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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE MARÇO DE 2016 

 

Aos 17 (dezessete) 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. Na ausência do Presidente Elio 

Brasil dos Santos, assumiu os Trabalhos da Mesa o Vice Presidente Dilmo Batista Santiago. 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, c Antonio Miguel Ballejo, Aparecido dos 

Santos Viana, Benedito Lima Santos, Benedito Pereira Alves, c Dilmo Batista Santiago, Evaí 

Fonseca Brito, Nilzelito de Almeida Nobre, Paulo Cesar Onishi e Valcledes Alves Siara; 

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

Couto,Danilo Silva Barbosa,Marcos Antonio Rodrigues dos Santos, Nilson Cardoso Bezerra 

eRobério Moura Gomes. Em seguida o Presidente da Mesa Vereador Dilmo Batista Santiago 

convidou o Vereador Benedito Lima Santos para assumir a 1ª Secretaria pela ausência dos Vereador 

Titular Danilo Silva Barbosa. Expediente:A Ata da Sessão Ordinária do dia10 de março de 2016 foi 

aprovada pela unanimidade dos presentes;constando ausência dos Vereadores: Aldair da Silva 

Andrade,Antonio Geraldo Ferreira Couto,Danilo Silva Barbosa, Elio Brasil dos Santos, Marcos 

Antonio Rodrigues dos Santos, Nilson Cardoso Bezerra e Robério Moura Gomes. Para Leitura: 

Do Executivo Municipal: Mensagem Nº 014/16, acompanhando Projeto de Lei Nº 014/2016 que 

“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.” Do Legislativo Municipal: Projeto de Resolução Nº 

001/2016 autoria Vereador Aparecido dos Santos Viana – Matéria: Concede Título de Cidadã 

Portosegurense a Sra. Lionete Matsui. De Diversos: Oficio Nº 027/2016 Defensoria Pública – 

Solicita cessão do Plenário no dia 04 de maio. Aprovado pela unanimidade dos presentes; constando 

ausência dos Vereadores: Danilo Silva Barbosa e Robério Moura Gomes. Dando continuidade à 

Sessão o Presidente da Mesa Vereador Dilmo Batista Santiago convidou o Presidente Elio Brasil para 

assumir a presidência da Mesa. Fora da Pauta: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei Nº 

015/2016 – Autoriza a Cessão de bem imóvel municipal mediante Termo de Cessão de Uso e dá 

outra providência. Projeto de Lei Nº 016/2016 – Desafeta da classe de bens de uso comum do povo e 

autoriza a Permuta bem imóvel municipal e dá outras providências. Projeto Nº 017/2016 – Desafeta 

de classe de bens de uso comum e autoriza Doação bem imóvel a Secretaria Nacional de Missões 

Semeadores a de Porto Seguro – Bahia. Tribuna Livre: Presidente do SINSPPOR Sr. Antonio 

Lisboa Simião. Depois da explanação do Presidente do Sindicato; perguntas dos Vereadores e 

resposta do Presidente do Sindicato, o Presidente Elio Brasil dos Santos agradeceu a presença do 

mesmo. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores:Aparecido dos Santos 

Viana – Senhor Presidente,há duas Sessões desta Casa, chegou ao meu conhecimento, e de imediato 

passei para Vossa Excelência a respeito do Hospital Luiz Eduardo Magalhães; e para minha surpresa 

ontem aconteceu um mutirão de atendimentos. Ai fica a importância Senhor Presidente das críticas 

construtivas dos Vereadores. Senhor Presidente, eu quero parabenizar o Escritor, amigo e nativo 
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desta cidade o Sr. Fausto Almeida pela 4ª Edição do seu Livro Descubra Porto Seguro Terra Mater 

do Brasil. Senhor Presidente, hoje foi lido um Projeto de Resolução de minha autoria dando Título de 

Cidadã Portosegurense a Sr.ª Lionete Matsui, este título é um reconhecimento a esta empresária 

guerreira pelos relevantes serviços prestados no município de Porto Seguro. Aldair da Silva 

Andrade – Senhor Presidente, estou muito feliz por ter conhecido a verdade. No dia primeiro de 

abril estou saindo de Vereador por que a Vereadora Lívia Bittencour está retornando a esta Casa. 

Senhor Presidente, eu quero agradecer ao Presidente de um partido que me convidou pra se filar, 

porque já fui desvinculado do Partido PMDB. Quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira por ter me 

dado confiança em participar do Governo. Existem vários candidatos, mas, eu estou com a Prefeita 

porque foi ela que me abraçou na hora que eu precisei. A Palavra do homem é a palavra de Jesus: 

“Sim, sim! Não, não”! não nada contra os demais candidatos. Graças a Deus eu fiz um bom mandato. 

Graças a Deus estou bem nas pesquisas; isso é o reconhecimento do meu trabalho. Mas, que dá 

vitória não é pesquisa e nem o povo, e sim Deus. Na outra eu não estava com Jesus, não conseguir a 

vitória. Quero agradecer a Deus por tudo.  Benedito Pereira Alves – Senhor Presidente, nada tenho 

contra a Prefeita de Porto Seguro. O que é quando as coisas são maus feitas ou deixam de acontecer. 

Falaram aqui que a ponte só estava faltando o corrimão! Só que a ponte do Rio dos Frades está pra 

desabar! A Ponte de Trancoso ainda falta terminar! A Ponte do Entulho tem corrimão; mas, a pouco 

dias atrás o carro encostou derrubou! A Ponte do Rio da Barra tem corrimão; a Ponte do Rio Taipe 

tinha corrimão porque foi uma parceria do Terra Vista com a Prefeitura, só que a Prefeitura não 

cumpriu aí ficou do jeito que está. O Cemitério dos Distritos de Trancoso e Arraial d’Ajuda estão 

inacabados, porque durante a campanha política falaram que o primeiro ato era resolver este 

problema. No Povoado de Sapirara demitiram o funcionário que cuidava da água, por isso a situação 

deste povoado está pior do que estava. Desde já eu convido a todos para fazermos uma visita e ver a 

situação daquele povo; carregando agua na cabeça, são crianças fazendo este tipo de serviço para não 

faltar agua na sua casa. No Povoado de Coqueiro Alto é a mesma coisa. Agora fui informado pelo 

Presidente da Associação dos moradores, que vão fazer um paliativo. Senhor Presidente, eu chamei 

Vossa Excelência no meu Gabinete e pedir para tenha cuidado, porque um Vareadores falou para 

mim nos bastidores – corredor, que Vossa Excelência seria preso a qualquer momento! Senhor 

Presidente, quando um Vereador vem aqui dá murro e falar onde eu moro vai ser demolido; lá eu 

nasci; meus filhos nascerem e foram criados; assim a mesma coisa com os meus netos e netas. Tá pra 

acontecer este homem que vai fazer isso. Respe Vereador! É de você Evaí que citou o meu nome! O 

que você quis falar e não teve coragem, é que todas as barracas foram notificadas! Eu não tenho 

barraca! Tenho um Restaurante há mais de trinta e cinco anos; tenho título; tenho requerimento da 

STU; há dez anos quando fui notificado a recuar oitenta centímetro de um aluguel que fiz para o 

Hotel Terra Vista; mas isto eles resolveram. O que não posso aceita é que venha aqui ameaçar o meu 

patrimônio; graças a Deus sou muito homem para defender o meu filho e defender o meu patrimônio. 

Senhor Presidente, por aquela localidade no dia 09 de dezembro de 1979 às 20hs00 e saí as 05hs00 

da manhã, foi quando um Juiz que aqui tinha e ficou sabendo do acontecimento; o mesmo chamou o 

Tem. Quadros e foi até a Cadeia e saiu abraçado comigo! E tá pra acontecer! Ainda bem que a gente 

sabe quem é! Já enfrentei pistoleiro que estavam ao redor da minha casa pra me matar e matar minha 

família. Finalizou o Vereador. O Vereador Evaí Fonseca Brito foi citado e solicitou a palavra: 

Senhor Presidente, já foi comentado pelo Vereador Dilmo Batista Santiago que o Líder do Governo 

poderia ser o último a usar a Tribuna; até porque quando a oposição faz crítica construtiva nós 

devemos entender e defender. Na semana passada o Vereador usou a Tribuna, depois saiu não 

esperando nem a votação do Projeto de Doação de área para o Sindicato, e não deu a satisfação 
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devida. Quando ele falou a respeito dos poços, eu liguei para o Secretário de Obras Sr. Marlos 

Brasileiro e me deu informações a respeito dos povoados: Coqueiro Alto, Sapirara e Distrito de 

Trancoso – isso falei na Tribuna, conforme a ATA. Eu quero dizer para o Vereador, que não tenho 

medo de braveza! Aqui, não estar na sua casa! Aqui é uma Casa Legislativa! Vossa Excelência não é 

mais do que a Justiça! Vossa Excelência está respondendo processo na Justiça por invasão do Rio da 

Barra! Vossa Excelência é contra a Justiça?  Vossa Excelência está Respondendo na Justiça Federal/ 

Vossa Excelência invadiu o mangue; invadiu o Rio da Barra. Nós trabalhamos aqui é com Leis! 

Ninguém aqui é moleque! Todos merecem respeito! Se tem dúvida de alguma coisa, procure saber do 

Secretário, porque é obrigação dele responder a qualquer Vereador – não importa se o Vereador é 

oposição ou situação. Quando a Prefeita delega um Secretário, ele tem que responder. Em pauta 

temos Requerimento e Indicação, caso o Secretário não responda, aí Vossa Excelência tem todo 

direito de reclamar. Em nenhum momento eu citei o nome e nem prejudiquei Vossa Excelência. Falei 

de uma Lei que ainda está em curso, onde o Secretário Marlos falou que tinha ordem de demolir 

várias barracas! Não falei mentira nenhuma! Se Vossa Excelência ficou incomodado que coloque na 

Justiça. Se eu estou erado, vou responder pelos meus atos! Agora, braveza não tenho medo do senhor 

e nem de ninguém. Vereador Benedito Pereira Alves –Senhor Presidente, quando fala em Rio da 

Barra, é porque o Rio começa ali e vai até depois da Estrela d’água. São várias denúncias a respeito 

de aterro de mangue. Mas, sempre o IPHAN e o IBAMA aparecem lá, mas o endereço não é lá! 

Jamais vou invadir rios! Não sou do Meio Ambiente, mas, a natureza eu sei preservar. Mas, o que 

você falou, eu também não tenho medo de você não. Valcledes Alves Siara – Senhor Presidente, eu 

quero agradecer a presença o Presidente do PRTB do Estado da Bahia Sr. Roberto da Luz, partido 

este que eu mais o Vereador Benedito Lima Santos participamos. Certamente eu vou preparar um 

Projeto de Titulo Cidadão Portosegurense para o Sr. Roberto da Luz, porque também já foi morador 

de Porto Seguro, por este reconhecimento eu gostaria de pedir apoio dos demais Vereadores. Quero 

parabenizar o Presidente do Sindicado dos Funcionários Públicos Municipal, pela explanação neste 

Parlatório. Gostaria de parabenizar o Vereador Aparecido dos Santos Viana pela cobrança da visita 

dos Vereadores no Hospital Luiz Eduardo Magalhães. Gostaria de dizer que não devemos só visitar o 

Hospital, como também todas as Secretarias deste Município.  Benedito Lima Santos – Senhor 

Presidente, quero dá boas vindas ao Presidente do meu parido PRTB o Sr. Roberto da Luz. Senhor 

Presidente, o Município de Porto Seguro de uma forma geral, há três anos atrás era um abandono! 

Duas gestões deixaram Porto Seguro largado, abandonado, segurança zero; infra estrutura nenhuma. 

Este governo Claudia Oliveira, pode ter seus defeitos! Mas, tem mais de setenta por cento da 

qualidade de seus acertos! Recuperou esta cidade abandonada, sem turismo sem emprego, sem lazer 

e sem cultura. O que existia por parte deles, eram tapinhas nas costas, distribuição de carne e cerveja 

para quando chegar a eleição querer voto. Não é disso que o povo de Porto Seguro precisa! Este 

município precisa da nossa responsabilidade para com sua comunidade. Fui eleito Vereador pelo 

PRTB e venho fazendo o meu papel. São três anos de trabalho e posso provar a minha comunidade 

que tenho feito meu trabalho como Vereador! Não fiquei escondido e nem me ausentei do meu povo. 

Em minha casa recebo várias pessoas, participo de encontros muito antes de eleição. Mas é isso 

mesmo; uns cobram, criticam, mas, agora tenho certeza que Porto Seguro é uma cidade. Líder do 

Governo Vereador Evaí Fonseca Brito, me parece que Porto Seguro no lado Litoral Sul, parece que 

só está faltando terminar com os braços das pontes! Peça ao Secretário de Obras pra fazer isso o mais 

rápido; porque muitas obras já foram feitas neste Litoral; já tiramos o povo da lama e da poeira! Está 

chegando a UPA e uma Creche; pavimentação em várias ruas! Será que este governo não trabalha? 

Porto Seguro em gestões passadas parecia uma cidade fantasma! Hoje vários turistas estão voltando 
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pra Porto Seguro. Senhor Presidente, a respeito do cemitério, gostaria de informar que foi um projeto 

de minha autoria que está sendo executado, por isso quero parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira 

que atendeu o pedido deste Vereador! Na qualidade de Vereador eu faço os meus deveres: fiscalizar e 

cobrar. Mas, não posso deixar de reconhecer que a Prefeita Claudia Oliveira tem mudado o destino 

desta cidade. Gostaria de pedir a todos, mais um pouco de paciência, porque nós ainda vamos 

avançar como muito mais obras em Trancoso e em outros localidades deste município. Ordem do 

Dia do Executivo Municipal para 2º 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 de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Danilo Silva Barbosa e Robério 

Moura Gomes.Do Executivo Municipal- Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 001/2016 – 

Matéria: Revoga a lei nº 918/10 que desafetou da classe de bens de uso comum e autorizou doação 

de imóvel. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o Regimento Interno. Depois de várias 

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

ausência dos Vereadores: Danilo Silva Barbosa e Robério Moura Gomes.Projeto de Lei Nº 

002/2016 – 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 de 

várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Danilo Silva Barbosa e Robério Moura Gomes.Projeto de Lei Nº 

007/2016 – Matéria: Desafeta da classe de bens de uso comum e autoriza a Doação bem imóvel ao 

Sindicato do Comércio Varejista de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Belmonte. Quórum: Dois 

Terços (2/3) de acordo com o Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos 

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

Danilo Silva Barbosa e Robério Moura Gomes.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.Retirado de pauta a pedido do Líder do Governo 

Vereador Evaí Fonseca Brito. Projeto de Lei Nº 011/2016 – Matéria: Altera as disposições dos 

artigos 2º,8º, § 1º, 11,23 e 25 da Lei Municipal 546/2004 e dá outras providências. Quórum: Maioria 

Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno.Retirado de pauta a pedido do Líder do 

Governo Vereador Evaí Fonseca Brito.  Projeto de Lei Nº 012/2016 – Matéria: Autoriza a 

transferência de Permissão de táxi, regulamentando o art. 12-A e seus parágrafos da Lei nº 

12.587/2012 e dá outras providências. 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 002/2016 autoria Vereador Paulo Cesar 

Onishi. Matéria: Considera como de Utilidade Pública Municipal a Associação dos Músicos Gospel 

de Porto Seguro – Louva Porto. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 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 Robério Moura 

Gomes.Projeto de Lei Nº 003/2016 da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Porto Seguro – 

Concede aumento salarial aos servidores da Câmara Municipal. Retirado de pauta pelo Presidente 

Elio Brasil dos Santos.Requerimento: Nº 010/16 autoria Vereador Valcledes Alves Seara – Requer 

do Executivo Municipal a extensão do serviço do carro de limpeza pública para a Associação 

Comunitária de Agricultores União e Força no rio dos Mangues. Aprovado pela unanimidade dos 

presentes, constando ausência dos Vereadores: Danilo Silva Barbosa e Robério Moura Gomes.Nº 
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011/16 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal celebração e convênio 

com Entidades e ONG`s que atuam na preservação e recuperação da fauna e flora. Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Danilo Silva Barbosa e Robério 

Moura Gomes.Indicações: Nº 013/16 autoria Vereador Marcos Antônio Rodrigues dos Santos – 

Instalação de redutor de velocidade na rua Valdivio Costa, bairro Frei Calixto, em frente à Escola 

Municipal Governador Paulo Souto. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência 

dos Vereadores: Danilo Silva Barbosa e Robério Moura Gomes.Nº 014/16 autoria Vereador 

Valcledes Alves Seara – Construção de Unidade de Saúde (PSF) no Projeto Agrícola Rio dos 

Mangues.Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Danilo 

Silva Barbosa e Robério Moura Gomes.O Presidente Elio Brasil dos Santosagradeceu a presença 

de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 24 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. 
 

 

 


