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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016
Aos 20 (vinte) dias do mês de outubro 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 chamada que constatou número legal de Vereadores. O Presidente Elio
Brasil dos Santos declara aberta a Sessão sob a proteção de Deus, com a prece do Pai Nosso – de
acordo com a Resolução Nº. 46 de 23 de março de 2000, e com as presenças dos Vereadores:
Aleandro Santos Silva, Antonio Geraldo Ferreira Couto, Antonio Miguel Ballejo, 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,
Robério Moura Gomes e Valcledes Alves Siara; constando à ausência dos Vereadores: Aparecido
dos Santos Viana, Evaí Fonseca Brito e Lívia Cardoso Bezerra. Para Leitura: Projeto de
Resolução Nº 036/2016 autoria Vereador Marcos Antônio Rodrigues dos Santos. Matéria: Concede
Título de Cidadão Portosegurense ao Sr. Adival Santos do Carmo. Projeto de Resolução Nº 037/2016
autoria Vereador Marcos Antônio Rodrigues dos Santos. Matéria: Concede Título de Cidadão
Portosegurense ao Sr. Irenilton Batista dos Santos. Do Executivo Municipal: Mensagem nº 035/2016
– Solicita autorização de viagem. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi
aprovado pela unanimidade da Casa. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 13 de outubro
de 2016 foi aprovada pela unanimidade dos presentes; constando ausência dos Vereadores: Aparecido
dos Santos Viana, Evaí Fonseca Brito e Lívia Cardoso Bezerra. No Pequeno Expediente fizeram
uso da palavra os Vereadores: Marcos Antonio Rodrigues dos Santos – Senhor Presidente, gostaria
de falar a respeito de um grande evento que está acontecendo em Porto Seguro. Este evento era
realizado na Chapada Diamantina, o mesmo veio pra Porto Seguro. Eu quero parabenizar as
Secretarias de Esporte e Turismo através da Prefeita Claudia Oliveira por trazer este grande evento
para o município de Porto Seguro. Da cidade foram quatro duplas, sendo que duas já foram
desclassificadas. Hoje o pessoal deu a largada no município de Guaratinga às 09:00 e a previsão da
primeira turma a chegar no Arraial d’Ajuda é por volta de meio dia. São quinhentos atletas inscritos.
No próximo sábado acontecerá o encerramento, deve estar presente o Governador Rui Costa junto com
a Prefeita Claudia Oliveira. O Brasil Ride é um evento internacional; o nosso município só tem a
ganhar com isso. Valcledes Alves Siara – Senhor Presidente, quero agradecer a Deus e a todos que
acreditaram em mim; desejar aos escolhidos democraticamente para assumir o cargo como Vereador
por mais um período de quatro anos. Alguns de nós que não fomos eleitos, não podemos considerar
perdedores, porque durante o período que aqui passamos, lutamos para o bom desenvolvimento do
município de Porto Seguro. Quero dizer para o Vereador eleito Van-van pela expressão de voto, isso
mostra um lado positivo seu para com a comunidade que você representa. Senhor Presidente, eu saio
desta Casa de cabeça erguida por que sempre mantive o respeito e seriedade; não fiz tudo que gostaria
de fazer, porque não dependia só da minha pessoa; mas tenho certeza que deixei o meu legado.
Senhores Vereadores (a), gostaria de ter o apoio de vocês na provação de um requerimento de minha
autoria, requerendo da Prefeita Claudia Oliveira a construção de uma quadra poliesportiva para o
Bairro Frei Calixto para minimizar os anseios dos esportistas desta localidade. Evaí Fonseca Brito –
Senhor Presidente, aos funcionários do Fórum que estão aguardando aprovação do requerimento, que
dizer que é um projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, mas podem ter certeza que a Prefeita já
mais irá ser contra. Quero complementar o amigo Alexandro e os Desbravadores que estão
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aguardando a votação do projeto. Boas vindas ao Vereador eleito Vanvan que em breve estará nesta
Casa Legislativa representando a população do município de Porto Seguro. Senhor Presidente, o
período de quatro anos em uma Casa Legislativa tivemos problemas como em qualquer lugar tem!
Uma coisa que sempre procuramos nesta Casa foi respeitarmos. Tivemos vários impasses, projetos
difíceis tanto do Legislativo como do Executivo; porém hoje esta Casa com dezessete Vereadores e no
meu caso na qualidade de Líder do Governo eu procurei ser amigo e dando continuidade neste
trabalho. Quero dizer também que uma reeleição não é fácil, independente da quantidade de voto!
Porque é impossível você agradar a todos! Mas o que vale é o que você fez no período dos quatro
anos. Os que foram eleitos agora vão passar pelo mesmo processo nesta Casa Legislativa. Muitos
criticam esta Casa, mas tem vontade de estar aqui. Quero agradecer ao Vereador Benedito Pereira
Alves, pelo carinho, pela forma que foi recebido no Distrito de Trancoso; foi uma semana excelente;
não estamos no mesmo grupo político, mas também há um grande respeito entre nós. A sua família me
recebeu em uma maneira cordial. Conseguir uma grande façanha no Distrito de Trancoso, onde
coloquei os Vereadores: Benedito Pereira Alves e Robério Moura Gomes na mesma mesa para
conversarem! É isso que falta na política! Senhor Presidente, eu quero dá um voto de confiança a
solicitação da viagem da Prefeita Claudia Oliveira onde está viajando para Portugal em busca parcerias
para com o município de Porto Seguro. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, quer parabenizar
o meu amigo e empresário do Distrito do Arraial d’Ajuda que foi eleito vereador Vanvan Laje. Do
Estremo Sul ele foi o mais votado. Com isso ele sabe que a responsabilidade vai ser triplicada. Muitas
vezes as pessoas analisam o Poder Legislativo como se fosse o Poder Executivo. No meu primeiro
mandato achando que eu poderia fazer tudo, eu procurei uma pessoa mais intelectual do Arraial
d’Ajuda por ter sido Assessor de um Deputado Federal no Estado de Minas Gerais. Só que a
experiência por ser Assessor de Deputado não enriquece em nada a um Vereador de Porto Seguro.
Mesmo assim ele ficou três anos na Assessoria. Depois fui obrigado a pedir o afastamento dele e
colocar uma pessoa do convívio de nossa comunidade que poderia enriquecer muito mais do nosso
conhecimento do que o cidadão que veio de Belo Horizonte com conhecimento da teoria e não da
prática. No primeiro mandato a gente acredita que faz fazer muitas coisas! Em várias reuniões que
participei fui questionado: Se tinha projeto pra fazer uma creche, construir escola ou posto de saúde
para um determinado bairro? Disse para ele que está no Regimento Interno da Câmara de Vereador
que o Vereador não faz projeto para gerar despesas para o município! Isso é função do Poder
Executivo! O Vereador através de requerimento ou indicar ao Executivo que faça tais coisas em
determinado lugar. Não podem cobrar do legislador coisas que não é da função dele. Pois a função do
Vereador é fiscalizar, requerer, indicar. Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, quero
agradecer e parabenizar os componentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tive a alegria e a honra
de encaminhar um Projeto de Lei de Utilidade Pública para os Desbravadores desta Igreja, projeto este
que está sendo votado hoje. Senhor Presidente, gostaria de falar pra Vanvan eleito Vereador mais
votado nesta eleição, que no primeiro meu mandato eu fui também o Vereador mais bem votado no
município de Porto Seguro. Aos colegas Vereadores que não foram reeleitos isso faz parte da política;
já passei por isso; passei sete anos fora porque dois ex-prefeitos de Porto Seguro tiraram minha
reeleição: Janio Natal e Gilberto Pereira Abade. Senhor Presidente, a Prefeita Claudia Oliveira nesta
semana recebeu um grupo de empresários; acredito que no período de seis meses ela está trazendo pra
Porto Seguro a “Marina”. Tem ela entrou em contato com empresários de dois países para trazer o
Aeroporto Internacional de Porto Seguro. Isso é fruto de um trabalho que vai gerar muito emprego e
renda para nossa cidade. Benedito Pereira Alves – Senhor Presidente, quero agradecer a visita do
Líder do Governo Vereador Evaí Fonseca Brito ao Distrito de Trancoso, ali conversamos muito, como
também ele foi muito cobrado, isso faz parte do homem público. Neste momento não posso deixar de
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cobrar a Prefeita ou o responsável pela coleta do lixo, porque a situação do Distrito de Trancoso agora
na baixa temporada são pilhas e mais pilhas de lixos! Em particular eu tive que pagar um caminhão
para retirar o lixo. Muitas vezes até a Prefeita não sabe do acontecimento. Mas, acho que já tem que
fazer o planejamento para a alta temporada que não é fácil. Também conversei com o Líder do
Governo a respeito do da situação que se encontra o cemitério do Distrito de Trancoso. Quero dizer
para os funcionários da Justiça que podem ter certeza que os Vereadores vão abraçar esta causa. Quero
parabenizar o Vanvan Vereador eleito; gostaria que você conhecesse os demais Vereadores desta Casa.
Tenho certeza que os dezessete Vereadores eleitos vão continuar lutando pelo desenvolvimento do
município de Porto Seguro. Gostaria de falar pra Vanvan que tem meus Assessores: Drª. Andressa e
Caio Victor a sua disposição e que possam mostrar a dependência desta Casa Legislativa. Ordem do
Dia do Executivo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 026/2016 – Matéria: Desafeta
da classe de bem de uso comum do povo e autoriza a Permuta bem imóvel municipal e dá outras
providências. Quórum: Dois terços (2/3) de acordo como art. 143 do Regimento Interno. Depois de
várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. Do
Executivo Municipal para 1ª Votação: Projeto de Lei Nº 031/2016 – Matéria: Autoriza a cessão de
bem imóvel municipal mediante Termo de Cessão de Uso e dá outras providências. Quórum: Dois
terços (2/3) de acordo como art. 143 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte
dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. Do Legislativo Municipal – Para 2º
Votação: Projeto de Lei Nº 032/2016, autoria Edil, Aparecido dos Santos Viana. Matéria: Considera
de Utilidade Pública Municipal a Ass. Bahia Sul da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quórum:
Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por
parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. Requerimentos: Nº 101/16 autoria
Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal solicitação ao DENIT para instalação
de Radar de Velocidade (Pardal) na Orla Norte, proximidades do Hotel Porto Calém. Depois de várias
discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 103/16 autoria
Vereadores Paulo Cesar Onishi, Aparecido dos Santos Viana, Lívia Cardoso Nascimento, Evaí
Fonseca Brito, Elio Brasil dos Santos – Requer do Executivo Municipal o envio de Projeto de Lei
versando sobre gratificação aos servidores à disposição da justiça na Comarca de Porto Seguro, nos
moldes da Lei Municipal 1059/13. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi
aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 104/16 autoria Vereador Valcledes Alves Seara – Requer
do Executivo Municipal celebração de convenio com o Min. dos Esportes para construção de quadra
poliesportiva coberta no Complexo Frei Calixto. Depois de várias discussões por parte dos
Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. Indicações: Nº 115/16 autoria Vereador
Paulo Cesar Onishi – Revitalização da Cidade Histórica e da iluminação da escadaria. Depois de
várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 116/16
autoria Vereadora Lívia Cardoso Nascimento – Construção de estação de transbordo e estacionamento
para ônibus turísticos em Porto Seguro. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi
aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 117/16 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Serviço de
drenagem no baixo Mundaí, Village I e pavimentação asfáltica da rua do Telégrafo. Depois de várias
discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 118/16 autoria
Vereador Robério Moura Gomes – Construção de uma praça da alimentação em frente ao ponto de táxi
do Bosque de Trancoso, distrito de Trancoso. Depois de várias discussões por parte dos
Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 119/16 autoria Vereador Aparecido dos
Santos Viana – Pavimentação asfáltica das ruas do bairro Novo, povoado de Pindorama. Depois de
várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da Casa. Nº 120/16
autoria Vereador Nilson Cardoso Bezerra – Perfuração de Poço Artesiano no Assentamento Santa
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Maria. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade da
Casa. Nº 121/16 autoria Vereador Valcledes Alves Seara – Revitalização e aparelhamento da Praça do
Trabalhador no Complexo Frei Calixto. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores, foi
aprovado pela unanimidade da Casa. O Presidente Elio Brasil dos Santos agradeceu a presença de
todos, marcando a próxima Sessão para o dia 27de outubro 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.

