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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE MARÇO DE 2016 

 

Aos 10 (dez) 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 e última 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, Danilo Silva Barbosa, Dilmo Batista 

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

Alves Siara; constando à ausência dos Vereadores:Aldair da Silva Andrade,Antonio Geraldo 

Ferreira Couto,Antonio Miguel Ballejo, Benedito Lima Santos,Evaí Fonseca Brito,Marcos 

Antonio Rodrigues dos Santos e Nilson Cardoso Bezerra,Expediente:A Ata da Sessão Ordinária do 

dia03 de março de 2016 foi aprovada pela unanimidade dos presentes; constando ausências dos 

Vereadores: Aldair da Silva Andrade,Antonio Geraldo Ferreira Couto,Antonio Miguel Ballejo, 

Benedito Lima Santos,Evaí Fonseca Brito,Marcos Antonio Rodrigues dos Santos e Nilson Cardoso 

Bezerra. Para Leitura: Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 003/2015 autoria Mesa 

Diretora – Matéria: Concede reposição salarial aos servidores públicos municipais lotados na Câmara 

Municipal de Porto Seguro. Projeto de Lei Nº 004/2016 autoria Vereador Paulo Cesar Onishi – 

Matéria: Reconhece como de Utilidade Pública Municipal a Associação Mercadores, Missionários da 

Fé. Projeto de Lei Nº 005/2016 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito Matéria: Reconhece como de 

Utilidade Pública Municipal a Associação de Agricultores Rurais Mulheres em Ação. De Diversos: 

Oficio Nº 422/2016 SINSPPOR – Solicita cessão do plenário no dia 11 de março às 14h30min. 

Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Aldair da Silva 

Andrade,Antonio Geraldo Ferreira Couto,Antonio Miguel Ballejo, Benedito Lima Santos,Evaí 

Fonseca Brito,Marcos Antonio Rodrigues dos Santos e Nilson Cardoso Bezerra. Oficio S/Nº Ordem 

dos Capelães do Brasil – Solicita Cessão do Plenário no dia 09 de abril. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Aldair da Silva Andrade,Antonio Geraldo Ferreira 

Couto,Antonio Miguel Ballejo, Benedito Lima Santos,Evaí Fonseca Brito,Marcos Antonio 

Rodrigues dos Santos e Nilson Cardoso Bezerra. Oficio S/Nº Diretório Municipal PSOL – Solicita 

cessão do Plenário no dia 12 de março às 16h00min.  Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Aldair da Silva Andrade,Antonio Geraldo Ferreira 

Couto,Antonio Miguel Ballejo, Benedito Lima Santos,Evaí Fonseca Brito,Marcos Antonio 

Rodrigues dos Santos e Nilson Cardoso Bezerra. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os 

Vereadores:Elio Brasil dos Santos– Eu estou entrando com um requerimento solicitando providência 

com relação ao fechamento do Bolsa Família do Complexo Baianão. Eu moro na Rua 04 de Maiodesde 

quando era Secretário de Assistência Socialdo Governo Gilberto Pereira Abade. Ontem tinha uma 

senhora de setenta anos de idade na minha porta querendo ser atendida pelo Bolsa Família. Es senhor 

veio andando da última rua do bairro Paraguai até minha localidade. Isso porque a Secretaria de 

Assistência Social fecha um local que as família são atendidas a quase vinte anos. Isso não é função do 

Vereador. Como fica uma comunidade que tem cinquenta mil moradores? São dez mil cadastrados no 

entre o bairro Baianão e bairros circunvizinhos, sem falar outro bairros: Fontana, Cambolo, Sapoti, 

Mirante e Cambolinho. Para maior tristeza, ainda direcionaram para o CRAS do lado sem condições 

mínima para atender estas pessoas. A crítica que os Vereadores fazem aqui não é de oposição, é a 

tristeza de ver o mal atendimento que fazem para com a população. Isso está atingindo exclusivamente 

as pessoas que recebem o Bolsa Família, porque se as pessoas não faz o cadastramento não recebe 
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porque o cartão está bloqueado, isso está acontecendo pelo mal atendimento por conta da Secretaria de 

Assistência Social. Espero que os demais Vereadores tenha compreensão de que é preciso reabrir este 

Posto de Bolsa Família do bairro Complexo Baianão. Aparecido dos Santos Viana – Senhor 

Presidente, ouvir atentamente o seu discussão. Na minha reflexão de que nós fazemos parte do Governo, 

ficamos isolados sem saber o que está acontecendo. O que vejo, parece que há uma disputa eleitora entre 

a Secretária de Assistência Social – Lívia Bittencourt e a Sr. Zefinha – uma pessoa que vem fazendo um 

brilhante trabalho em Porto Seguro; mas quem manda mais é o mais forte! Neste momento a mais forte 

é a Secretária. Com tudo isso quem sofre é o povo. Eu foco olhando é a falta de comunicação para com 

nós Vereadores da base! Mais uma vez quero falar para a Prefeita Claudia que nós somos governo, 

porém tem gente no governo dela que não quer o bem da Prefeita. Com a saída da Secretária de 

Educação Terezinha, tenho certeza que nenhum Vereador que faz parte da base do Governo sabia que a 

Secretária ia cair! Mas, a oposição já sabia disso e quem era o secretário era Gilvan Florêncio. Falta o 

Governo participar mais das coisas junto com nós Vereadores da base de Governo. Senhor Presidente, 

eu gostaria de saber se foi encaminhado a solicitação para a Diretora do Hospital Luiz Eduardo 

Magalhães comparecer hoje nesta Casa? Ou então que esta Casa convidasse o Promotor ir com nós 

Vereadores no Hospital Luiz Eduardo Magalhães para podermos ver a realidade desta unidade. Com 

tanta queimada acontecendo neste município, como não ficou os pacientes deste Hospital? Depois que 

visitarmos este Hospital devemos fazer um relatório e mostrar para imprensa o estado que se encontra 

Hospital. Benedito Lima Santos – Senhor Presidente, a saída da Secretária de Educação Terezinha, 

talvez tenha causado os ânimos de algumas pessoa na comunidade. Agora no Brasil e especial em Porto 

Seguro, alguns pensam na melhoria da população, outros em ver uma cidade melhor. Quando a gente 

luta por uma cidade melhor, é quando a gente tem preocupação com as pessoas que estão do nosso lado; 

com a nossa comunidade; mas também tem pessoas que quando usa este expediente, fala que tá 

preocupado com a comunidade de Porto Seguro! Como é que fica preocupado com a cidade desta 

forma: “Fica torcendo pra acontecer tudo aquilo que não presta, durante uma gestão de alguém”! que 

ajuda é esta? Que ser humano é este? Em vês de estar juntos com seus parceiros, ficam pregando miséria 

na cidade, desejando que tudo der errado na Secretaria de Educação; que na saúde nada funcione; que 

continuem com as queimadas pra podermos barbarizar a Secretaria do Meio Ambiente. Desta forma são 

seres humanos que só pensam em si próprio. Aí usam o seu discurso pra pregar moralidade! O cidadão 

que realmente quer o bem da sua população, ele defende e pensa mais na cidade. E aqui a maioria 

torcem para que a cidade se dê mal! Senhor Presidente, não vou ser ingrato com ninguém. D. Terezinha 

uma senhora com mais de sessenta anos de idade colocou sua cara frente a Secretaria de Educação. 

Quando você é chamado pra defender os interesses da sua população, tem que ter coragem perante a 

população. Não é fácil ser Secretário; ser Vereador; é até difícil conduzir as coisas de casa junto com a 

família. Tem erro, mas também tem seus acertos; por isso quero dizer para D. Terezinha que a gente tem 

a melhorar sim, mas, não sei se a senhora errou ou onde foi que errou! Mas, a senhora teve a coragem de 

vir pra esta cidade prestar serviços na Secretaria de Educação deste Município. Assim somos nós 

Vereadores quando lançamos o nome pra ser candidato, é porque a gente está disposto a encarar 

qualquer coisa que venha pela frente em prol da população. Eu também fiz críticas e cobrei as 

necessidades das escolas; se não deu certo, que coloque outro para tentar acertar. Mas, foi capaz de pedir 

o afastamento, porque entendeu que não estava bem na educação da cidade. A senhora saiu de cabeça 

erguida, mas, a cidade de Porto Seguro não vai parar por conta destas pessoas que ficam querendo ver a 

miséria da população pra tentar sobreviver. Valcledes Alves Siara – Senhor Presidente, gostaria que a 

Secretaria do Meio Ambiente tomasse uma devida providência nas queimadas que estão existindo neste 

município; está prejudicado principalmente os pacientes do Hospital Luiz Eduardo Magalhães. Senhor 

Presidente, as palavras do Vereador Aparecido dos Santos Viana são as minhas palavras; se as pessoas 

convidadas dos setores públicos não nesta Casa prestar esclarecimento, nós Vereadores devemos ir até 

eles, para que possamos fiscalizar exigir o direito docidadão! a Secretária de Assistência Social, tem 

suas prioridades. Mas, ela também tem que vir a Câmara falar da sua pasta, para nós que fazemos parte 
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do Governo de Claudia Oliveira. O pessoal já passam dificuldade com o programa Bolsa Família, ainda 

há uma mudança de uma localidade para outra sem ter a noção do que vai acontecer; não deve mais 

dificultar as coisas, olhe o exemplo que o Presidente Elio Brasil em seu pronunciamento falou! Assim 

como nós estamos preocupado com o povo, tenho certeza que a Prefeita Claudia Oliveira também está. 

Por isso ela está procurando onde estar os erros para que juntos possamos ter uma solução. Antonio 

Geraldo Ferreira Couto – Senhor Presidente, eugostaria de pedir a Secretária de Serviços Públicos e 

Trânsitos, tomar providência a respeito do transito do bairro Baianão. Um bairro com fluxo de carro 

muito grande; um bairro que abastece a cidade. O Vereador Líder do Governo Evaí Fonseca Brito, fez 

um requerimento pedindo a Secretaria intervenção em vias públicas, isso deve estender para este bairro 

que está um caos. Senhor Presidente, a respeito da reunião que aconteceu com as Empresas de Turismo 

– CVC e AR Turismo e os barraqueiros da Passarela do Descobrimento, foi abordado um problema que 

poderá acontecer no mês de abril. Eu sei a dificuldade deste comerciantes, quando os ônibus destas 

empresas não descem. Inclusive a Prefeita construiu um terminal para que os motoristas destas empresas 

pudessem ficar neste local aguardando o retorno dos turistas quando visitar a Passarela. Senhor 

Presidente, oito por cento da população de Porto Seguro, depende do trabalho ambulante. A Passarela do 

Descobrimento é um cartão postal de Porto Seguro. Imagine vocês se os barraqueiros decidem passar 

uma semana sem colocar barraca na Passarela do Descobrimento; qual o turista que vai visitar passar 

por lá? A renda da Passarela do Descobrimento passa de quarenta milhões anual! Sou o contador da 

Associação e tenho acompanhado este povo. Senhor Presidente, a respeito da Secretária Terezinha que 

foi exonerada, quero dizer que Secretário não é concursado, é um Cargo Político e Técnico. Se ele for 

Técnico e esquecer da parte política pode ser crucificado! E se errar nas duas partes só sobra a 

exoneração. Quero dizer ainda que competência não tem idade! Competência é dom, vontade e aprender 

ouvira as pessoas. Tem que se preocupar com as duas partes; a não ser que seja Secretário de uma 

Empresa Privada. Danilo Silva Barbosa – Senhor Presidente, graças a Deus que a nossa Prefeita de 

Porto Seguro teve a coragem, hombridade e humildade de reconhecer que a Secretária de Educação que 

aí estava, não tinha preparo nenhum; e acima de tudo não tinha educação. Era uma Secretária arrogante, 

que maltratava o povo, os alunos e os funcionários. Graças a Deus Porto Seguro está livre deste carma e 

pregou na educação de Porto Seguro. Esperamos que o Secretário de Educação Interinamente Gilvan 

Florêncio dos Santos a qual conheço como pessoa; sei da idoneidade dele e o que quer para o bem de 

Porto Seguro. Espero que ele haja o mais rápido possível, porque as crianças não podem esperar mais. 

Porto Seguro é a terra mãe do Brasil, até agora as aulas não estão cem por cento de funcionamento e sim 

por falta de planejamento e organização coisa que a Secretária não sabia fazer. Senhor Presidente, eu 

prezo muito a nossa colega Lívia Bittencourt. Infelizmente ela também não está fazendo saber o 

planejamento correto da Secretaria de Assistência Social. Prova disso está no discurso do Presidente 

Elio Brasil dos Santos. Senhor Presidente, ao chegar nesta Casa vi um cenário impressionante; um 

cenário de guerra; várias pessoas que são excluídas do sistema. O dinheiro que vem para a Secretaria de 

Assistência Social, dá muito bem para resolver este problema; mas, infelizmente está faltando é boa 

vontade e planejamento, isso não está acontecendo na Secretaria de Assistência Social. Recentemente a 

Prefeita inaugurou uma casa para abrigar estas pessoas, que até o momento não está funcionando. 

Porque estes moradores de rua ainda estão aqui e a cada dia que passa só cresce? A falta de respeito 

maior Senhor Presidente, é que nesta Praça temos dois Poderes: Legislativo e Judiciário e ainda um 

Órgão Federal que é o INSS. Espero que a Secretária de Assistência Social tome providência para com 

estes moradores de rua que estão passando fome e sofrendo.   Marcos Antonio Rodrigues dos Santos – 

Senhor Presidente, quero parabenizar todas as mulheres pelo dia 08 de março – dia internacional da 

mulher. Senhor Presidente, gostaria de falar a respeito das queimadas que estão acontecendo neste 

município. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa pela reunião que aconteceu no Ministério Público na 

terça feira para tratar a respeito destas queimadas. Mas, também gostaria de criticar, porque a Câmara 

Municipal de Porto Seguro – Poder Legislativo, não foi convidado para participar desta reunião. Sendo 

que nesta Casa tem Comissão do Meio Ambiente a qual faço parte como Presidente. Por várias vezes fui 
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a Secretaria de Meio Ambiente; como também enviei mensagens para o Secretário falando a respeito de 

uma queimada localizada atrás do Vila Valdete, nas margens do Rio dos Mangues, um rio que abastece 

a cidade. Esta mata foi queimada por três dias sem parar, não apareceu ninguém para apagar o fogo.  O 

Corpo de Bombeiro esteve no local e voltou na mesma hora. Presenciei três carros pipa da empresa que 

está construindo o Anel Viário tirando agua do Rio da Vila, será que não poderia ter feito uma força 

tarefa junto com esta empresa pra combater o incêndio? Eu quero parabenizar a CIPA, prendeu um 

marginal que estava colocando fogo na invasão atrás do Alcatraz. Estas pessoas que estão invadido 

terra, e se tem apoio de Vereador ou de Deputado, pra mim são tudo marginal! Se são terra que podem 

ser destinadas para estes poceiros que estão invadindo para plantar, não precisa botar fogo; porque só 

destrói a natureza, mata os animais; prejudicando a população da cidade. Esta fazenda que uns diz que é 

de Moacir Andrade, outros dizem que é de Gregório, já invadirem três vezes a justiça coloca pra fora, 

agora tornaram invadir e colocaram fogo; as pessoas que estão ali, e se foram eles que colocaram fogo, 

pra mim são marginais! Meu filho tem problema alérgico, tem quinze dias que não dorme! Todos os 

órgão desta cidade tem que mobilizar para tentar resolver este problema. Nesta região tem um período 

sem chuva e as queimadas estão ai. Fiz um requerimento e vou enviar para o Ministério Público, 

Gabinete da Prefeita, Secretaria de Obras e Secretaria de Meio Ambiente. Pedindo para fiscalizar as 

queimadas como também os invasores de áreas públicas – praças e preservação permanente; porque 

ainda continua. No início do mandato a Prefeita Claudia Oliveira o Ministério Público mandou derrubar 

várias igrejas foram construídas em áreas de praças. Fomos contra esta iniciativa, mas como foi uma 

decisão do Ministério Público. E agora! Derrubaram as igrejas, e eu já presenciei várias pessoas 

construindo nestas áreas? Não tenho medo! Estou denunciando! Eu não preciso deste tipo de gente pra 

votar em mim! Pessoas que invadem áreas de praças e de preservação, para fazer favela, eu sou contra. 

Se for pra doar para uma instituição – igreja, uma coisa coletiva, aí eu sou a favor. A maioria das 

pessoas que pegam estas áreas, são pessoas que tem patrimônio; são comerciantes. Se são pessoas que 

estão precisando de casas, a Prefeitura pega uma área do munícipio faz loteamento e dê pra quem estar 

precisando construir uma casa. Agora deixar certas pessoas que tem casa, que tem dinheiro invadir áreas 

pra depois vender, eu sou contra. Eu sei que tem Deputado por trás incentivando, pra mim é marginal 

também. Senhor Presidente, a respeito do transito de Porto Seguro o qual já fiz um requerimento para a 

Secretaria de Transito tentar resolver este problema. Ontem estava em uma rua do bairro Baianão, são 

carros estacionados nos dois lados; passa um ônibus, ninguém passa mais! E para mudar, também é 

preciso conversar com os moradores. Colocaram mão única na Rua Adelar de Andrade, os moradores já 

nos procurou dizendo que os comerciantes estão sendo prejudicados porque o comercio caiu! Se não dá 

pra ser mão única, que pelo menos proíba o estacionamento de um lado desta rua para que o transito 

melhore por que do jeito que está não pode ficar. Carro de lotação para na praça; ônibus param no meio 

da rua, aí o transito vira um caos. O secretário de Transito Renovato tem se esforçado muito, mas, 

precisa tomar uma iniciativa com relação ao bairro Frei Calixto. Senhor Presidente, sábado estivemos no 

Povoado São José do Panorama – Queimado, desde já quero parabenizar duas Agentes de Saúde e Dr. 

Rogério; Dr. Luciano e Drª Magda – Dentistas, para atender esta comunidade carente. Dilmo Batista 

Santiago – Senhor Presidente, gostaria que fosse colocado em prática a Lei que aprovamos nesta Casa, 

dando legalidade a Câmara Itinerante nas Escolas do município de Porto Seguro, para que aqueles 

jovens e outras pessoas possam saber o papel do Vereador. Infelizmente tem pessoas que não tem a 

visão do que é ser Vereador. Muitas vezes confundem o Vereador com o Executivo. Quantas pessoas 

que ainda são pré-candidato a Vereador ficam falando que tem projeto que vai levar tal coisas para 

certas comunidades. São verdadeiros ignorantes, porque não conhecem o Regimento Interno desta Casa. 

A Lei Orgânica do Município impede que o Vereador gere projeto pra aquele que no mínimo tivesse 

concluído o segundo grau. Eu acho que quemquer ser candidato, tem que primeiro ler o Regimento 

Interno da Câmara pra poder saber o que falar. Senhor Presidente, até hoje recebemos críticas a respeito 

da Seletiva, futuramente vamos receber críticas a respeito do futuro Concurso Público. Infelizmente a 

Constituição determina que todo cidadão brasileiro tem direito de participar de uma Seletiva e de 
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Concurso Público. Tem um rapaz que mora no bairro Baianão passou na Seletiva e está trabalhando em 

Sapirara! Com isso temos recebido diversas críticas da oposição dizendo que são pessoas de Eunápolis; 

isso só denegrir a imagem da Prefeita. Eu particularmente fico preocupado porque: exemplo: Se tem um 

cidadão morador do Arraial d’Ajuda que passou na Seletiva, aí coloca ele pra trabalhar em outra 

localidade, os moradores por não conhecer esta pessoa aí vão dizer que esta pessoa é de Eunápolis!  

Espero que a Prefeita tome as devidas providências pra concertar este erro. Senhor Presidente, eu quero 

parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira pelas realizações das obras em nosso município; em especial no 

Arraial d’Ajuda. O Distrito do Arraial d’Ajuda virou um canteiro de obra. O morador está com um 

sentimento tão grande que ontem a empresa ESTIL, deu início de pavimentação da Rua Alfredo Veiga, 

quando fui visitar esta rua, um morador tinha colocado uma placa: “Prefeita trabalha, Rubaldino late”! 

As pessoas já estão sabendo diferenciar quem trabalha e de um maluco que não vai ser candidato mais 

nunca! eu já estou ouvindo um boato que Lucio Pinto não v ai ser candidato. Agora estão importando o 

menino que é Deputado Federal, segundo Vereador Danilo Silva Barbosa o menino já se filiou no PV 

pra ser candidato! É uma jogada deles. Mas, o importante é que nós estamos de cabeça erguida; o grupo 

da Prefeita Claudia está unido pra trabalhar de um modo geral para o nosso município.Robério Moura 

Gomes – Senhor Presidente,no ano de 2015 eu encaminhei pra esta Casa um requerimento solicitando 

uma área para o Sindicato dos Funcionários Públicos; hoje haverá votação do projeto de doação desta 

área; quero falar para o Sindicato que podem ter certeza que vamos votar favoráveis. Eu fui o autor do 

requerimento, mas, o esforço foram de todos os Vereadores. Quero parabenizar a Prefeita Claudia 

Oliveira por esta doação. No momento eu sou Vereador, mas, sou funcionário público e sou filiado ao 

Sindicato e peço a todos os funcionário que se filei no Sindicato. Hoje o Sindicato tem outras pessoas 

com visão bem melhor. Espero também que nesta área seja construída a um espaço do Sindicato, que 

sirva também para cursos e palestras que venha beneficiar a sociedade de Porto Seguro. Benedito 

Pereira Alves – Senhor Presidente, por várias vezes cobrei nesta Casa a respeito da ponte do Distrito 

Trancoso. Usaram esta Tribuna para mentir dizendo que o Distrito de Trancoso está mil maravilha! Há 

dois dias atrás caiu um cidadão de cima da ponte! Como que Trancoso está mil maravilha? Pra 

construção desta ponte eu doei vinte sacos de cimentos, junto com outros moradores, foram mais de 

oitenta sacos de cimentos doados. O Secretário Lauro Setúbal que assumiu junto com a Superintendente 

Janaina tomaram conta, mas, a Prefeita não deu condições para que eles continuassem com as obras 

desta ponte. O Povoado de Sapirara fazendo manifestação por falta de água; um problema que era pra 

ser resolvido por muito tempo, onde eu lutei para que isso fosse sanado, são coisas fácil de se resolver, e 

a resposta foi sempre não!  Agora, se aproximando das eleições querem fazer armengue; o povo tá de 

olho e não vai deixar isso barato. O Bairro Maria Viúva encontra-se a mesma coisa; com um poço já 

pronto; só está faltando canos para fazer a distribuição da água. No primeiro dia de caminhada só 

mentiram dizendo que resolveria o problema de água deste Bairro. Como é que o distrito de Trancoso 

está Bem? A reforma do telhado da quadra do colégio caiu, e se fosse dia letivo, machucava ou matava 

mais de cinquenta crianças. Esta quadra continua do jeito que está porque v iraram as costas e não 

fizeram mais nada; como também não puniram a empresa que ganhou mais de cem mil reais para 

reformar o telhado; mas, a empresa foi avisada por um Engenheiro que este telhado ia cair. Senhor 

Presidente, estive no Arraial d’Ajuda e vi quatro pessoas concertando goteira de um colégio pra começar 

as aulas. Falo isso porque eu estive em reunião com vários Professores que se queixaram e estavam 

sendo ameaçados. A Creche Criança Feliz foi invadida por um Vereador que chegou oferecendo a 

Diretoria para a Sr.ª Néia, porque é uma Creche particular e tem convenio com a Prefeitura. Este 

Vereador ainda chegou um segurança – fantasma que dizem que é um pastor. Aí   a Presidente da 

Creche Irani chegou e disse que não quero saber de problema político, que cada um escolha o seu 

candidato. Mas, a Janaina falou para os Professores que o tal segurança era fantasma, era ele que estava 

distribuindo copias de indicações no bairro Maria Viúva. Nós estamos aqui pra denunciar coisas erradas; 

nada de mal contra a cidadã Prefeita; agora, contra a Administração os erros nós vamos falar, cobrar e 

denunciar. Hoje a maioria dos Vereadores são citados pra depor no Ministério Público. O que temos que 
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fazer é que esta Administração seja investigada pelo Ministério Público; não tenho dúvida que 

descobriremos muitas coisas; principalmente pelo Projeto Minha Casa Minha Vida. Olhem a Seletiva; 

tem pessoas com mais de 14 e 16 anos de serviços prestados foram excluídas pela Processo Seletivo. 

Isso é jogada política, não devemos aceitar; isso é uma vergonha para nós e para o povo de Porto 

Seguro. Aldair da Silva Andrade – Senhor Presidente, eu escolhi o melhor pra minha vida foi aceitar 

Jesus. Durante este período Deus me mostrou a verdade. A Verdade é dura, mas, tem que ser dita. É 

fácil você entrar no mundo Espiritual e ficar vendo estas coisas; um falando do outro! Todas as pessoas 

que vem aqui é por interesse. Só que o papel do Vereador é fiscalizar e legislar. Muitos usam o nome de 

Deus em vão! Quem usar o nome de Deus, tem que estar com Ele escrito no livro da Vida; quem fica 

encima do muro é o diabo, ai vem certas pessoas pra ficar com ladainha! Tem muita gente falando que 

eu aceitei Jesus, porque tá chegando a política! Podem continuar falando! Porque se eu não sou homem 

de Deus, eu quero que Ele me mate. E pessoa que pegar o microfone na políticae usar o nome Dele em 

vão, quando passa a política, a primeira coisa que se ver nela é um câncer na garganta; uma aids. Deus 

já me mostrou que aqui tem muitas pessoas que está afastado do Evangelho! Só não cito o nome porque 

é falta de ética. A política é uma ilusão, mas todos os Vereadores são constituído por Deus. Se eles tiver 

erado Deus vai cobrar deles. Pode juntar todo mundo contra a Prefeita, se Deus quiser ele vai ganhar. 

Quem decide as eleições é Deus. Todo mundo tem o que merece! Vocês sabem porque os mendigos 

estão ali? Pergunte pra eles se não são desviado do evangélico da presença do Senhor? Eles estão 

pagando o preço pra Deus, se envergonhando! Se eu sair da presença de Deus, eu vou ficar que nem 

eles. Quando você ver um mendigo na rua, não tem prefeita e nem Presidente que vai tirar eles de lá. 

Eles sairão se voltarem pra Jesus. Eles estão pagando o preço! No dia primeiro de abril eu estou saindo 

de ser Vereador porque a Lívia Bittencourt está voltando. Eu quero agradecer a Deus; agradecer a 

Prefeita que me deu esta oportunidade. Evaí Fonseca Brito – Senhor Presidente,gostaria de falar a 

respeito da preocupação de Vossa Excelência a respeito das dez mil pessoas cadastradas no Bolsa 

Família; respeito a sua opinião com a descentralização do Bolsa Família deste bairro. Só que a 

determinação para a descentralização, é do MDF – Ministério do Desenvolvimento Federal. Entrei em 

contato com a Secretária, e ela tem por obrigação de cumprir, ele entende que o acesso destas pessoas é 

onde elas moram. Não é a Prefeita e Secretária Lívia Bittencour que estão querendo descentralizar! Os 

TRAS existem pra isso – facilitar o acesso de cada cadastrado neste programa. Vereador Aparecido dos 

Santos Viana, segundo informação da Diretora do Hospital Sr.ª Ana Quércia o Hospital está 

funcionando por seis, que venceu no mês de fevereiro e o Estado tem por obrigação de fazer uma nova 

“licitação”. Todos são sabedor do caos que se encontrava o Hospital no ano passado, por conta da 

Empresa Monte Tabou quem administrava o Hospital. A Prefeita foi até o Governador para tentar 

intervir. Prova disso o Secretário de Saúde do Estado Sr. Vilas Boas que esteve recentemente em nosso 

município. Nós só temos três leitos de UTI e será ampliado para seis. Este município recebe gente da 

região toda! Esta foi uma solicitação do Deputado Robério Oliveira e da Prefeita Claudia Oliveira. Nós 

podemos fazer uma comissão dos Vereadores e ir até o Hospital porque ela está nos aguardando. Não 

adianta formular comissão e não agir. Por diversas vezes foram formadas várias comissões, depois caiu 

no esquecimento. Se o Vereador fizer esta comissão eu faço questão de ser incluído. Senhor Presidente, 

Eu gostaria de falar para o Vereador primeiro secretário – mas, ele não está presente. Quem somos nós 

para impedir que um morador de rua fique na praça? A casa foi inaugurada e funciona porque a 

Secretária Lívia Bittencourt de desenvolvida um bom trabalho neste município. Agora a Lei de Direitos 

Humanos não permite que nenhum cidadão possa ser impedido de transitar – Direito de ir e vir. É feio 

para os Três Poderes – Legislativo, Executivo e Judiciário. Desde já eu convido a todos através da 

Secretária Lívia Bittencourt para fazer uma visita no Centro de Referência de Pessoas em Situações 

Vulneráveis, durante o dia tem atendimento, mas nem todos ficam lá. Nós Vereadores do Município 

temos que conhecer e respeitar as Leis! Não adianta chegar aqui porque é candidato tal e tal. Agora, na 

hora da defesa, a oposição sai porque não quer ouvir! Agora, chega aqui quer atacar o governo e atacar a 

todos é muito fácil! A resposta temos que dá a altura, porque nós não estamos conivente ao erro; mas, o 
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governo vem fazendo seu trabalho com transparência. Quando o Vereador de Trancoso Benedito Pereira 

Alves falou a respeito dos poços artesianos, a Prefeitura se preocupar de imediato! Em Coqueiro Alto 

está fazendo um poço; antigamente a população sofria. Em Sapirara também vai construir outro poço; 

assim também a Prefeita está fazendo poços em Imbiruçu de Dentro e no bairro Caufa, são mais de oito 

poços sendo perfurado no município de Porto Seguro. Falou também a respeito das pontes. Aí eu 

pergunto qual ponte construída no Distrito de Trancoso até hoje que tem corrimão? Todas as pontes 

construídas no município de Porto Seguro não tem corrimão! Agora, por causa do corrimão quer atacar 

o governo. Pra atacar é fácil, como disse o Vereador Benedito Lima Santos; parece uns urubus na 

carniça! Quanto pior, eles ficam satisfeito. Agora não tem a decência de olhar para o próprio Distrito e 

comunidade para buscar melhoras. Mesmo que seja de oposição, procure o Secretário e passe para ele a 

situação; se pôr acaso o Secretário não dê atenção, ai use a Tribuna pra atacar, porque ele não deu 

atenção. Eu não gosto de falar de ninguém quando não estar presente. Mas, o IPHAN notificou a 

Secretaria de Obras onde um empresário tem uma cabana que construiu próximo a praia e terá de ser 

demolida Senhor Presidente. Vai derrubar porque está irregular. Como é que vem aqui e dá um de 

moralista? Como é que eu estou atacando, denunciando e estou fazendo o errado? Espero que na semana 

que vem ele possa responder. Senhor Presidente, são várias pessoas que ficaram prejudicadas pelo 

Processo Seletivo. Eu quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira, porque preocupada com a 

Educação, ela exonerou a Secretária de Educação Terezinha. Todos os anos eram contratados mais de 

180 professores para este município! E a Secretária Terezinha este ano só contratou 40! São vários 

pessoas com mais de dez anos de serviços prestados, ficaram de fora. Mas, a Prefeita já colocou um 

Secretário Interino que é o Gilvan Florêncio. O Vereador Aparecido dos Santos Viana falou que não foi 

comunicado para reunião. Mas, Vossa Excelência sabe que o clima na semana passada estava tão tenso 

que a medida tinha que ser tomada o mais rápido possível. Quero informar que a partir de hoje todos os 

suplentes vão ser chamados; também vai encaminhar um projeto precário pra chamar algumas pessoas 

para sala de aula. Quando a gente erra, temos que ter hombridade e a humildade de falar que errou. Pra 

quer arrogância e prepotência? Qual Governo que não erra. Todos sabem que na gestão passada eram 

greves quase todos os dias; problemas no setor da saúde. Hoje temos uma gestão que estar preocupada! 

Erros há! Os Promotores de Justiça: Drª. Lair Faria Azevedo e Dr. Wallace acompanharam o processo; a 

própria Secretária foi chamada na Promotoria. Graças a Deus o erro foi corrigido, dentre dez a quinze 

dias será anunciado o novo Secretário ou Secretária. Sempre prezei por um grupo que atenda. Já dei 

minha sugestão: Uma Superintendência para atender aqui no Centro; outra no Bairro Frei Calixto e outra 

na Orla Sul, que possa facilitar o trabalho da Secretária (o). É fácil trabalhar! Mas, muitas vezes não 

querem ouvir. Espero que seja posto em prática. Todos os vigilantes que foram locados para lugares 

diferentes, vão retornar para seus devidos lugares; porque também nós Vereadores pressionamos. 

Senhor Presidente, gostaria de falar a respeito das queimadas. Eu faço parte do Grupo do Mundaí na 

Orla Norte, lá também tá um perigo, não só por estas queimadas. Tenho encontrado no Ministério 

Público através do Dr. Wallace, onde protocolei. Quero parabenizar a CIPA e o Ministério Público. 

Quero informar que tem gente grande no meio! Todos tem que pagar. Deputados “sem vergonhas” que 

mora na Capital ou em outros lugares, que tiverem aderindo esta pouca vergonha, tem que responder no 

Ministério Público! Nossa população não irá aceitar este incêndio criminoso, onde os animais e toda 

cidade vem sofrendo. Nós Vereadores não vamos ficar de braços cruzados. Aqui fica o meu repudia a 

esta ação. Na terça feira a convite do Ministério Público, a Prefeita participou de uma reunião com o 

Com. França; Sub. Com. Lima Neto; Secretário do Meio Ambiente Benedito Gouveia; o Secretário de 

Obras Marlos Brasileiro e o Secretário de Serviços Públicos; participei um pouco e tive que sair por 

outros compromisso. Todos se reuniram para coibi esta pouca vergonha. Finalizou o Vereador. Em 

seguida o Presidente Elio Brasil dos Santos convidou o Vice Presidente Vereador Dilmo Batista 

Santiago para assumir os trabalhos da Mesa Diretora. Dando prosseguimento a Sessão Ordinária, 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. Ordem do Dia do 
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Executivo Municipal- Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 006/2016 – Matéria: Desafeta da classe de 

bens de uso comum e autoriza a Doação de bem imóvel ao Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais de Porto Seguro e região. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o Regimento Interno. 

Depois da discussão por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Benedito Pereira Alves, Danilo Silva Barbosa, Elio Brasil dos Santos, 

Nilson Cardoso Bezerra e Paulo Cesar Onishi. Requerimento: Nº 006/16 autoria Vereador Elio 

Brasil dos Santos – Requer do Executivo Municipal celebração de convênio com o Governo Federal 

para reforma da Unidade Básica de saúde do Mercado do Povo no bairro Frei Calixto. Prejudicado pela 

ausência do autor Vereador Elio Brasil dos Santos. Nº 007/16 autoria Vereador Marcos Antônio 

Rodrigues dos Santos – Requer do Executivo Municipal, Câmara Municipal, Ministério Público 

Estadual a formação de Força Tarefa para combate as queimadas em nosso município. Depois da 

discussão por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Benedito Pereira Alves, Danilo Silva Barbosa, Elio Brasil dos Santos, Nilson 

Cardoso Bezerra e Paulo Cesar Onishi. Nº 008/16 autoria Vereador Robério Moura Gomes – Requer 

do Executivo Municipal a intercessão junto ao Gov. Do Estado para disponibilizar o SAC Móvel para o 

distrito de Trancoso e Região Sul. Depois da discussão por parte dos Vereadores, foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Benedito Pereira Alves, Danilo Silva 

Barbosa, Elio Brasil dos Santos, Nilson Cardoso Bezerra e Paulo Cesar Onishi. Nº 009/16 autoria 

Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer da Secretaria Municipal de Trânsito e Serviços Públicos a 

programação das intervenções em vias públicas bem como a realização de tais trabalhos no horário de 

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

presentes, constando ausência dos Vereadores: Benedito Pereira Alves, Danilo Silva Barbosa, Elio 

Brasil dos Santos, Nilson Cardoso Bezerra e Paulo Cesar Onishi. Indicações: Nº 010/16 autoria 

Vereador Marcos Antônio Rodrigues dos Santos – Pavimentação asfáltica da Av. dos Marrecos, ligando 

a BR 367 ao bairro Sapoti. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Benedito Pereira Alves, Danilo Silva Barbosa, Elio Brasil dos Santos, Nilson Cardoso 

Bezerra e Paulo Cesar Onishi. Nº 011/16 autoria Vereador Valcledes Alves Seara – Reparo, 

manutenção e reinstalação de equipamentos do Museu da Cidade Histórica. Aprovado pela unanimidade 

dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Benedito Pereira Alves, Danilo Silva Barbosa, 

Elio Brasil dos Santos, Nilson Cardoso Bezerra e Paulo Cesar Onishi. Nº 012/16 autoria Vereador 

Aparecido dos Santos Viana – Pavimentação asfáltica da Rua Ivan Carlos, no Parque 

Ecológico.Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Benedito 

Pereira Alves, Danilo Silva Barbosa, Elio Brasil dos Santos, Nilson Cardoso Bezerra e Paulo Cesar 

Onishi. O Presidente Elio Brasil dos Santos agradeceu a presença de todos, marcando a próxima 

Sessão para o dia 17 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. 

 

 


