14

Estado da Bahia
Câmara Municipal de Porto Seguro
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO DIA 18 DE
FEVEREIRO DE 2016

Aos 18 (dezoito) 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
havendo número suficiente para dar início à Sessão, 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, Aleandro Santos Silva,
Antonio Miguel Ballejo, Aparecido dos Santos Viana, Benedito Lima Santos, Benedito Pereira
Alves, Dilmo Batista Santiago, Nilzelito de Almeida Nobre e Robério Moura Gomes e Valcledes
Alves Siara; constando à ausência dos Vereadores:Antonio Geraldo Ferreira Couto, Danilo Silva
Barbosa, Evaí Fonseca Brito, Marcos Antonio Rodrigues dos Santos, Nilson Cardoso Bezerra e
Paulo Cesar Onishi. Expediente:A Ata da Sessão Ordinária do dia29 de dezembro de 2015 foi aprovada
pela unanimidade dos presentes; constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto,
Danilo Silva Barbosa, Evaí Fonseca Brito, Marcos Antonio Rodrigues dos Santos, Nilson Cardoso
Bezerra e Paulo Cesar Onishi. Para Leitura: Do Executivo Municipal: Mensagem Nº 001/16
acompanhando Projeto de Lei Nº 001/2016 – Revoga a lei nº 918/10 que desafetou da classe de bens de
uso comum e autorizou doação de imóvel. Mensagem Nº 002/16 acompanhando Projeto de Lei Nº
002/2016 – Autoriza a Cessão de bem imóvel municipal mediante Termo de Cessão de Uso e dá outras
providências. Mensagem Nº 002316 acompanhando Projeto de Lei Nº 003/2016 – Altera dispositivo da
Lei Municipal nº 1122/13 de 13 de dezembro de 2013 que institui o incentivo adicional aos Agentes
Comunitários de Saúde. Mensagem Nº 004/16 acompanhando Projeto de Lei Nº 004/2016 – Altera o
artigo 3º da Lei Municipal nº 925/10 de 17 de dezembro de 2010, para inserir fatos geradores das taxa de
poder de polícia. Mensagem Nº 005/16 acompanhando Projeto de Lei Nº 005/2016 – Dispõe sobre e o
registro e licenciamento de ciclomotores no Município. Mensagem Nº 006/16 acompanhando Projeto de
Lei Nº 006/2016 – 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. Mensagem Nº 007/16
acompanhando Projeto de Lei Nº 007/2016 – 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. Mensagem Nº 009/16 acompanhando Projeto de Lei Nº 009/2016 – Desafeta área de bens de
uso comum e autoriza Doação bem imóvel em favor do Rotary Club de Porto Seguro. Mensagem Nº
010/16 acompanhando Projeto de Lei Nº 010/2016 – Autoriza a Cessão de bem imóvel mediante Termo
de Cessão de Uso e dá outras providências. Mensagem Nº 011/16 acompanhando Projeto de Lei Nº
011/2016 – Altera as disposições dos artigos 2º,8º, § 1º, 11,23 e 25 da Lei Municipal 546/2004 e dá outras
providências. Mensagem Nº 012/16 acompanhando Projeto de Lei Nº 012/2016 – 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. Mensagem Nº 013/16 acompanhando Projeto de Lei Nº 013/2016 – Altera o
piso salarial dos professores da rede pública municipal de ensino. Do Legislativo Municipal: Projeto de
Lei Nº 001/2016 autoria Vereador Valcledes Alves Seara – Matéria: Denomina oficialmente como João
Rodrigues de Souza, localidade conhecida como Buraco da Jia, no Complexo Frei Calixto. De Diversos:
Oficio s/nº MinistryChaplain International – Solicita cessão do Plenário no dia 14 de março de 2016.
Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio
Geraldo Ferreira Couto, Danilo Silva Barbosa, Evaí Fonseca Brito, Marcos Antonio Rodrigues dos
Santos, Nilson Cardoso Bezerra e Paulo Cesar Onishi. No Pequeno Expediente fizeram uso da
palavra os Vereadores:Danilo Silva Barbosa – Senhor Presidente,na Sessão Solene de abertura dos
trabalhos legislativo ocorrida na segunda feira dia 15 de fevereiro, onde estava presente a Prefeita Claudia
Oliveira, eu na qualidade de Vereador representante do povo, não poderia deixar esta oportunidade para
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fazer as cobranças a Prefeita, porque ela tem o poder de executar. Falei das dificuldades que o povo do
complexo Baianão está sofrendo por muito tempo e ainda continua sofrendo. O Complexo Baianão tem
mais de cinquenta mil moradores, e não sei porque a Administração deste Bairro não funciona de forma
alguma! Aí fica o bairro totalmente abandonado; buracos em todas as esquinas; lâmpadas apagadas.
Quero fazer uma cobranças para todos que tem acesso com a Prefeita, para trabalhar com mais atenção
pelo povo do Complexo Baianão. Hoje estou cobrando, não fazendo críticas como Vereador de oposição;
sou Vereador representante do Município de Porto Seguro. Senhor Presidente, infelizmente nós temos
uma Secretária de Educação que não atende a comunidade da forma que deve ser atendida – com
educação! É uma Secretária totalmente ignorante! Peço a Prefeita que reavalieesta Secretária que só está
trazendo falta de educação para o Município de Porto Seguro. Os Colégios Pero Vaz de Caminha e Oscar
Oliveira do bairro Paraguai, estão totalmente abandonados, chegando ao ponto do Diretor entregar o
cargo por duas vezes! Felizmente a população não aceito que ele deixasse o cargo, porque ele como
Diretor faz por vontade própria e não pela Prefeitura. Espero que este recado chegue a Prefeita, diferente
do que andam falando que a saúde está funcionando; que a cidade está mil maravilhas; que a educação
está funcionando; porque simplesmente é mentira. É por isso que eu intitulo: “Governo Claudia Oliveira
de governo da mentira”.Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente,acabamos de ouvir o
questionamento do Vereador Danilo Silva Barbosa, falando a respeito de alguns bairros de Porto Seguro
que estão precisando de melhoramento. Aí eu lembrei do Distrito do Arraial d’Ajuda que hoje virou um
canteiro de obras, graças a iniciativa de nossa Prefeita Claudia Oliveira. São diversas obras que estão
causando raiva a oposição. A Prefeita Claudia Oliveira no dia de ontem estaria iniciando a pavimentação
de uma rua que interliga o bairro Novo Arraial – que já foi todo pavimentado; esta passa por dentro do
Parque Centra – uns trezentos metros de extensão. Quando a Prefeita Claudia esteve nesta Casa na Sessão
Solene de Abertura dos Trabalhos Legislativo, ela anunciou que no dia primeiro de março iria inaugurar
Colégio Nilzenil de Almeida Nobre; a pavimentação desta rua passa em frente a este Colégio! Existe no
Distrito do Arraial d’Ajuda uma Sociedade Amigos do Arraial d’Ajuda, composta de três pessoas: 01
(um) Português que mora em Portugal – que é Presidente; 01 (uma) cidadã que nasceu no Rio Grande do
Sul e mora no Arraial d’Ajuda há vinte anos e 01 (um) cidadão filho do Arraial d’Ajuda. Estas pessoas
entraram na Justiça pra impedir que a Prefeitura não faça pavimentação desta rua que passa pelo Parque
Central. Esta rua existe há mais de vinte anos! Eu entrei em contato com o Secretário de Obras Sr. Marlos
Brasileiro pra que o mesmo tivesse conhecimento do que está acontecendo; o Promotor já disse que não
tem problema algum! Quero parabenizar e agradecer a Prefeita Claudia Oliveira por ter marcado uma
reunião com estas três pessoas que para mim considero como inimigas do Arraial, porque não querem que
nossas crianças vão para escola com a rua pavimentada. Por isso eu quero parabenizar a Prefeita por ter
marcado uma reunião para ouvir estas pessoas. Quero deixar claro que ninguém vai impedir a
pavimentação desta rua, porque vai beneficiar mais de mil alunos que vão estudar nesta Colégio. Porque
esta rua já beneficia mais de cinco mil pessoas que passam nesta rua. Mais uma vez quero parabenizar a
Prefeita Claudia Oliveira pelas obras que está fazendo no Distrito do Arraial d’Ajuda e pela união dos
Vereadores que representam o Distrito do Arraial d’Ajuda: Dilmo Batista Santiago, Benedito Lima
Santos e Nilzelito de Almeida Nobre. Valcledes Alves Siara – Senhor Presidente, solicito de Vossa
Senhoria para fazer minhas cobranças. Quero agradecer os Vereador por apoiar o projeto de minha
autoria, onde oficializa o nome do “Buraco da Jia” para Sr. João Rodrigues de Souza, era um grande
comerciante, um dos fundadores do bairro Baianão. Também estou aqui para fazer minhas cobranças; eu
sou Vereador do Município de Porto Seguro; visito várias ruas dos Distritos, Povoados e bairros deste
município, vejo as necessidades de cada uma. Vejo o desempenho da Administração; mas, eu sou o porta
voz do povo e vejo grandes problemas em cada rua e é preciso que a administração possa acompanhar,
por isso eu tenho que fazer as cobranças: Quero pedir ao Presidente que solicite a Secretaria de Saúde
para que possa de imediato colocar o “carro fumacê”, nas ruas deste Município porque nós estamos vendo
a situação da “dengue, chikungunya e zika” que estão afetando o nosso país; falta de iluminação em
várias praças dos bairros. Por isso que eu concordo com as cobranças legais; vários postos de saúde ainda
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estão em construção, mas, também fecharam outros postos e nós sabemos a dificuldade dos pais de
família não seriam atendido; agora com transferência para ser atendidos em outros bairros, ficou mais
complicado ainda. Espero que a Secretaria de Saúde possa tomar as medidas urgências a este respeito.
Assim espero também que a Secretaria de Educação faça a mesma coisas com os colégios que ainda estão
precisando de reforma.Benedito Lima Santos – Senhor Presidente,o verão de Porto Seguro é casa cheia.
Desde o início do meu mandato venho pedindo aos demais Vereadores, para tomar providência com
relação aos Bancos desta cidade! Por exemplo deixo o Distrito do Arraial d’Ajuda, um local cheio de
turistas, com uma população enorme que fazem uso do caixa eletrônico; e o que parece que ninguém
toma atitude contra estes bancos! As filas continuam do mesmo jeito; um atendimento precário; por isso
eu gostaria de chamar a atenção não só dos Vereadores, como também da imprensa local! Não é possível
que um caixa eletrônico do Bradesco – que é uma vergonha este Banco para com Porto Seguro, como
também outras agencias; você chega no Arraial e encontra um único caixa – que está quebrado, porque os
outro foram retirados! A maioria dos funcionários desta Prefeitura recebe através do Banco Bradesco, este
banco é um desrespeito para com a população e as pessoas que visita esta cidade! Chega em um caixa,
está quebrado; retiram o caixa da praça; e a gente não sabe a quem recorrer! Por isso eu peço aos
Vereadores! Não quero citar a Prefeita, porque ela trabalha muito por esta cidade! Mas, nós Vereadores
temos o dever para visitar estas agencia ou até mesmo chamar os gerentes destes banco pra nos informar
o que está acontecendo. Não é possível que um cidadão (ã) saia do Arraial d’Ajuda para sacar dinheiro
em Porto Seguro. Senhor Presidente, outra coisa inadmissível que vem acontecendo em Porto Seguro: O
Comercio de Portas Abertas quando abre suas portas, não importa se você vai tomar uma agua mineral ou
se vai comer cem gramas de alimentos! Ele não pode estipular o valor que você deve consumir! E nós
devemos tomar uma atitude com estas barracas de praia porque é uma vergonha o que elas estão fazendo;
realmente estão extorquindo os turistas e nós moradores! Não existe valor de consumação de mesa em
lugar nenhum do mundo! Você chega com sua família é retirado porque você vai pagar os valores
estipulados por pessoa que vão usar a mesa! Tem que tomar providências com qualquer uma! Se tem
barra do Club Med. na praia, pertence à União – ao povo! Pode ser em Trancoso, Arraial d’Ajuda,
Caraíva ou em qualquer lugar! Se colocar barraca com mesas na praia, nós podemos fazer uso das mesas,
porque ali é portas abertas e nós temos o direito de gastar a quantidade que podemos gastar! Nilzelito de
Almeida Nobre – Senhor Presidente, eu estava atento ao pronunciamento do Vereador Dilmo Batista
Santiago, quando falou a respeito da Associação Amigos do Arraial! Quero completar e dizer que ali não
tem amigo nenhum para com o povo do Arraial! O Vereador Aldair Silva Andrade foi fazer um evento no
Arraial d’Ajuda, esta Associação impediu a realização do evento! Vai acontecer agora a IX Exposição do
Arraial, indiretamente um evento deste gera mais de cem empregos! A Associação que se diz Amigos do
Arraial querem barra! A Prefeita querendo calçar uma rua, eles foram ao local e mandaram parar com a
máquina! O que realmente esta Associação quer para com o povo do Arraial d’Ajuda? A Prefeita fez um
evento neste Distrito, meia dúzia deles começaram a vaiar! Não sei o que esta Associação que se diz ser
Amigos do Arraial, querem com este Distrito? Eu vou taxa-la como Associação inimiga do Arraial! Este é
o primeiro dia de trabalho do legislativo; também este ano vai ser um ano de muito trabalho; no dia da
Sessão Solene, os Vereadores falaram que todos estão juntos com q Prefeita Claudia Oliveira; realmente
eu desejo que os possamos caminhar juntos para o trabalho continuar; por exemplo no Arraial d’Ajuda
está ficando um canteiro de obras. Senhor Presidente, eu quero parabenizar o Col. França pelo grande
trabalho que ele vem fazendo em Porto Seguro; também não poderia de mencionar o Ten. Filipe Com. Da
Polícia Rodoviária Estadual – entrada de Vale Verde, pelo belíssimo trabalho. Senhor Presidente, ontem
uma rádio local estava falando a respeito da Empresa Embasa, onde um morador estava denunciando; ao
ouvi, eu imediatamente liguei para o Gerente da Empresa, o mesmo mandou funcionários da empresa ao
local para solucionar o problema; e este cidadão ainda continua reclamando. Benedito Pereira Alves –
Senhor Presidente, quero informar que na Sessão Solene de abertura dos trabalhos do poder legislativo do
dia 15 de fevereiro, eu estava viajando, por este motivo não pude participar. Mesmo assim, ouvi
atentamente os pronunciamentos dos Vereadores. Um disse que o Distrito de Trancoso está “mil
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maravilha”! eu respondo que o Distrito precisa estar mil maravilha. Quando o Crisnandes se afastou da
Superintendência, e colocou a Janaina a mesma foi admitida – politicamente para nossa família foi a
melhor coisa; ruim pra Trancoso. Mas, o Administrador Joabe está dando continuidade no trabalho – pelo
menos na limpeza pública. Se o Distrito de Tranco estiver bem, nós também devemos estar. Por isso eu
quero falar desta pessoa que está trabalhando bem. Quero falar a respeito de um Vereador que copiou
uma indicação que falou a respeito da ponte. Até hoje está ponte não terminou! Tenho certeza que não é
culpa do Secretário Marlos Brasileiro, porque eu o conheço há muito tempo. Acho bom usar este
microfone pra falar a verdade, e não mentira! A antiga ponte do Distrito de Trancoso, só eu doei trinta
sacos de cimentos! E também com ajuda de alguns comerciantes. Depois o Secretário Lauro Setubal junto
com a Superintendente Janaina assumiu os trabalhos desta ponte. Hoje a ponte está correndo o maior risco
para os que ali passam; por isso houve um acidente com um amigo nosso, morador de Trancoso que veio
a óbito! Até hoje não tiveram vergonha na cara para de colocar o corrimão e terminar com a obra desta
ponte. Quero falar a respeito da água de Sapirara e Coqueiro Alto; nós podemos até ficar sem luz, agora
sem água não! E a situação que se encontra Coqueiro Alto é uma das mais crítica que tem! Em
Itaporanga, são várias ruas que não passa água! Isso que é mil maravilha? Não é. A estrada que liga Taipe
ao Distrito de Trancoso que os empresários ajudaram em fazer o Cascalhamento; como também uma meia
dúzia não quis a pavimentação, pararam e o povo que ali moram sofrem com tanta poeira. A
pavimentação que está sendo feita no Distrito do Arraial d’Ajuda, é de péssima qualidade! Faça uma
coisa boa, pra poder a gente vir aqui e elogiar, agora do jeito que está se chover, acredito que trinta por
cento vai embora. Também quero informar que o Governador Rui Costa ficou mais ou menos umas três
horas no Rio da Barra com sua família; ficamos conversando uns cinco minutos, e disse que o EUA junto
com o Congresso estava liberando um bilhão e oitocentos milhões de dólar combater a epidemia que está
assolando o mundo. Quero agradecer a presença do Governador, uma pessoa simples. Agora não posso
aceitar que alguém use este microfone pra dizer que Trancoso estar mil maravilha, porque é mentira pura.
Ordem do Dia: Requerimento: Nº 001/16 autoria do Elio Brasil dos Santos – Requer do Executivo
Municipal o encaminhamento de Projeto de Lei versando sobre o reajuste salarial dos profissionais do
SAMU – Porto Seguro. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos
Vereadores: Evaí Fonseca Brito, Marcos Antonio Rodrigues dos Santos, Nilson Cardoso Bezerra e
Paulo Cesar Onishi. Indicações: Nº 001/16 de autoria do Vereador Aparecido dos Santos Viana –
Pavimentação asfáltica da Av. Adno Musser interligando a BR 367, aos bairros: Mirante, Sapoti, saindo
pelo Mercado do Povo e Praça do Trabalhador, com iluminação e pista para ciclistas e pedestres.
Aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí
Fonseca Brito, Marcos Antonio Rodrigues dos Santos, Nilson Cardoso Bezerra e Paulo Cesar
Onishi. Nº 002/16 de autoria Vereador Marcos Antônio Rodrigues dos Santos – Iluminação e construção
de vestiários com tela de proteção no bairro Frei Calixto. Aprovado pela unanimidade dos Vereadores
presentes, constando ausência dos Vereadores: Evaí Fonseca Brito, Marcos Antonio Rodrigues dos
Santos, Nilson Cardoso Bezerra e Paulo Cesar Onishi. O Presidente Elio Brasil dos Santosagradeceu
a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 25 de fevereiro 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

