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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE MARÇO DE 2016 

 

Aos 24 (vinte e quatro) 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 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, Aleandro Santos 

Silva, Antonio Miguel Ballejo, Aparecido dos Santos Viana, Benedito Lima Santos, Danilo Silva 

Barbosa, Dilmo Batista Santiago, Evaí Fonseca Brito, Marcos Antonio Rodrigues dos 

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

Siara; constando a ausência dos Vereadores:Antonio Geraldo Ferreira Couto – ausência justificada por 

atestado médico; Benedito Pereira Alves – ausência justificada por atestado médico; e Nilson Cardoso 

Bezerra. Expediente:A Ata da Sessão Ordinária do dia17 de março de 2016 foi aprovada pela 

unanimidade dos presentes,constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, 

Benedito Pereira Alves e Nilson Cardoso Bezerra. Para Leitura: Do Legislativo Municipal: Projeto 

de Lei Nº 006/2016 autoria Vereador Marcos Antônio Rodrigues dos Santos, Antônio Miguel Ballejo e 

Evaí Fonseca Brito. Matéria: Altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal nº 271/1998 que disciplina 

as normas para que entidades sejam consideradas de Utilidade Pública, e dá outras providências. Projeto 

de Lei Nº 007/2016 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito. Matéria: Reconhece de Utilidade Pública 

Municipal a Associação dos Profissionais de Educação Física de Porto Seguro. Projeto de Lei Nº 

008/2016 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito. Matéria: Reconhece de Utilidade Pública Municipal a 

Associação dos Amigos em Prol da Educação, Cultura e Arte de Porto Seguro. Projeto de Resolução Nº 

002/2016 autoria dos Vereadores Marcos Antônio Rodrigues dos Santos, Antônio Miguel Ballejo e Evaí 

Fonseca Brito. Matéria: Altera a redação da Resolução Nº 011/1998 concessão de Título de Cidadão 

Portosegurense. De Diversos: Ofício s/nº, Projeto Integração – Solicita cessão do Plenário no dia 03 de 

abril. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: VereadorElio Brasil dos Santos– 

Quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira pelas obras que estão acontecendo no Complexo Frei Calixto. 

Falo isso porque sou estou ouvindo críticas à Administração; mas, eu tenho fiscalizado a qual é o meu 

pape e vejo realizações de muitas obras neste complexo. E ao visitar as famílias moradoras destes bairros 

vejo ao contrário do que ouço aqui. Tudo isso depois da bancada grandiosa dos quatros Vereadores 

representantes deste complexo estão fazendo parte da base do Governo da Prefeita Claudia Oliveira; 

estamos todos os dias andando com ela acompanhando as obras; fazemos as reinvindicações e as obras 

tem acontecidos. Já encerrando este governo, que tenho certeza que vai prolongar por mais quatro anos, 

tenho certeza que oitenta por cento do Complexo Baianão estará asfaltado. La eu ando discuto; às vezes 

recebo críticas; mas, também recebo elogios, porque o complexo está bem representado pelos Vereadores. 

Nós temos conseguidos vários Postos de Saúde, os Colégios – mesmo com dificuldades na educação, já 

funcionam. O que mais povo reclamava e reivindicava era calçamento das ruas, isto está acontecendo. 

Anos e anos a comunidade reivindicava o asfaltamento da Rua João Carlos e o Mercado do Povo, ontem 

estas ruas foram calçadas; hoje o povo me parabenizou e parabenizou a Prefeita por esta realização; são 

três camadas de boa qualidade. São várias ruas calçadas do Mercado do Povo; hoje ao final tarde nós 

vamos receber a Prefeita, com certeza ela vai conversar com o Secretário Marlos Brasileiro para concluir 

em cem por cento por cento a pavimentação das ruas destes bairro. Uma outra coisa gostaria de falar: Há 

boatos nas ruas que cinco Vereadores desta Casa Legislativa será quebrado o “Sigilo Bancário”. Hoje 

qualquer motivo é quebra de sigilo do Vereador. Pelo meu modo de ver não há motivo grave para poder 

quebrar o sigilo bancário do Vereador. Na esfera Estadual a mesma formula, a imprensa ataca as 
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lideranças do Partido; lideranças dos aliados do Governo Rui Costa que está dando certo, aí divulgam na 

mídia! A nível Nacional a mesma forma: grampeia, denuncia a cada dia Governo da Presidente Dilma e 

do Ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo isso faz parte de um grupo de mídia e de políticos que 

foram derrotados nas urnas de 2012 e 2104 e tentam de qualquer formula ganhar a eleição municipal. Isso 

tudo está relacionada as eleições do ano de 2016, principalmente a cada Vereador que foram eleitos 

democraticamente pelo povo que foram as ruas e escolheu nós Vereadores; a Prefeita Claudia Oliveira; 

Governador Rui Costa e a Presidente Dilma. Depois disso, a oposição que foi derrotada tem que aceitar as 

ações do povo. Não podem querer usar da mídia; usar o Judiciário para querer afrontar o direito que foi 

legalmente concedido pelo povo. Acredito que este pedido não vai pra frente; mas, quero defender a 

eleição da Presidente Dilma; defender a situação do maior Presidente que o Brasil já teve Luiz Inácio 

Lula da Silva para Ministro da Casa Civil conforme falou o Ministro; mas a “rede globo e a mídia” 

escondem isso. Tenho certeza que o povo dará resposta nas urnas neste ano, porque este governo está 

fazendo a vontade do povo, pois estes Governos, estão construindo uma nova Porto Seguro, uma nova 

Bahia e um novo Brasil. Aparecido dos Santos Viana – Senhor Presidente, fiquei atendo o 

pronunciamento de Vossa Excelência quando falou a respeito da nossa Prefeita. Realmente os que por 

aqui passaram não fizeram um terço por nossa cidade como este Governo da Prefeita Claudia Oliveira. 

Sabemos que não é fácil administrar esta cidade pela extensão dela; são vários Distritos enormes; às vezes 

não tem como a Prefeita ter conhecimento do que está acontecendo em certos lugares. Gostaria de fazer 

uma reinvindicação a respeito de uma área para o cemitério, porque a área atual está pequena. Senhor 

Presidente, ontem ao ouvir noticiário nacional, todos os partidos estão envolvidos no esquema „lava jato”. 

Eu gostaria de saber se a sociedade geral fizesse um projeto para acabar com reeleição de Vereador e 

Deputados, porque a de Prefeito acabou agora. Eu acho que seria uma alternativa. Porque hoje a maioria 

só pensa em si próprio e esquece do próximo. Paulo César Onishi – Senhor Presidente, venho externar a 

alegria do povo do Povoado Jambeiro e o pessoal de Nova Caraíva. Hoje eles estão comemorando. 

Gostaria de parabenizar toda comunidade destes Distritos. Hoje o Jambeiro tem um posso artesiano, por 

isso a gente não pode deixar de parabenizar a sociedade que fizeram uma vaquinha entre os moradores 

para fazer o posso artesiano. Temos que parabenizar a comunidade de Nova Caraíva, porque o Colégio 

estava sem ventilador, sem água; o vaso sanitário não estava funcionando; mas, a sociedade deste Distrito 

fizeram uma vaquinha e conseguiram colocar estas coisas nos devidos lugares. Também externar 

parabéns a comunidade do Distrito de Caraíva pelo estacamento do rio que estava invadindo o Distrito 

sua obra custava mais ou menos oito mil reais, aí a comunidade se organizou, cada um deu sua cota e 

concluíram a obra. Mas, quero relatar a tristeza e indignação da falta do poder público quem deveria está 

fazendo sua obrigação. Senhor Presidente, acompanhando o raciocínio de Vossa Excelência quando fala 

da quebra bancária de alguns Vereadores. Quero falar que eu estou muito tranquilo em respeito ao 

Ministério Público que está fazendo isso. Aí eu gostaria de saber em qual partido o Ministério Público 

estar? Qual partido o Judiciário estar? Tem alguma sigla? Se de fato houve a denúncia, tem que ser 

investigada mesmo. Também acompanhado o raciocínio do Vereador Aparecido dos Santos Vias; se 

acabasse com a reeleição do Legislativo, poderia acabar um pouco do sistema, porque a gente ouve muito 

falar em lava jato, da corrupção. Eu acho que o mais importante é a gente saber e ter a sensibilidade de 

ouvir a voz do povo. O povo não está defendo nenhuma sigla partidária, e sim a nação brasileira! 

Independente da sigla, de fato são os corruptos que a Justiça está comprovando de quem levou o país sem 

precedência. De janeiro pra fevereiro no país foram cento e vinte e cinco mil desempregos; nós estamos 

com uma economia com total retração em função destes escândalos de vários políticos corruptos, se 

tiverem errados a Justiça tem que colocar na cadeia.  Danilo Silva Barbosa – Senhor Presidente,ao ouvi o 

seu pronunciamento a respeito do asfalto das ruas do Mercado do Povo, gostaria que que falasse que o 

asfalto é feito pelo Poder Público Estadual. Quando o Colégio Luiz Eduardo Magalhães está sem aula e 

sem água; e quando os alunos do Colégio Estadual do Arraial d‟Ajuda fizeram uma manifestação por que 

estava sem aula e querendo material para estudar, todos da base do aliada do Governo Claudia Oliveira, 
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falaram que era culpa do Governo do Estadual! E quando o asfalto do Estado chega ninguém diz que foi o 

Governo do Estado quem trouxe. Então se a prefeitura é responsável pelo asfalto, ela também tem que ter 

a responsabilidade pela educação – são dois pesos e duas medidas? Eu gostaria de entender isso. Eu fico 

feliz pelo asfalto; mais a gente tem que ver a realidade; e a realidade é que a Prefeita abandonou a nossa 

cidade por parte da educação. Vou usar a frase do Ex-Presidente Lula: “nunca na história desta cidade 

tivemos uma educação tão ruim como está”. São vários colégios sem aula durante esta semana. Ontem a 

APLB fez uma reunião extraordinária para falar a respeito da educação de Porto Seguro. Eu queria estar 

aqui parabenizando a Prefeita porque eu votei nela; acreditei que era seria bom para Porto Seguro; 

infelizmente depois de seis meses de mandato entendemos que ela queria fazer de Porto Seguro um 

balcão de negócio! Roubar a nossa cidade! Usufruir do dinheiro público de nossa cidade! Nós temos 

soluções; infelizmente não temos acesso a Prefeita. Só não temos o poder de resolver. Mas, a eleição está 

chegando; vamos implorar e dizer que o povo de Porto Seguro está triste com a gestão que aí estar. Quero 

desejar a todos uma ótima Pascoa. Valcledes Alves Siara – Senhor Presidente, eu também sinto muito 

orgulho de fazer parte desta administração pelas obras que estão sendo realizadas no município de Porto 

Seguro, principalmente com ruas dos bairros calçadas. Nós estamos com grande problema a respeito dos 

cemitérios de Porto Seguro! Realmente a respeito da educação eu solicito do Secretário desta pasta que 

seja mais rápido em resolver os problemas. Estou na base do Governo para tentar ajudar a Administração. 

As dificuldades são grandes; a crise está rodando em todo país. Espero que os demais Deputados também 

olhem mais para com o município de Porto Seguro, porque na hora de pedi voto todos aparecem. Espero 

que os Vereadores que t5rabalharam em prol destes Deputados, que cobre deles mais assistência para 

nossa cidade. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, eu quero parabenizar a Igreja Assembleia de 

Deus pelo belíssimo trabalho realizado no Distrito do Arraial d‟Ajuda; fez um evento que colocou mais 

de duas mil pessoas neste local; a igreja está tendo total apoio da Prefeitura Municipal de Porto Seguro 

através da Prefeita Claudia Oliveira. Senhor Presidente, tenho ouvido vários Vereadores questionando a 

respeito de algumas leis aprovadas por esta Casa que não são executadas tais como15 minutos em filas de 

bancos, e muitas outras. Nós criamos uma lei que dá direito a nós Vereadores visitar as Escolas do 

Município de Porto Seguro – fazer Câmara Itinerante nas Escolas! E se nós mesmos que criamos leis não 

estamos cumprimos, como é que nós queremos que o Executivo ou o Ministério Público façam cumprir 

outras leis? Eu estou envergonhado de ver colegas Vereadores que tem medo do povo! Tem colega que 

está com covardia e não quer que esta Casa saia pra visitar as Escolas, porque é medroso! Homem que é 

homem não tem medo do povo não! Todos os dias eu acordo seis da manhã e visito as ruas do Arraial 

d‟Ajuda; se tem alguém que não gosta de mim, não preciso dá bom dia, pra mim não interessa! Dou bom 

dia aquele cidadão que venha me respeitar, seja meu eleitor ou não! Medo eu não tenho! Temos que 

chegar nas Escolas, fazer reunião; ouvir a comunidade e saber das suas reivindicações! Não é nos 

acovardar! Eu peço aso Vereadores que estão se acovardando que não precisam se candidatar a Vereador 

nas próximas eleições! Deixe a vaga pra quem tem coragem; porque política é para homem e mulher de 

coragem! Senhor Presidente, ontem participamos do belíssimo curso do SENAC; aprendi muito. Tem pré-

candidato que estão falando que vai ser eleito com 350 votos! Coitado! Não sabe que a lei mudou! Não é 

só conseguir tem coeficiente eleitoral! É conseguir o coeficiente eleitoral e no mínimo o candidato tem 

que ter 10% do coeficiente eleitoral! Eu quero ver agora a baboseira do Sr. Ubaldino com os candidatos 

dele! Ele sempre fez isso: pegava um monte boi e de piranha de cem ou duzentos votos, dizia que tal 

grupo vai fazer um Vereador. É bom que se diga isso, porque estes candidatinhos que não tem voto, já 

era; morreram; acabou! Senhor Presidente, gostaria de falar a respeito do sigilo bancário e telefone. Ainda 

bem que minha esposa separou de mim! Porque se ela não tivesse separado, eu iria apanhar muito em 

casa! As vezes a gente brinca no telefone. Agora, em relação ao sigilo bancário eu desde já coloco minhas 

contas desde o período de dez anos pra cá, à disposição da Justiça. Tenho três contas: Banco do Brasil, 

Bradesco e Caixa Econômica. Depois eu vou pedir uma vaquinha ao Ministério Público pra ajudar a 

pagar os empréstimos que tenho nestes bancos. Na Caixa Econômica eu pago todo mês uma parcela de 
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R$ 1.417,00 (um mil quatrocentos e dezessete reais) e outra de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). 

No Banco Bradesco não devo nada. No Banco do Brasil o meu saldo positivo é treze reais. O meu limite 

da Caixa Econômica é R$ 4.00,00 (quatro mil reais) eu devo R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais). Aí 

eu peço a Promotoria Pública que me ajude a pagar minhas dividas! Senhor Presidente, em relação ao 

pronunciamento dos Vereadores Aparecido dos Santos Viana e Paulo Cesar Onishi a respeito da reeleição 

dos Vereadores; gostaria de dizer que cabe a cada um de nós Vereadores decidir se quer ser candidato ou 

não! Se o Vereador Aparecido dos Santos Viana tem cinco mandato, porque é competente! A mesma 

coisa sou eu no Arraial d‟Ajuda por três mandatos consecutivos! Cabe a nós sermos competentes pra 

poder continuar na vida pública. Aldair da Silva Andrade – Senhor Presidente, quero agradecer a Deus 

por ter me dado esta oportunidade de estar como Vereador durante este período; agradecer aos 

Vereadores. Se sentei nesta cadeira não foi porque eu quis! Foi Deus que me proporcionou isto! Tanto foi 

Ele que me resgatou quando eu era do diabo, quando ouvia estas palavras que estou ouvindo aqui hoje – 

um falando mal do outro! São pessoas que não tem coragem de usar a palavra “eu”, aí fica jogando um 

contra outro; temos que ser unidos para defender o nosso povo. Cada um tem direito de se expressar – 

seja oposição ou situação! Não devemos é jogar um Vereador contra o outro! Ninguém conhece nada; 

mas, neste período de um ano e seis meses deu pra perceber como é o sistema da política! Deus me 

colocou aqui pra mim lapidar, pra ver se é isso que eu quero pra minha vida. Deus tem compromisso com 

cada um! Toda autoridade é constituída por Deus! Pode sair mais de quinhentos candidatos, mas se Deus 

quiser Ele reprova todos! Antes eu gastei muito pra estar aqui! Hoje não gasto dez centavos em política, 

porque não vale apena.  Se eu sentar nesta cadeira e me corromper, eu mando Deus mim matar! Porque eu 

sou homem de Deus. Quando eu era do mundo, do diabo, eu era corrupto! Nenhum homem que conhece a 

verdade, não é corrupto. Se alguém em seu discurso aqui usar o nome de Deus em vão, podem ter certeza 

que terá um câncer na garganta! Deus revelou para um profeta que vários Pastores não queria que eu 

ganhasse a eleição! Mas, eles perderam porque estão fazendo parte com o diabo. Realmente não sei quem 

foi; quem estão fazendo isso, eu vou orar pela vida de cada um deles. Eles não estão cuidando de Deus e 

nem das ovelhas deles. Si eles são Pastores, tem que levar a Palavra de Deus para seu povo. O papel do 

Vereador não é dar botijão e nem dar nada pra eleitor; não é gastar dinheiro em política. Se o Vereador 

gastar o dinheiro dele na política, ele tá certo em não olhar para o eleitor. Também a maioria dos eleitores 

querem se corromper vendendo seu voto. Se o povo quiser votar comigo que vote, se depender de 

dinheiro não vote. Quero dizer pra vocês que nunca passei tão feliz depois que eu conheci Jesus. Se tiver 

alguém com câncer ou aids, pode me chamar que farei oração e Deus vai curar. Finalizou o Vereador 

fazendo uma oração.Evaí Fonseca Brito – Senhor Presidente,foi abordado aqui por um Vereador a 

respeito do Distrito de Caraíva. Em seguida eu entrei em contato com o Secretário de Educação Gilvan 

Santos Florêncio. Quero deixar bem claro, que a denúncia não procede! A Escola Chico Lage foi 

reformada e entregue há pouco dias. Se há denúncia de fato, que prove! Porque nós só tratamos com a 

verdade. Esta Casa Legislativa, só tratamos de assuntos embasados no que estamos falando! Falam que 

não estava tendo aula nas Escolas! Mais um erro. O que aconteceu hoje, foi uma situação unilateral dos 

Professores – não da Secretaria; conforme o Secretário de Educação falou que será dado falta em todos 

que se ausentaram da escola. Dificuldades qualquer gestão tem. Nós estamos preste a um ano eleitoral; é 

normal recebermos os ataques! Mas, também iremos responder a altura. Se a gestão tiver errado, ela vai 

ter que responder ou o Secretário vai responder! Quando a Prefeita delega um Secretário para uma pasta, 

a obrigação do Secretário é cumprir com sua obrigação. Se um cidadão jogou lixo na rua, falam que a 

cidade estar imunda; ainda diz: olhem o que a Prefeita está fazendo com a cidade! Todos sabem que tem 

uma pessoa responsável nesta área, só que muitos se acham despercebidos! Há pouco dias nós 

inauguramos o Posto de Saúde no Distrito de Caraíva; estava a comunidade em peso, inclusive o autor 

Marcelo Farias estava presente; fomos bem recebidos. Só que é um ano eleitoral e a oposição vai fazer a 

parte dela! Temos que estarmos preparados para respondermos a altura, não iremos abaixar a cabeça. No 

momento que tivermos errados, vamos em busca da verdade. Não devemos aceitar e nem acatar 
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denúncias sem fundamentos. Todos sabem, só fingem que esquecem a forma como a Prefeita Claudia 

Oliveira recebeu esta cidade: Funcionário com salário atrasado, decimo terceiro sem receber; cidade suja, 

abandonada, as escolas só no esqueleto. A Escola de Vera Cruz praticamente esta Administração fez tudo, 

porque estava abandonada; a mesma coisa no Arraial d‟Ajuda. Hoje estes dois Distritos tem Escolas 

modernas. Verdade que tivemos um problema no Setor da Educação! Erramos! Diretamente não 

queremos culpar a Secretária, mas foi exonerada. Estamos procurando acertar. Na gestão passada era 

greve todo ano, junto com a APLB! Esta Administração ainda fará várias pavimentações: Vera Cruz, 

Pindorama; em Arraial d‟Ajuda são sessenta e três ruas pavimentadas; agora mesmo está dando 

acabamento a ciclovia do Arraial d‟Ajuda, porque era uma vergonha com vários carros quebrados, lixos. 

Todos os Gestores que aqui passaram falavam que não podia fazer nada no Parque Ecológico porque era 

Loteamento! Nunca colocaram uma Pedro neste bairro. Hoje é um outro bairro; falam que é borra de 

asfalta, porque não tem o que falar! Mas antes as crianças; as família pisavam na lama, hoje há uma 

grande diferença. O povo vai agradecer a atual gestão. Temos o SESC, onde todas as crianças vão ser 

beneficiadas com escola; musicas, artes, esporte, dança, teatro, cinema, pintura...Venho com este projeto 

há sete anos; era desacreditado, hoje está sendo uma realidade; olhem a diferença da entrada da cidade! 

Olhem como era a Praça das Pitangueiras e faça a conclusão de como está hoje, sendo um cartão postal da 

cidade! Na gestão passada eu como Vereador denunciei os gastos que eram feito; era ponto de 

prostituição; hoje está totalmente diferente. Foram várias creches construídas neste município; o 

Governador Rui Costa em um ano de governo esteve em Porto Seguro sete vezes! Isso mostra o 

compromisso deste grupo. Quando elegemos alguém, o dever nosso é cobrar. É um dever de todos nós 

Vereadores cobrarmos. Nós temos dificuldades em todas as esferas Federal, Estadual e Municipal! O 

nosso país está em crise. Que se pague os culpados.  Quem errou deve pagar pelos seus erros. Isso serve 

de exemplo pra esta Casa. Se a Justiça pede quebra de sigilo bancário de alguns Vereadores, quem não 

deve nada não tem o que temer! Nós somos funcionários públicos. Fiz um requerimento falando da “tocha 

olímpica” que vai passar por esta cidade. Vai ser uma repercussão pra Porto Seguro mundialmente. A 

gestão vem se empenhando muito, tem muito ainda a fazer; são vários bairros que vai ser atendido, 

infelizmente quatro, cinco ou oito anos ainda é pouco. Porto Seguro sou vai mudar se tiver eleição 

comprometida até vinte anos aí teremos uma cidade diferenciada. A Universidade é um avanço pra nossa 

cidade e para outros jovens que estão vindo morar nesta cidade. Senhor Presidente, eu quero parabenizar 

o Vereador Aldair da Silva Andrade, pelo período que esteve como Vereador desta cidade como suplente 

da Vereadora Lívia Bittencourt. Se seu eleitorado for realmente compromissado com sua pessoa, você 

ganha a eleição. Questão de Ordem: Vereador Paulo Cesar Onishi – Senhor Presidente da maneira que 

o Vereador colocou no seu pronunciamento, parece até que eu estou mentindo. Mas, na próxima Sessão 

me comprometo em trazer todos os recibos e notas dos materiais que a Associação dos Moradores do 

Distrito de Caraíva, Nova Caraíva compraram e fizeram o poço artesiano, como também nas escolas. 

Porque também é muito fácil ligar para o Secretário e ele dizer que a Administração reformou tudo.  

Questão de Ordem: Vereador Paulo Cesar Onishi, fui bem claro. Quando qualquer Vereador faz 

denuncia aqui, é obrigação minha como Líder do Governo entrar em contato com o Secretário – foi o que 

fiz; e fui informado por ele. Vossa Excelência tem toda razão em trazer os recibos ou notas. Fiz a defesa 

de acordo o que o secretário passou pra mim. Não devemos ter divergência como colegas, mas, os fatos 

tem que ser esclarecidos. Antonio Miguel Ballejo – Senhor Presidente,tem dias que a gente usa o 

parlatório com muita alegria de falar e passar ideias para aqueles que nos escutam, porque a gente está 

tratando dentro de um processo democrático de assuntos que nos respeito – Vereador e esta Casa. Mas, 

quando a gente vem a este parlatório pra falar de coisa que não tem nada a ver com esta Casa, e falar de 

coisas que diretamente afeta a gente, é triste. É com muita tristeza que uso este parlatório por uma razão 

de irresponsabilidade ou imaturidade de alguns colegas. Nos meus vinte anos de vida pública em Porto 

Seguro; com dois mandato de Vereador; dois mandatos de Vice Prefeito; vejo meu nome envolvido – por 

causa de alguns colegas, com solicitação de quebra de sigilo telefônico bancário efetivado pela Promotora 
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Lair Faria Azevedo, por uma pretensa oferta de dinheiro por parte de um Vereador. Estive no Ministério 

Público como quase todos os Vereadores tiveram. Declarei a Promotora que eu só tive conhecimento 

depois que eu ouvi a gravação feita pelo Vereador Aleandro Santos Silva, quando o Vereador Danilo 

Silva Barbosa oferecia uma certo quantia pelo voto do “parecer do TCM”. Disse também que não tinha 

ali sugerir qualquer vantagem pelo voto contra e nem a favor! Votei contra o parecer do Tribunal, porque 

sei como a Prefeita Claudia Oliveira recebeu a Administração do ex-prefeito Gilberto Pereira Abade em 

2012, com mais de trinta e oito milhões pra pagar; mais de cinquenta por cento inativa com folhas de 

pagamentos; eu era Secretário de Educação na época e sei o que estava faltando pagar. Nunca na minha 

vida pública fui alvo de qualquer assédio! Hoje pra mim é um dia triste! Poucos políticos tem sua vida 

empresarial com transparência como eu tenho! Minha declaração de bens, processos eleitorais e no 

processo de posse quando fui eleito é o meu próprio consentimento. Cem por cento das rendas que eu 

tenho, todo meu patrimônio declarados no Imposto de Renda – que não é pequeno, é razoável; mas, foi o 

que ganhei durante a minha vida. Quando cheguei pra Porto Seguro praticamente já tinha. Assim é minha 

conta bancária e serviço telefônico que hoje publicamente ofereço ao Ministério Público. Senhor 

Presidente, fato como este, espero que não se repita nesta Casa, porque além de desmoralizar a atividade 

principal do Vereador acaba confirmando grande desprestígio desta classe para com a população. Senhor 

Presidente, eu gostaria de desejar um grande sucesso ao Vereador Aldair Silva Andrade na campanha que 

se inicia no mês de agosto.Marcos Antonio Rodrigues dos Santos – Senhor Presidente, gostaria de 

parabenizar todos que participaram do curso realizado nesta Casa Legislativa, onde todos ficaram 

esclarecido com a situação da reforma política. Gostaria de discordar do Vereador Dilmo Batista 

Santiago. Realmente o coeficiente vai ser maior; mas, os pequenos candidatos também vai ajudar aqueles 

com maior quantidade de voto! Por exemplo: Se os candidatos a Vereadores do meu partido não tivesse 

estes votos, eu não estaria hoje aqui! Quero informar que o Vereador Aldair Silva Andrade hoje é filiado 

ao PSC, onde ele vai estar concorrendo uma vaga juntamente com: eu, Aleandro Santos Silva e mais 

outros candidatos que venha disputar a eleição para Vereador. O Vereador Aldair Silva Andrade onde diz 

que nós fazemos os planos, mas é Deus quem dá a direção; é Ele que permite para que cada um esteja 

aqui. Concordo com o Vereador Aparecido dos Santos Viana quando em acabar com reeleição para 

Vereador! Mas, a Câmara dos Deputados fez uma mine reforma política e não abordou isso; fizeram 

como quiseram fazer! Perderam a oportunidade de fazer uma reforma política mais decente. Já que não 

fizeram, nós estamos aí mais uma vez esperando que o povo possa dizer se merecemos ou não. Senhor 

Presidente, em relação aos partidos políticos onde hoje se fala muito em corrupção e investigação; como 

também foi abordado nesta Sessão por alguns Vereadores a respeito da quebra de sigilo bancário e 

telefônico – inclusive o meu nome citado também. Não quero ofender o Vereador Elio Brasil dos Santos 

que é do PT. Mas fico muito à vontade pra falar isso porque sempre votei neste partido. Só não votei na 

última eleição reeleição da Dilma. A questão partidária do nosso país, a corrupção já vem de muito tempo 

realmente! Hoje as pessoas tem que olhar não só no partido! Se hoje eu tenho que disputar uma eleição 

por um partido, é porque a lei eleitoral é assim; quem não for filiado a algum partido não pode ser 

candidato. Muitos eleitores hoje estão olhando é a pessoa! Qual é a pessoa que está no partido e quem vai 

concorrer a eleição! Já fui do PT por muitos anos, com o já fui pra rua fazer campanha. Mas, infelizmente 

o PT institucionalizou a corrupção deste país. Senhor Presidente, com relação a quebra de sigilo bancários 

de alguns Vereadores, inclusive fui envolvido. Eu quero parabenizar o Vereador Antonio Miguel Ballejo 

pela sua postura, pelo seu caráter político nesta cidade. Quando fui candidato pela primeira vez, eu fiz 

minha declaração de bens – tudo que tenho. Fiquei até um pouco assustado, porque o Ubaldino fez a 

declaração dele praticamente igual a minha – quer dizer o patrimônio dele era igual ao meu: uma casa, um 

carro e uma moto! Não tenho medo! O que eu tenho está tudo declarado. Graças a Deus hoje tenho uma 

casa comprada e financiada pela Caixa Econômica Federal; dois carros financiados e uma moto. A 

mesma cosia é a minha conta bancária, tudo que tenho passa por lá. Fui ao Ministério Públicoe 

simplesmente só falei a verdade. Não citei nome nenhum de Vereador. O que o Vereador Aldair Silva 
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Andrade falou é pura verdade, porque ele é igreja. Precisamos buscar mais a Deus e orar; pedir justiça 

para esta laia de corrupto que instalou nesta nação. Benedito Lima Santos – Senhor Presidente, já 

falaram várias coisas a respeito do município de Porto Seguro – uns defende e outros acusam.A única 

coisa que não consigo observar é quando todo mundo faz parte da base do Governo não aparece nenhum 

defeito! Quando corre pra oposição, aí aparece um monte de defeito. Eu sou base do Governo, e quando 

encontro algum erro, eu venho ao Secretário para corrigir! Faço isso porque o meu papel é esse. Recebo 

como Vereador pra fazer um trabalho em prol da comunidade. Agora virar oposição só pra mostrar 

defeito isso eu não faço. Desde o início deste governo tem obras no município de Porto Seguro. Vamos 

fazer política com seriedade. Eu estive no Distrito de Caraíva com o sistema odontológico, enfermeira, 

médico – tudo funcionando. Construiu um poço artesiano. A aqui falaram que o poço artesiano teve custo 

da comunidade; mas foi construído uma ponte que gastou mais de dez mil reais, porém não veio um 

morador aqui nesta Casa parabenizar a Prefeita. A Prefeita vai perfurar mais de dez poços para as 

comunidades carentes – que ficaram por muito tempo sem esta realização. Tivemos um problema na 

educação, mas, já está sendo corrigido! Nosso trabalho junto com o Governo é corrigir os erros; não é 

virar as costas pra população, como outros gestor fizeram. Quando qualquer funcionário marcava um 

encontro com os ex-gestores, não atendia ninguém; às vezes davam as costas. Mas, esta mulher está ai, 

ouvindo e escutando toda população. Ordem do Dia do Executivo Municipal – Para 2º 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 patê dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Benedito Pereira Alves, 

Nilson Cardoso Bezerra, Robério Moura Gomes e Valcledes Alves Siara. 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 patê dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Benedito Pereira Alves, Nilson Cardoso 

Bezerra, Robério Moura Gomes e Valcledes Alves Siara. 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 patê dos Vereadores, foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, 

Benedito Pereira Alves, Nilson Cardoso Bezerra, Robério Moura Gomes e Valcledes Alves Siara.  

Do Executivo Municipal – Para 1º Votação: 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.  Depois de várias discussões por patê dos Vereadores, foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo 

Ferreira Couto, Benedito Pereira Alves, Nilson Cardoso Bezerra, Robério Moura Gomes e 

Valcledes Alves Siara. 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. Depois de várias discussões por patê dos Vereadores, foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo 

Ferreira Couto, Benedito Pereira Alves, Nilson Cardoso Bezerra, Robério Moura Gomes e 

Valcledes Alves Siara. 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.  Depois de várias discussões por patê 

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

Antonio Geraldo Ferreira Couto, Benedito Pereira Alves, Nilson Cardoso Bezerra, Robério Moura 

Gomes e Valcledes Alves Siara. Do Legislativo Municipal – Para 2º Votação: Projeto de Lei Nº 
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002/2016, autoria Edil, 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 patê dos Vereadores, foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo 

Ferreira Couto, Benedito Pereira Alves, Nilson Cardoso Bezerra, Robério Moura Gomes e 

Valcledes Alves Siara. Do Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de lei Nº 025/2014 
autoria Vereadores Valcledes Alves Seara e Macros Antônio Rodrigues dos Santos. Matéria: Revoga a 

Lei Municipal Nº 773 de 16 de junho de 2008 que Disciplina a ligação de energia elétrica e agua 

encanada nas edificações no âmbito do município de Porto Seguro. Quórum: Maioria Absoluta de acordo 

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

aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo 

Ferreira Couto, Benedito Pereira Alves, Nilson Cardoso Bezerra, Robério Moura Gomes e 

Valcledes Alves Siara. Projeto de Lei Nº 003/2016 autoria Mesa Diretora – Matéria: Concede 

Reposição salarial aos servidores municipais lotados na Câmara Municipal de Porto Seguro. Quórum: 

Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. O Presidente Elio Brasil dos Santos 

informou que reposição salarial para os Servidores da Câmara Municipal de Porto Seguro será de 12% 

(doze por cento). Depois de várias discussões por patê dos Vereadores, foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, 

Benedito Pereira Alves, Nilson Cardoso Bezerra, Robério Moura Gomes e Valcledes Alves Siara. 

Requerimento: Nº 012/16 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal o 

envio de Proposição versando sobre a regulamentação da profissão de motoristas e de condutor de 

veículos de emergência. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos 

Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Benedito Pereira Alves, Nilson Cardoso Bezerra, 

Robério Moura Gomes e Valcledes Alves Siara. Nº 013/16 autoria Vereador Elio Brasil dos Santos – 

Requer do Executivo Municipal o envio de Proposição versando sobre a doação de área para o Sindicato 

dos Agentes de Endemias e Agentes de Saúde. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando 

ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Benedito Pereira Alves, Nilson Cardoso 

Bezerra, Robério Moura Gomes e Valcledes Alves Siara. Indicações: Nº 015/16 autoria Vereador 

Robério Moura Gomes – Construção de duas calçadas nas laterais da pista BA 001, trecho entre o 

Condomínio 2000 até entrada do Condomínio Coqueiral. Aprovado pela unanimidade dos presentes, 

constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Benedito Pereira Alves, 

Nilson Cardoso Bezerra, Robério Moura Gomes e Valcledes Alves Siara. Nº 016/16 autoria Vereador 

Evaí Fonseca Brito – Pavimentação da rua das Acácias, Alameda das Quaresmeiras e dos Ipês no Village, 

Av. Bahia, Rua Tocantins, rua Pernambuco, rua Goiás no Mundaí – Orla Norte.Aprovado pela 

unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Antonio Geraldo Ferreira Couto, 

Benedito Pereira Alves, Nilson Cardoso Bezerra, Robério Moura Gomes e Valcledes Alves Siara. O 

Presidente Elio Brasil dos Santosagradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 

31 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. 

 

 

 

 


