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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2016 
 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês novembro de 2016 às 10h00min foi realizada a 12º Sessão 

Ordinária do 2º Período Legislativo na sede própria da Câmara Municipal de Porto Seguro, 

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 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, Nilson Cardoso Bezerra, 

Nilzelito de Almeida Nobre, Paulo Cesar Onishi, Robério Moura Gomes e Valcledes Alves 

Siara; constando à ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. Do Legislativo Municipal: Projeto 

de Resolução Nº 039/2016 autoria Vereadores Benedito Pereira Alves, Elio Brasil, Antônio Miguel 

Ballejo. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Ten. PM Édipo Adriel da Paixão 

Jesus. Projeto de Resolução Nº 040/2016 autoria Vereadores Benedito Pereira Alves, Elio Brasil, 

Antônio Miguel Ballejo. Matéria: Concede Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Luiz Carlos 

Lopes Ferreira. Do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia: Parecer Prévio que 

opina pela rejeição das Contas da Prefeitura Municipal de Porto Seguro, exercício financeiro do ano 

de 2014. Expediente: Votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 27 de outubro. Aprovada pela 

unanimidade dos presentes; constando ausência do Vereador Evaí Fonseca Brito. No Pequeno 

Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Benedito Pereira Alves – Senhor Presidente, é 

claro com este temporal nós não vamos culpar a Prefeita ou quem quer que seja. Mas, também tem 

que haver respeito para com os moradores, porque houve um deslizamento na ladeira de Trancoso 

basicamente deixando interditada ocorrendo um risco muito grande. Se não resolverem, mais uma 

vez o povo vai ficar ilhado como aconteceu com a ponte que houve vários acidentes e até hoje não 

terminaram com a obra da mesma. Senhor Presidente, a respeito do cemitério do Distrito de 

Trancoso, já invadiram a área; lotes cercados; isso é uma falta de respeito para os familiares dos ente 

queridos que já partiram desta terra! Hoje pra enterrar alguém no Distrito de Trancoso, tem que pedir 

permissão a uma família para colocar um caixão encima do outro; quem não é morador de Trancoso 

tem que ir pra outra localidade; o Povoado de Itaporanga não aceita outra pessoa ser enterrada no 

cemitério local por ser pequeno! Eu gostaria que este recado chegasse até as pessoas responsáveis por 

isto. Nós já votamos várias vezes projetos para troca ou regularizar terrenos no município, ainda vem 

com um projeto deste porte para beneficiar terceiro – acredito eu. Lívia Cardoso Bezerra – Senhor 

Presidente, gostaria de agradecer a presença da Entidade Ciranda da Vida nesta Sessão. Durante o 

meu mandato como Vereadora eu fiz um estudo e vir que os hospitais das cidades de Itabuna e 

Teixeira de Freitas já fazem quimioterapia. Sendo que estes hospitais não têm a infra-estrutura que o 

hospital Luiz Eduardo Magalhães de Porto Seguro tem! Acho que Porto Seguro tem total condição de 

oferecer o tratamento de quimioterapia aos pacientes que estão precisando deste exame. Entrei nesta 

luta do câncer porque sofri na pele! No ano de 2012 entrei com um projeto nesta Casa com a criação 

do “Outubro Rosa” em parceria com a Secretaria de Saúde – Secretária Edna; em seguida descobrir 

que o meu pai Alimomar Bittencourt com este problema. Ele ficou um ano fazendo quimioterapia em 

Salvador. Por este motivo eu sei o quanto é o desgaste com o deslocamento de uma cidade pra outra. 
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Senhores Vereadores eu gostaria de contar com o apoio de vocês em votar este requerimento. Tenho 

certeza que a nossa Prefeita Claudia Oliveira e a Secretária de Saúde Edna já foram à Salvador 

conversar com o Secretário Estadual de Saúde, e em breve o Hospital de Porto Seguro terá a 

“quimioterapia”. Também o novembro azul que vamos fazer uma nova história para com os pacientes 

de câncer. Valcledes Alves Siara – Senhor Presidente, quero agradecer a Deus por estar nesta Casa 

Legislativa; quero agradecer a pela presença do pessoal da Entidade Ciranda da Vida. Fico feliz em 

ver o papel e desempenho desta Entidade. Senhor Presidente, eu saio daqui de cabeça erguida, porque 

eu vim para fazer o meu trabalho como Vereador. Quero parabenizar a Vereadora Lívia pela 

dedicação e respeito para com este povo. Tem um requerimento de minha autoria solicitando que 

venha para este Hospital cirurgia bariátrica. Não tenho constrangimento nenhum pela derrota! Eu sou 

vitorioso porque fiz o meu papel como Vereador. Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 2º 

Votação: 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 de acordo com o 

art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores Danilo Silva 

Barbosa e Evaí Fonseca Brito.  Do Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de 

Resolução Nº 038/2016 autoria Vereador Benedito Lima Santos – Matéria: Concede Titulo de 

Cidadão Portosegurense ao professor Everal Vergílio da Silva. Quórum: Dois terços de acordo com 

o art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões  por parte dos Vereadores, foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores Danilo Silva 

Barbosa e Evaí Fonseca Brito. Projeto de Lei Nº 027/2016 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – 

Matéria: Dispõe sobre comercialização de alimentos em áreas particulares e públicas – “foodtrucks” 

no município de Porto Seguro. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142. Prejudicado 

pela ausência do autor Evaí Fonseca Brito. Requerimentos: Nº 109/16 autoria Vereador Antônio 

Geraldo Ferreira Couto – Requer do Executivo Municipal a regularização da Rua 19 de novembro, 

no bairro Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos 

Vereadores Danilo Silva Barbosa e Evaí Fonseca Brito. Nº 110/16 autoria Vereador Evaí Fonseca 

Brito – Requer do Executivo Municipal a criação de via de servidão de acesso entre os bairros Casas 

Novas e Nilo Fraga. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos 

Vereadores Danilo Silva Barbosa e Evaí Fonseca Brito. Nº 111/16 autoria Vereadora Lívia 

Cardoso Nascimento – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio com o Ministério da 

Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde para realização do tratamento de Quimioterapia no Hospital 

Deputado Luiz Eduardo Magalhães para os residentes no município de Porto Seguro e Costa do 

Descobrimento. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores 

Danilo Silva Barbosa e Evaí Fonseca Brito. Nº 112/16 autoria Vereador Robério Moura Gomes – 

Requer do Executivo Municipal solicitação ao Governo Federal para construção de pista de pouso 

para aeronaves próximo ao trevo Trancoso/Caraíva, para atender o distrito de Trancoso e região. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos Vereadores Danilo Silva 

Barbosa e Evaí Fonseca Brito. Nº 113/16 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Requer 

do Executivo Municipal o agendamento de reunião com a Associação Comercial, CDL, ABIH. 

SINDESUL e demais entidades para construção do Projeto Verão 2016/2017 nas áreas de: trânsito, 

segurança, carga e descarga, limpeza urbana dentre outros. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes constando ausência dos Vereadores Danilo Silva Barbosa e Evaí Fonseca Brito. Nº 

114/16 autoria Vereador Paulo Cesar Onishi – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convenio com a Secretaria de Segurança Pública para aumento do efetivo policial no verão 
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2016/2017 no município. Aprovado pela unanimidade dos presentes constando ausência dos 

Vereadores Danilo Silva Barbosa e Evaí Fonseca Brito. O Presidente Elio Brasil dos Santos 

agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 24 de novembro 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 
 

 

 

 

 


