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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês Fevereiro 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. 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: Aldair da Silva 

Andrade, Antonio Geraldo Ferreira Couto, Benedito Lima Santos, Benedito Pereira Alves, 

Danilo Silva Barbosa, Dilmo Batista Santiago, Marcos Antonio Rodrigues dos Santos, Nilson 

Cardoso Bezerra, Nilzelito de Almeida Nobre, Paulo Cesar Onishi e Robério Moura Gomes; 

constando à ausência dos Vereadores:Aleandro Santos Silva, Antonio Miguel Ballejo, Aparecido 

dos Santos Viana, Evaí Fonseca Brito e Valcledes Alves Siara. Expediente:A Ata da Sessão 

Ordinária do dia18 fevereiro de 2016 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Antonio Miguel Ballejo, Aparecido dos Santos 

Viana, Evaí Fonseca Brito e Valcledes Alves Siara. Para Leitura: Do Legislativo Municipal: 

Projeto de Lei Nº 002/2016 autoria Vereador Paulo Cesar Onishi –Matéria: Considera como de 

Utilidade Pública Municipal a Associação dos Músicos Gospel de Porto Seguro- Louva Porto. 

Projeto de Emenda a Lei Orgânica Nº 001/2016 autoria Vereador Paulo Cesar Onishi – Matéria: 

Altera redação do § 2º do artigo 35. De Diversos: Oficio Nº 021/2016 – Superintendência de 

Contabilidade – Solicita cessão do Plenário no dia 26 de fevereiro. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Antonio Miguel Ballejo, 

Aparecido dos Santos Viana, Evaí Fonseca Brito e Valcledes Alves Siara. Oficio Nº 004/2016 – 

Superintendência de Infância – Solicita cessão do Plenário no dia 01 e 02 de abril. Aprovado pela 

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

Miguel Ballejo, Aparecido dos Santos Viana, Evaí Fonseca Brito e Valcledes Alves Siara.Oficio 

S/N –Associação de Contabilistas da Terra Mater – Solicita cessão do Plenário para o dia 08 de abril. 

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

Silva, Antonio Miguel Ballejo, Aparecido dos Santos Viana, Evaí Fonseca Brito e Valcledes 

Alves Siara. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores:Aldair da Silva 

Andrade – Senhor Presidente, depois de um ano e meio de mandato, eu estou entregando o mesmo n 

o dia primeiro de abril; a Lívia Bittencourt está retornando à esta Casa Legislativa. Tem gente que 

acha que isto aqui é a verdade. A verdade mim trouxe a conhecer meu Pai que é Jesus! Deus me 

lapidou e me trouxe pra essa cadeira pra conhecer a verdade. Muita gente nesta cidade vive enganada 

por política; por trabalho e por ilusão. E vocês um dia vão conhecer a verdade. Até os próprios 

pastores que ficam atrás de política e de políticos; vocês pastore devem cuidar das ovelhas. Deus 

construiu as autoridades e Ela sabe de toda verdade. Tem muita gente que fala que é evangélico fica 

atrás de políticos para se beneficiar! A verdade é a pessoa estar aqui, e se mentir tem o castigo! Se 

você ver um mendigo ou uma pessoa dificuldade; ele não está passando dificuldade porque ele é 

pobrezinho não! Você pode perguntar pra se ele não está afastado da presença do Senhor, porque 

desviado é o diabo! Ele está pagando o preço dele! Quem é homem de Deus e conhece a Palavra do 

Senhor, não passa por dificuldade! Só passo por dificuldade, é quem quer se enganar mesmo. Muitas 

vezes a pessoa usa da Palavra para se beneficiar em política, em tudo. Graças a Deus que me chamou 

aqui para usar esta cadeira, por isso eu aceitei o meu Deus há seis meses; vou pregar o Evangelho, 

doa a quem doer; a palavra de Deus diz sim ou sim, não ou não; se eu tiver mentindo aqui eu quero 
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que Deus me tire daqui agora! Não adianta pegar o microfone aqui pra falar o nome de Deus em vão! 

Tem que falar verdadeiramente o Espirito Santo de Deus. Tem muitos aqui, no Brasil e no mundo, 

que querem se beneficiar com a Palavra de Deus, e Deus cobra! Quero agradecer a presença de 

vocês; quero orar pela vida da cidade; pela vida de vocês. Hoje eu sou um homem de Deus, assim 

espero que vocês façam o mesmo. Vou colocar minha campanha na rua. Minha campanha vai ser 

diferenciada! Tem gente que gosta de ouvir a verdade, mas também tem gente que gosta de ser 

iludido! Quem quiser me criticar não estou nem aí; eu só devo satisfação ao meu Pai; os homens aqui 

na terra só olham pela vida deles. Robério Moura Gomes – Senhor Presidente, despois deste 

expediente vamos fazer votação do incentivo do salário dos Agentes de Endemias, acho que é bem 

justo que vocês ganhem melhor. Sabemos da dificuldades de vocês quando bate porta em porta 

visitando as residências; e muitas vezes são impedidos de entrar. Por mais que vocês ganham, ainda é 

pouco. Nilson Cardoso Bezerra – Senhor Presidente, pela crise que nós estamos passando, eu quero 

parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira por ter reduzido os custos do carnaval, para melhoria de nossa 

cidade. Para isso nós estamos vendo que as obras nos bairros não pararam; com fé em Deus ela vai 

fazer um ótimo São João. Estou junto e continuo na luta com a Prefeita. Senhor Presidente, eu 

também voto favorável pelo aumento salarial do pessoal Agentes de Saúde e Endemias. Benedito 

Pereira Alves – Senhor Presidente, quero falar a respeito de mais uma manifestação que aconteceu 

em Sapirara pela falta de água. É triste a situação! Desde quando tomamos posse este problema vem 

crescendo. Quando estava dando sustentação a Prefeita, por várias vezes eu levava a reivindicação do 

povo de Sapirara e Coqueiro Alto, mas nada foi feito. Inclusive na época eu fiz a proposta ao 

Secretário Jailson, que só bastava dá os canos, porque próprio povo fazia a encanação. Sou uma 

oposição, mas, responsável e não irresponsável! Graças a Deus tenho o nome a zelar, como assim 

acredito que todos também tem. Mas, cada Vereador responde pelos seus atos. Quero falar para o 

Vereador Dilmo Batista Santiago, que assim como ele falou, eu também falo a mesma coisa, que 

jamais eu voto contra Cassação de Vereador! Às vezes temos desentendimento, mas, respeito você e 

sua família; da mesma forma eu falo para o Vereador Benedito Silva Santos e o Vereador Nilzelito de 

Almeida Nobre que é meu parente, que também vestiu a camisa do meu filho Crisnandes quando saiu 

candidato a Vereador. Eu só espero que a Prefeita olhe com mais responsabilidade; nós não devemos 

tapar o sol com a peneira. Pra isso nós esperamos que Trancoso, Itaporanga, Caraíva, Arraial d’Ajuda 

e os demais lugares deste município estejam bem. Quero agradecer a presença dos funcionários 

Agentes de Saúde e Endemias e dizer que podem ter certeza que esta Casa tem a responsabilidade de 

apoiar vocês.Danilo Silva Barbosa – Senhor Presidente,eu fico triste porque eu queria falar de coisas 

boas neste Plenário. Infelizmente todos os dias no meu gabinete só recebo notícias ruins de nossa 

cidade. Infelizmente, nós estamos vendo o nosso povo de Porto Seguro chorando; tristes; tem 

professores que tem mais de oito anos que trabalham na educação desta cidade, hoje estão 

desempregados, porque tiveram que colocar os apadrinhados de Eunápolis da Prefeita Claudia 

Oliveira! Eu como Vereador vinha sendo cobrado, mas, infelizmente estou com minhas mãos atadas 

por não ter o poder de resolver. Isso vai passar, porque o ano 2016 chegou, e o povo vai saber quem 

realmente é bom para Porto Seguro. O Colégio Neilton Dantas do bairro Casas Novas o telhado está 

caindo; caixa d’agua caindo; paredes rachadas; banheiro sem portas. É o Vereador Danilo Silva 

Barbosa ou são os alunos que estão sofrendo? Porque eu não estudo lá! Eu gostaria de pedir aos 

Vereadores que saiam d’aqui e vão até o local pra ver! Em uma reunião no mês de janeiro do ano 

passado, a Secretária de Educação Terezinha disse que começaria fazer o Colégio do bairro do 

Cambolo, já estamos praticamente no mês de abril de 2016 até agora nada! É o Vereador Danilo 

Silva Barbosa que é oposição ou é a Prefeita Claudia Oliveira que é oposição para com esta cidade? 

Graças a Deus os Agentes de Saúde estão neste Plenário e sabem como está a saúde de Porto Seguro. 

Todos os Postos de Saúde que foram elogiados pelos Vereadores, estão parados! Mais de dois anos 
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para construir posto de saúde? Enquanto tem outra cidades vizinhas menores que Porto Seguro já tem 

seus postos de saúde. Só há duas coisas: Má gestão com o dinheiro público e falta de planejamento. E 

má gestão com o dinheiro público, significa “corrupção”, é o que está acontecendo em Porto Seguro. 

Todas as obras inacabadas! A ponte do jambeiro está inacabada! Ainda tem Vereador que vem dizer 

que a ponte está ótimas e que a Prefeita está trabalhando. Pra acabar de completar Senhor Presidente, 

a Prefeita de Porto Seguro mandou um projeto de lei para esta Casa para regularizar as “motos 

cinquentinha”; cobrando uma taxa de cem reais para registra a moto; cobrando cinquenta reais anual; 

quinze reais pra vistoria; isso é inadmissível! Tirar do trabalhador pra Prefeitura. Isso todos sabem o 

motivo; ano de eleição; precisa arrecadar; precisa de dinheiro pra ganhar a eleição, porque ela sabe 

que o voto sem dinheiro não vai; e espero que mesmo com dinheiro não vai; coloquem o dinheiro no 

bolso e não votem na Prefeita que ai está. Tem uma artigo na Constituição que diz: Todo poder é 

manda no povo! Se o povo realmente tivesse poder ele ficaria mais de cinco horas tentando marcar 

um exame em um posto de saúde e não conseguir! Ele queria dormir dois dias em porta de um 

colégio para matricular o filho e não conseguir! Então que poder é este que o povo tem. Sei que o 

povo tem o poder de escolher.Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, gostaria de falar a 

respeito de um Requerimento Nº 110/2015 que foi dado entrada nesta Casa, onde eu solicita da 

Prefeita Claudia Oliveira para enviar a esta Casa um Projeto de Lei visando às trinta horas de 

trabalho semanais para os Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias. Espero e tenho certeza que 

a Prefeita Claudia Oliveira vai se sensibilizar e mandará este projeto. Senhor Presidente, quero dizer 

que este incentivo para os funcionários desta classe é muito bem-vindo, porque eles prestam um 

grande serviço para com a comunidade deste município. Eu vou entrar com um requerimento nesta 

Casa pedindo uma complementação no valor de cento e um mil reais para que possa melhorar ainda 

mais a vida destas pessoas. Nós temos que ser sensível com a s pessoas que amam e querem o bem 

desta cidade igual a estas pessoas que lutam no dia a dia. Com parceira acho que todos devem 

caminhar juntos – Executivo, Secretária de Saúde e Sindicato desta classe. Senhor Presidente, sinto à 

vontade em dizer que Porto Seguro hoje, vive uma nova realidade. Senhor Presidente, falar é muito 

fácil. Com isso não quero dizer que a Prefeita é uma pessoa perfeita; mas, hoje a nossa Porto Seguro 

houve uma transformação; há quatro anos atrás a entrada desta cidade era uma vergonha! Gostaria 

que muitos pudessem sair pra ver as cidades circunvizinhas, como se encontram! Cidades famosas 

como Ilhéus e Itacaré com lixo em toda localidade! Nós estamos com muita dificuldade, mas, com 

muita luta estamos enfrentando. Sei que a Prefeita Claudia Oliveira não é cem por cento; sei que 

todos que é melhor. Mas, nós também temos compromisso e o dever para com esta cidade. É fácil 

chegar e criticar; agora usar o Parlatório pra trazer soluções ninguém quer! Se eu sou um empresário 

ou uma pessoa que tenha condições de investir, não vou depender só da Prefeita! Todos tem 

obrigação de investir onde mora, de acreditar e valorizar. Quero ver alguém levantar a mão pra dizer 

que é perfeito; que nunca mentiu e nunca enganou alguém! Vamos deixar demagogia; vamos dar as 

mãos e juntos lutar por esta cidade. Antonio Geraldo Ferreira Couto –Senhor Presidente, o grande 

percentual da população de Porto Seguro depende do trabalho dos ambulantes e barraqueiros de praia 

– de toda orla de Porto Seguro. Também quero parabenizar os Agentes de Saúde e Endemias. O 

trabalhos que este pessoal tem feito ajuda os Poderes Legislativo e Executivo. Se vocês não fizessem 

o trabalho que estão fazendo, a epidemia crescia e poderia acabar com o turismo de Porto Seguro, 

quem ficaria prejudicado seriam os grandes empresários hoteleiros, consequentemente vem 

prejudicar a população deste município. Senhor Presidente, quando fui Secretário de Agricultura 

deste Município, eu conseguir diversos poços artesianos para várias localidades deste município.  

Realmente o lençol freático abaixou devido ao sol forte e por muito tempo sem chover. Isso é um 

problema natural. O que o Vereador Aparecido dos Santos Viana falou é verdade, cabe pra todos nós 

darmos a mãos para o bem deste município. Quando você cria um filho, você que o bem pra ele; mas, 
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se começar falar do seu próprio filho, isso causará um grande mal para ele que você vai sofrer o resto 

da sua vida! Se a gestora não o que você esperava ser, se uma, ensine; traga opinião; enquanto os 

grandes estão brigando, quem sofre é o povo. Tem gente, com ar-condicionado ao redor, recebe 

dinheiro não sei de onde; não trabalha e faz uma crítica grande! Não importa o partido que esteja, 

devemos unir para ver a necessidade do povo. Quando a gente só se preocupa com o “eu” e não o 

comunitário, acontecem muitas coisas ruins. A culpa são dos políticos mal intencionados, que invés 

de procurar melhor o município, estão se preocupando com poder amanhã! Desejando acontecer 

algum desastre pra esta Prefeita sair! Procurando o que fazer para o vereador não ganhar a eleição! 

Nós não somos donos da cidade sim fomos eleitos para representar esta cidade! O Governador do 

Estado da Bahia, quase sempre está visitando esta cidade, e tem gente torcendo que o avião caia, para 

que ele não possa mais vir! Como Secretário o que fiz, foi para o povo, porque eu recebo deles para 

representa-lo.Paulo César Onishi –Senhor Presidente,quero parabenizar os Agentes de Saúde e 

Endemias, e dizer que podem contar com meu apoio. Pela crise que passamos hoje no Brasil com 

epidemias da Zica, chikungunya, dengue; microcefalia; Porto Seguro não está ainda pior por função 

do trabalho de vocês; muitas vezes sem estrutura nenhuma. Nós que vivemos do turismo sabemos 

muito bem quando tem estas epidemias, afeta diretamente o turismo de Porto Seguro. Não poderia 

deixar de parabenizar o Leo Presidente do sindicato dos Ambulantes; mesmo com falta de apoio; 

muito barulho, porque eu vi pra fazer festa é muito bom; mas, o pessoal acha que o ambulante vive 

de festa! Porque as camisas que prometeram até hoje eles não receberam, e para usar eles mesmo 

tiveram que colocar a mão no bolso para adquirir a sua. Os ambulantes sofreram e viram que os 

turistas que vieram pra Porto Seguro, não vieram com potencial de consumo. Acho que o Sindicato 

está correto; você é uma pessoa de mente aberta; tá conseguindo conscientizar os ambulantes. Senhor 

Presidente, gostaria de colocar o meu repúdio em relação a esta Seletiva. Isso é uma afronta contra 

nossa cidade. Uma Seletiva para colocar um grupo de Eunápolis; uma Seletiva que os vigilantes com 

mais de vinte anos, ficaram de fora; são pais de família que contava com este dinheiro; isso me deixa 

indignado. Às vezes fico ouvindo o discurso de alguns colegas nesta Tribuna, eu gostaria de dizer de 

morar nesta cidade que estes colegas colocam. Muitos não se manifestam por perseguições; mas, eles 

sabem que o nosso povo está sofrendo. Como foi colocado aqui pra falar com os Deputados e com a 

Prefeita; mas, todos sabem que nenhum deles ouvem! Eles fazem de acordo com a conveniência 

deles. Por isso que eu acredito que a sociedade de Porto Seguro aprendeu; e se não for as pessoas de 

Porto Seguro para cuidar de Porto Seguro, a nossa cidade só vai para o atraso. Marcos Antonio 

Rodrigues dos Santos – Senhor Presidente, eu quero parabenizar o Vereador Aldair Silva Andrade 

pela coragem que tem. Quando Jesus transforma a vida ele tem que ter esta coragem. Quando há 

trinta e três anos aceitei Jesus, ainda na minha juventude fui criticado e perseguido. Que você 

continue com esta firmeza em falar somente a verdade. Todos estão aqui porque tem a permissão de 

Deus. É claro que precisamos fazer a nossa parte, porque foi nos dado um voto de confiança, por isso 

precisamos exercer os votos que nos foi confiado. E as pessoas que me colocaram aqui, foi porque 

Deus permitiu que elas me escolhesse; e se Ele quiser que eu esteja aqui pelo terceiro mandato 

estarei, se Ele não quiser não estarei e vou continuar seguindo a minha vida que o Senhor tem para 

mim. Senhor Presidente, infelizmente o nosso país tem sofrido por falta de segurança. Ontem li uma 

matéria, onde uma jovem de dezoito anos saiu de Rondônia para estudar em Goiânia, foi assassinada 

na porta da escola por dois assaltantes; isso é preocupante; é triste. Infelizmente temos o partido PT 

que está no poder há doze anos, a gente não ver mudar nada na área de segurança pública. A Lei que 

diminui a idade penal foi aprovada pelo Congresso Nacional, e a Presidente Dilma não quer 

sancionar! Bandido tem que ir pra cadeia! Meu Partido defendeu esta questão. Precisamos ter 

incentivo na área de esporte; projetos que tire as crianças das ruas. Porto Seguro é uma cidade que 

cresceu assustadoramente! Há vinte e seis anos quando cheguei pra Porto Seguro, tinha vinte e seis 
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mil habitantes, hoje passa de cento e cinquenta mil; e o que foi feito por estas crianças? Pelos jovens? 

Muitas vezes saem da escola pela manhã, a tarde fica na ansioso, não tem um incentivo se quer. 

Conheço várias escolinhas de futebol que tem feito um trabalho fantástico em Porto Seguro; mas, não 

tem incentivo do governo. Há incentivo, mas, é muito pouco. Na Cidade Histórica aconteceu um 

arrastão; os turistas que estavam ali foram todos assaltados; isso é triste para com nossa cidade. Em 

conversa com dois Guardas Municipal, disseram que foram ameaçados de morte e obrigado a sair da 

Cidade Histórica. Se a Guarda Municipal não tem arma pra se defender, a Policia Militar deveria 

estar lá. As câmeras que colocaram nas ruas, fiquei sabendo que tem muitas delas que não 

funcionam, só estão de faixada; isso é uma vergonha! Senhor Presidente, eu quero parabenizar o Dr. 

Renovato Secretário de Transito desta Município e sua equipe, porque deu uma melhorada no transito 

desta cidade. Hoje tem um requerimento de minha autoria solicitando ordenação no transito do bairro 

Baianão. O Transporte alternativo para de qualquer jeito ou em qualquer lugar; a empresa de ônibus a 

mesma coisa; lugar de ponto de ônibus não é local pra estacionar carro, se tiver que chame o guincho. 

Senhor Presidente, eu sou governo e tenho cobrado certas ações; agora eu nunca deixei de exercer o 

papel de Vereador de elogiar e criticar. Não estou aqui só pra bater palmas. O que foi colocado pelo 

Vereador Danilo Silva Barbosa foi oura verdade, realmente eu mais o Vereador Aparecido Viana 

tivemos uma reunião com a Secretária de Educação no bairro Cambolo; tem uma creche neste bairro 

que está praticamente pronta; na Vila Valdete também tem mais duas creches que precisam agilizar o 

trabalho pra que elas possam funcionar este ano. Provavelmente no meio do ano está entregando mais 

uma mil e quinhentas casas; aonde estas crianças vão estudar? O Governo Federal também tem suas 

culpas, porque quando construiu o as casas do Vila Valdete, tinha que construir as creches; posto de 

saúde e posto policial. Isso tem que ser construído bem antes. Muitas coisas melhoraram nesta 

Administração, com relação a limpeza da cidade; mas, precisa melhorar muito ainda. Quero 

parabenizar a secretaria de Meio Ambiente pela conclusão do Plano de Manejo do Recife de Fora. 

Quero informar que no mês de janeiro eu participei de uma reunião no Ministério Público Federal em 

Eunápolis discutindo a questão das barracas de praia. Não surpreendam, porque aquilo que achavam 

que não ia acontecer, vai acontecer este ano ainda. Sempre falei que não sou favorável pela 

demolição de toda barraca; mas sou a favor da adequação, porque a nossa orla está horrorosa! Desde 

já parabenizo a Prefeita Claudia Oliveira pelo Projeto de Adequação da Orla, o mesmo já foi 

apresentado nesta reunião, e em março terá mais uma reunião para concluir projeto. O que nós temos 

vistos é que muitos barraqueiro exploram o espaço público como se fosse dele. Eu acho que o 

Ministério Público está corretíssimo! Senhor Presidente, quero parabenizar a Secretaria de Saúde 

através da Prefeita Claudia Oliveira, por ter enviado a esta Casa o incentivo para os Agentes de 

Saúde e Endemias; como também a Lei que altera o piso salarial dos Professores. Elio Brasil dos 

Santos – Eu quero usar da palavra para fazer uma reflexão. Enquanto a oposição ou melhor crítica do 

outro lado dizendo que o lado que apoia o Governo tá quieto, não tem feito nada! Infelizmente a 

gente da área pública nunca agrada a todos. Quando quero fazer minha crítica eu faço; o meu 

mandato é transparente. A gente sabe que tem muitas coisas que tem que ser melhoradas em todos os 

ângulos; mas, não podemos esquecer os méritos da Administração que tem feito o possível. Tem 

municípios ai que nem o salário do decimo terceiro foram pagos ainda! Aqui em Porto Seguro a 

gentever outra realidade. Salários de funcionários em dias; obras que não param; cidade limpa; o 

problema da saúde é Nacional. Todos os dias todos só ver matéria a respeito desta epidemia que está 

assolando o país, em Porto Seguro tá controlada. Os agentes de Saúde e os Agentes de Endemias, são 

testemunhas disso. Temos problemas, mas, jamais podemos tirar o mérito da Prefeita Claudia 

Oliveira no período destes três anos e desta Câmara Municipal. Benedito Lima Santos – Senhor 

Presidente,na semana passada falei a respeito dos caixas eletrônico. Fui ao Ministério Público buscar 

resultados. O Dr. Wallace vai nos acompanhar nas visitas aos bancos e os caixas do Arraial d’Ajuda. 
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Senhor Presidente, com relação ao Ambulantes de Porto Seguro, eu quero parabenizar o Presidente 

do Sindicato desta Categoria. Mas, este ano, é um ano eleitoral! Eu ouvi discursos de barraqueiros 

que queria o ambulante longe de minha barraca! Isso me incomodava porque eu já fui ambulante de 

praia; fui barraqueiro isso me doía. Mas, como é um ano político todos querem ficar perto! Vocês 

Ambulantes, lutem com o trabalho que vocês tem para alimentar os seus filhos; mas, olhe pra sua 

cidade que precisa também do turista. Esta cidade estava abandonada e acabada; hoje ela já deu uma 

melhorada. Não venham aqui agora criticar os Vereadores que falou que estava vivendo em uma 

cidade maravilho! Isso vem de pessoas que abandono o grupo e depois diz que neste tal grupo 

ninguém presta! Aqui são dezessete homens que trabalham pela vida de vocês. Nós somos 

funcionários de vocês! Antes de ser Vereador minha vida foi dedicada à comunidade. Agora, eu não 

venho aqui pregar discurso e fazer dos demais Vereadores de mentiroso. Estes ambulantes eram 

expulsos das barracas de praia – e ainda são; e tem donos de barraca em Porto Seguro, quando você 

senta com sua família pra tomar uma agua de coco, ele pede pra você levantar da mesa! Ainda dizem 

que são barraqueiros de ricos, de milionário! Agora quer chegar aqui e dizer que vai defender vocês. 

Eu fui Administrador do Arraial d’Ajuda, trabalhei em prol de vocês; ainda continuo trabalhando, 

porque é o meu papel. Como é que uma cidade como Porto Seguro, não vai aparecer um erro? É 

preciso que nós base ou não do Governo busquemos a melhoria para resolver. Pois eu vivo nesta 

cidade maravilhosa! Não devemos só apontar o erro; cada um de nós devemos ajudar pela melhoria 

desta cidade. Concordo plenamente que a Educação tem que funcionar no calendário do Brasil. 

Como Administrador do Arraial d’Ajuda em outras gestões, não me lembro ter começado uma aula 

antes ou depois do carnaval, isso é uma inverdade. Eu fui Professor e fundador da escola de primeiro 

grau do Arraial d’Ajuda; hoje temos o segundo grau e creio em Deus que no futuro teremos uma 

Faculdade. A Escola nova do Arraial d’Ajuda os alunos já estão matriculados; as coisas estão 

caminhando no caminho certo. Esta cidade ficou por muito tempo abandonada, jogada; hoje tá 

diferente, há muitas construções e todos querendo morar em Porto Seguro. Na semana passada uma 

rádio palanque de um prefeito cassado; bandido que deveria está preso, usa este meio para falar do 

Vereador. Vou me defender porque eu tenho moral. Cadê os Vereadores da época quando este 

bandido roubou a o município mais de cinquenta milhões? Agora, vem falar de Vereador que fica 

mandando em obras. Eu não tenho fábrica de obras. Eles não querem que o povo viva bem; aí fica 

usando a rádio pra falar da vida da Prefeita. Sabemos que precisa melhorar, mas, isso nós estamos 

buscando em fazer o melhor. Não venha fazer discurso pra dizer que a Prefeita não trabalha. Quero 

dizer para os Agentes de Saúde e Endemias, que podem contar com meu voto para o bem de vocês. 

Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 003/2016 – 

Matéria: Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1122/13 de 13 de dezembro de 2013: Institui o 

incentivo adicional aos Agentes Comunitários de Saúde. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com 

o art. 142 do Regimento Interno. Emenda nº 001 ao Projeto de Lei nº 003/2016 de autoria do 

Vereador Elio Brasil dos Santos. Matéria: Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1122/13 de 13 de 

dezembro de 2013. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovada pela 

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

Miguel Ballejo, Evaí Fonseca Brito e Valcledes Alves Siara. Em seguida o Presidente Elio Brasil 

dos Santos colocou o Projeto de Lei acima citado com uma Emenda aprovada em discussão e 

votação. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovada pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Antonio Miguel Ballejo, 

Evaí Fonseca Brito e Valcledes Alves Siara. Projeto de Lei Nº 013/2016 – Matéria: Altera o piso 

salarial dos professores da rede pública municipal de ensino. Quórum: Maioria Absoluta de acordo 

com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi 

aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Aleandro Santos 



24 
 

 

 
Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Porto Seguro 
 

Silva, Antonio Miguel Ballejo, Evaí Fonseca Brito e Valcledes Alves Siara. Requerimento: Nº 

002/16 autoria Vereador Aldair Silva Andrade – Requer do Executivo Municipal celebração de 

convênio com   Governador do Estado para recuperação da BR 367, na altura da Ponta Grande, orla 

norte de Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Aleandro Santos Silva, Antonio Miguel Ballejo, Evaí Fonseca Brito e Valcledes 

Alves Siara.Nº 003/16 autoria Vereador Marcos Antônio Rodrigues dos Santos – Requer do 

Executivo Municipal o ordenamento do trânsito no Complexo Frei Calixto, para cumprimento da lei 

de mobilidade urbana. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Aleandro Santos Silva, Antonio Miguel Ballejo, Evaí Fonseca Brito e Valcledes 

Alves Siara.Indicações: Nº 003/16 autoria Vereador Robério Moura Gomes – Perfuração de poço 

artesiano próximo ao campo de futebol do Povoado de Coqueiro Alto. Aprovado pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Antonio Miguel Ballejo, 

Evaí Fonseca Brito e Valcledes Alves Siara.Nº 004/16 autoria Vereador Nilzelito de Almeida 

Nobre – Pavimentação da rua Carlos Alberto Parracho, distrito do Arraial d’Ajuda. Aprovado pela 

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

Miguel Ballejo, Evaí Fonseca Brito e Valcledes Alves Siara.Nº 005/16 autoria Vereador Nilson 

Cardoso Bezerra – Pavimentação da rua das Flores – Complexo Frei Calixto. Aprovado pela 

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

Miguel Ballejo, Evaí Fonseca Brito e Valcledes Alves Siara. O Presidente Elio Brasil dos 

Santosagradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 03 de março 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. 

 


