário e pavimentação da rua da 

Jaqueira, distrito de Vera Cruz. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto e Paulo Cesar Onishi.  Nº 028/16 
autoria Edil, Robério Moura Gomes – Reforma da quadra e da praça de Itaporanga Aprovado pela 

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

Ferreira Couto e Paulo Cesar Onishi. O Presidente Elio Brasil dos Santos agradeceu a presença de 

todos, marcando a próxima Sessão para o dia 21 de abril 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. 

 

 
 


