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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 31 DE MARÇO DE 2016
Aos 31 (trinta e um) 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. Pela ausência do Presidente Elio Brasil dos Santos
assumiu os Trabalhos da Mesa Diretora nesta Sessão Ordinária foi o Vice Presidente Vereador 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: Antonio Geraldo Ferreira Couto, Antonio Miguel Ballejo, Aparecido dos Santos Viana,
Benedito Lima Santos, Benedito Pereira Alves, Danilo Silva Barbosa, Dilmo Batista Santiago, Evaí
Fonseca Brito, Lívia Cardoso Nascimento, 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: Aleandro Santos Silva e Elio Brasil dos Santos. Dando
prosseguimento a Sessão Ordinária o Presidente da Mesa Dilmo Batista Santiago convidou o Vereador
Aparecido dos Santos Viana para assumir a 2ª Secretaria pela ausência do Secretário Titular Vereador
Aleandro Santos Silva. Expediente: A Ata da Sessão Ordinária do dia 24 de março de 2016 foi aprovada
pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva e Elio Brasil
dos Santos. Para Leitura: Do Legislativo Municipal: Projeto de Lei Nº 009/2016 autoria Vereador
Robério Moura Gomes Matéria: Denomina oficialmente como Rua Carmem Frazão, trecho iniciando na
lateral da ladeira do Rio Trancoso com 100 metros, ao sul. De Diversos: Oficio s/nº, ECOAR – Bahia –
Solicita cessão do Plenário no dia 15 de abril. Secretaria Municipal de Saúde – Solicita cessão do Plenário
nos dias 18/19 e 25/26 de abril. No Pequeno Expediente fizeram uso da palavra os Vereadores: Lívia
Cardoso Nascimento – Senhor Presidente, fiquei um ano e nove meses na Pasta da Secretaria de Trabalho
e Desenvolvimento Social de Porto Seguro. Neste período, muitas coisas foram alcançadas: inauguração
do CRAN, Casa do Trabalhador; recentemente foi inaugurada a nova Instalação do CREAS; inauguração
da Sede da Secretaria e várias outras unidades. Eu acho que contribui um pouco pelo social de Porto Seguro.
Não poderia deixar de agradecer a cada funcionário desta Secretaria, alguns que estão aqui leva o meu
abraço e carinho para os demais. A Secretaria irá receber uma nova Secretária; uma pessoa bem conceituada
em nossa cidade, tenho certeza que ela dará continuidade ao trabalho. Hoje como Vereadora, vou entrar
com um projeto de lei para o CRAS Indígena e Pavimentação do bairro Vila Jardim. Quero agradecer ao
Vereadores ao me receber; este ano é um ano atípico; é um ano eleitoral, onde todos nós vamos pra disputa
eleitoral. Até como a única mulher desta Casa, gostaria de fazer um apelo aos demais Vereadores: que
façamos uma campanha transparente; sem agredir as famílias; sem agredir as pessoas, porque o voto é
democrático! Não precisa agredir e nem desonrar as pessoas, porque quem vai escolher os próximos
Vereadores são vocês que aqui estão participando desta Sessão. A população necessita de respeito estamos
passando por um momento difícil em nosso país. Podem ter certeza que irei concorrer a eleição e jamais da
minha pessoa desonrarei qualquer um! A política passa, mas a família é constituída por Deus, e as famílias
de Porto Seguro merecem respeito. Quero agradecer a Prefeita Claudia Oliveira pelo apoio que me deu
durante o período que estive na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social; pra mim a luta continua.
Na semana que vem, estarei lançando uma campanha na Câmara de Vereadores – hoje é uma campanha
Nacional “Sou Filho da Mãe mas tenho um Pai”; são pais e mães que não registram as criança e nem tão
pouco dão atenção as mesmas; é uma campanha que foi aprovada pelo Senado. Me coloco à disposição de
todas as mulheres de Porto Seguro por esta grande luta. Evaí Fonseca Brito – Senhor Presidente, quero
parabenizar o ex-vereador Aldair Andrade pela sua postura nesta Casa Legislativa. Na semana passada falei
da fidelidade de um político onde o nosso país tem passado por uma crise política; mas também há políticos
decentes. Infelizmente por conta de alguns nós pagamos o preço muito alto. Não adianta alguém falar que
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não gosta de política, porque tudo gira em torno da política. Senhor Presidente, quero parabenizar a
Vereador Lívia Cardoso Nascimento pelo período que passou frente a Secretaria de alho e Desenvolvimento
Social deste Município. Uma pessoa que honrou esta pasta como Secretária; mostrou o que a mulher pode
fazer diferente. Você é uma pessoa da confiança da Prefeita Claudia Oliveira, no momento mais crítico que
passou você estendeu a mão! Este mundo nosso, é um mundo de gratidão; na política não é diferente!
Infelizmente tem os prós e os contras, devemos respeitar! Este ano é um período político; tudo de ruim
vocês vão ver este ano! Pra tentar conseguir o poder, são capazes de fazer qualquer coisa. Seja bem vinda
a esta Casa. Senhor Presidente, em relação ao projeto de lei que vamos aprovar neste momento a respeito
dos moto taxistas, eu gostaria de informar o número de vagas que tem no Distrito de Trancoso – porque as
demais localidade estão corretos; pra isso estamos aqui ouvindo as classes, tudo há de ter um bom
entendimento; esta Casa por se só não pode impor; até porque todos os projetos passam pelas comissões; a
Prefeita ouviu as Associações; se neste momento está havendo um descontentamento por parte de algum
Vereador, vamos sentar pra discutir e chegar um consenso. Senhor Presidente, a respeito da APLB que
postou “outdoor” na cidade. Se está havendo irregularidade, porque não entrou na Justiça? Porque não
entraram no Ministério Público Federal ou Estadual? Nós estamos falando de verba Federal! Será que a
Prefeita é irresponsável pra mexer em uma verba Federal? Pra contrapor o outdoor, nós também colocamos
e mostrando os dados! O dinheiro que é repassado, tem mês que não são pagos só em folhas não! Houve
mês que foram pagos cem por cento em folha! Esta é obrigação dos Vereadores, antes que denuncie
qualquer coisa ou pegue ponga em qualquer situação, devemos ter provas! E nós temos provas! Falar e
atacar é bom, com todo respeito que tenho a APLB; mas, infelizmente não sei por fez isso de uma maneira
irresponsável divulgar dados inexistentes no município de Porto Seguro. Nós estamos calçados; temos a
planilha onde são pagos: merenda escolar, transporte, professores; material escolar: fardamentos; escolas
reformadas; realmente ainda não foi atingindo o que deveria ser. Em nenhum momento a Prefeita ou
Secretário poderá se opor de não passar informações devidas; até porque nós Vereadores temos obrigação
de ir ao TCM – Tribunal de Contas dos Municípios fiscalizar! A Prefeita tem a consciência tranquila, porque
está cumprindo com suas obrigações. Qualquer denúncia tem que ter embasamento; não pode denunciar
irresponsavelmente dá forma que está sendo. Antonio Miguel Ballejo – Senhor Presidente, quero agradecer
pelo tempo que a gente teve com o Vereador Adair a Andrade Silva que hoje se despede desta Casa
Legislativa; este tempo de convívio foi de aprendizado; tenho certeza que ele leva boas memorias desta
Casa. Espero que ele na próxima Legislatura esteja nesta Casa representando seus eleitores com
transparência e muito claro como foi! Quero dar boas-vindas a única Vereadora desta Casa Lívia Cardoso
Nascimento; como Secretária prestou um serviço muito grande para com esta cidade. Senhor Presidente, a
respeito do Projeto de Lei dos moto taxistas, os números que se discute hoje são de vagas para o Distrito
de Trancoso e Sede. Já temos um Projeto de Lei aprovados com números maior do que a Lei Municipal
permite. Temos que ter cuidado em ter uma lei que não venha valer nada! O que eu sugiro é nós deveríamos
ter em mãos uma relação da Secretaria de Serviços Publico o nós temos hoje. Esta é a segunda votação, é
um papel desta Casa esperar que chegue esta relação. Danilo Silva Barbosa – Senhor Presidente, neste
momento estamos passando por muita dificuldade a respeito da Educação; como também o Vereador falou
a respeito do outdoor colocado pela APLB em nossa cidade. Aí a gente pergunta! Quem está falando a
verdade a APLB ou a Prefeitura? O outdoor da Prefeitura tem sua veracidade, só que omitiram em algumas
informações! Por exemplo outros tipos de arrecadação que a Prefeitura recebe que não foi colocado. Os
duzentos e trinta e oito milhões tá correto. Eu ouvir atentamente a entrevista dos Diretores da APLB; e eu
quero repetir a colocação que eles fizeram: Cada pai de alunos vá ver a situação dos colégios em que seus
filhos estudam e façam a conclusão se e a APLB que está mentindo ou é a Prefeitura. Infelizmente hoje 31
de março nem todos os colégios deste município começaram as aulas. Infelizmente a educação de Porto
Seguro está na UTI. Senhor Presidente, ontem eu visitei o Distrito de Trancoso, fiquei entristecido com a
situação do povo pelo total abandono que ali está. Quem é o Administrador do Distrito de Trancoso? Eu
não conheço! Será que é daqui ou de Eunápolis? Nem os moradores conseguiram responder. Passei na Rua
da Ferinha, o que vi foi lixos e mais lixos acumulados. Também fui em Coqueiro Alto e vi que o povo está
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sem tomar banho por falta de agua no bairro. Quando o Vereador Danilo Silva Barbosa usa este Parlatório
falam que é Vereador de oposição! Dizem que eu só falam mal da Administração. Mas, eu falo daquilo que
sou cobrado nas ruas. Dando prosseguimento ao seu discurso o Vereador pediu pra passar o áudio que ele
fez com alguns moradores desta localidade. O áudio foi autorizado pelo Presidente da Mesa Dilmo Batista
Santiago. Robério Moura Gomes – Senhor Presidente, é muito bom quando o Vereador Danilo Silva
Barbosa fala a respeito da falta d’água. A seca é um fator natural. Quando tem muita seca, o lençol freático
baixa, aí a capacitação da água fica muito pouca. Estava faltando água em Coqueiro Alto, mas a Prefeita
enviou um carro pipa pra atender a comunidade no momento mais difícil! Eu estive com o Deputado
Robério Oliveira, fui informado que em Coqueiro Alto vai um poço artesiano de melhor qualidade. Quero
dizer que o Deputado e a Prefeita já está corrigindo. O Mirante Rio Verde estourou a bomba, mas já está
funcionando. Porto Seguro é um município muito grande, tem seus problemas também! A Prefeita fez
várias obras no Distrito do Arraial d’Ajuda; no mês que vem a Prefeita vai fazer as obras do Distrito de
Trancoso. Nós sabemos que o Distrito de Trancoso está precisando mas as máquinas vão chegar para
prosseguir com as obras. Muitas vezes a prefeita faz obras, oposição não comenta! Ser oposição é fácil! O
difícil é ser situação e explicar a dificuldade do governo. Muitos da oposição rezam para que o sol continue
assolando esta região! Ficam torcendo pra administração dar errada! Quero dar boas vindas a Vereador
Lívia Cardoso Nascimento, uma pessoa que ocupou a pasta da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento
Social, por sinal se destacou muito bem. Também agradeço ao Vereador Aldair Silva Andrade que durante
este período se destacou muito bem e deixou uma grande amizade. Senhor Presidente, a respeito dos moto
taxis do Distrito de Trancoso, antes de ser Vereador este Distrito tinha três Associações! Muitos políticos
deste Distrito faziam as coisas mas não resolviam; porem antes de ser Vereador representante do Distrito
de Trancoso eu comecei organizar a Associação Azulzinha; enfim as três estão organizadas! Antes tinha
Associação de moto taxi clandestina! Hoje não existe mais. Se nesta Sessão tem quatro Presidentes das
Associações de moto taxis pedindo que seja feito a correção de cento e setenta vagas pra cento e quinze,
são pessoas de consenso que só pode ter as cento e quinze vagas de moto taxi neste Distrito de Trancoso.
As pessoas que estão querendo entrar, é preciso que as Associações que já estão aí precisam de analisar
aquelas associados que não estão corretos com a mesma, que possam sair e colocar quem realmente quer
ser correto e trabalhar. Só não sou correto que venha aumentar o número de moto taxis. Nilson Cardoso
Bezerra – Senhor Presidente, por várias vezes eu solicitei a reforma do Cemitério do Centro da Cidade,
infelizmente até hoje nada foi feito. Também é preciso que os órgão públicos tenham um carinho especial
com o Velatório, porque ao lado há um terreno que foi doado pelo ex-prefeito Jânio Natal, o proprietário
infelizmente não quer fazer nada; é preciso que a Prefeita venha desapropriar para aumentar e melhorar o
Velatório. Todos sabemos da dificuldade que a nossa Prefeita tem tido para com esta cidade; mas é muito
fácil a oposição chegar e apontar erros desta Administração. Mas isso é preocupação, porque por onde
passamos estamos vendo um canteiro de obras; se alguém anda pelos bairros vê pavimentação de ruas; é
asfalto pra todo lado. A Prefeita está de parabéns porque está trabalhando. Benedito Lima Santos – Senhor
Presidente, esta cidade nas ultimais duas gestões de um esquecimento total! Abandono pra todo lado! A
gente só via lixo nas ruas! Prefeito ausente do município; servidores com salário atrasado; decimo terceiro
atrasado; fornecedores sem receber; várias obras inacabadas; quadras desabando; desaparecimento de
professores da face da terra. Agora, usar a tribuna pra falar do governo atual, é preciso ter coragem! Por
que quem conviveu na gestão passada tais como funcionário, servidores, prestadores sofreram. Porto
Seguro passou em uma fase de esquecimento total! Muita gente arrumando mala pra transferir desta cidade;
hoje é diferente, todos querem morar em Porto Seguro. Isso é fruto do trabalho de uma Prefeita que tem
compromisso com esta cidade. Gostaria de perguntar a vocês moto taxistas e taxistas, quantas vezes vocês
foram ouvidos por algum gestor? Não posso dizer que as Escolas do Arraiala não estavam atrasadas; mas
eu fiz o meu papel! Fui até a Secretaria e fui a Prefeita procurar saber; é assim que o Vereador representa
seu povo! Levando o problema e trazendo soluções! Agora, apontar problema é muito fácil, principalmente
quando faz oposição ao governo! Porque também não apresenta as coisas boas de um governo que trabalha
no período de três anos e três meses sem parar; não estou inventando nada. Não adianta vir aqui contar
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mentira! Porque quem elege é o povo; e ele sabe quem tem compromisso e trabalha por ele. Várias escolas
já foram reformas e estão funcionando. Va lá Vereador visitar as escolas do Arraial pra ver são não estão
funcionando! Muitas vezes tem funcionário que é concursado e faz oposição ao governo, ai ele deixa o gás
da escola acabar e manda ligar pra tal rádio dizendo que a escola tá faltando gás! Isso não é forma de fazer
política. Fazer política é buscar o bem e melhoria para a população, assim como fiz com os moto taxistas
de Porto Seguro, regularizar o limite, para evitar que estes clandestino cheguem. Vocês seguram sol e
chuva, quando chega na temporada aparece até moto do Estado do Rio Grande do Sul. Por isso que esta
Casa junto com o Poder Executivo estão botando ordem e melhoria para a população que merecem e
trabalham com dignidade. Fiz uma indicação para construção de um ponto para o moto taxista, demorou
mais saiu! Solicitei cobertura nos pontos de ônibus, alguns já foram feitos! Solicitei a reforma do cemitério,
já está saindo! Em seguida o Vereador pediu que fosse mostrado um áudio que o mesmo gravou com alguns
moradores do Arraial d’Ajuda. Benedito Pereira Alves – Senhor Presidente, quero falar para os mototaxistas que as coisas só são organizadas com pressão! É isso que a Prefeita quer. Aqui está citando o
número de moto-taxis; porem o projeto para regularizar o moto-taxi não está aqui. Eu gostaria de falar para
os quatros Presidentes das Associações, que quando eu estive em contato com a Prefeita na Casa da Lenha,
ela autorizou ao Vice Prefeito Beto para fazer uma reunião com vocês; e a conversa foi totalmente diferente;
colocou dificuldade para regularizar, e até hoje vocês estão do jeito que estão. Foi por isso que denunciei
nesta Casa a respeito da quantidade de alvará dos taxistas no município de Porto Seguro: Arraial d’Ajuda
tem o dobro do Distrito de Trancoso 133 (cento e trinta e três); Distrito de Vale Verde: 33 (trinta e três),
você vai lá não encontra nenhum; Distrito de Caraíva 48 (quarenta e oito), na realidade só tem 04 (quatro)
rodando; São José do Panorama – Queimado tem 12 (dose) na verdade não tem nenhum! Itaporanga 25
(vinte e cinco) e só conheço dois; agora o que querem fazer com vocês? Porque não regularizou antes?
Agora vão pressionar um a um de vocês pra ter o alvará mais vai ter que votar nela! Não tenham medo; não
aceite esta pressão! Senhor Presidente, o posso artesiano de Itaporanga foi regularizado – não cem por
cento, porque é um “gato”; isso é uma vergonha! O Crisnandes foi várias vezes pedir demissão porque
tentou melhorar a vida de Trancoso; ai colocaram a Janaina que peitou. Mas, eu ficaria triste se ela saísse
por incompetência! Saiu porque estava fazendo um bom trabalho contra esta malandragem que estalou no
Distrito de Trancoso. Quem for em Sapirara ver que é um clamor em ver várias crianças e senhoras
carregando água para beber. É por isso que no Distrito de Trancoso nunca fizeram nada! Mas, graças a
Deus não fiz foi pegar propina e ficar rico com coisa de Prefeitura; falsos políticos por ali passaram,
principalmente o saudoso Delcio Borges que tinha Trancoso se fosse a casa dele. Faço um desafio quem
me apontar alguma obra que a Prefeita fez no Distrito de Trancoso. A não ser na campanha para Deputado
que me pediram para aguantar quinze dias para o trabalho chegar em Trancoso; aí com cinco dias mandaram
as máquina pra lá conforme várias indicações de minha autoria, mas houve várias indicações copiada e
distribuída por um fantasma em casa em casa. Mesmo assim só fizeram no Condomínio 2000; a limpeza
pública só a frente que está uma maravilha; vão nos bairros; em Coqueiro Alto e Sapirara pra ver como
estão as condições dos moradores. Quero agradecer ao Secretário Renovado por me atender e enviar uma
relação dos números de taxis no município de Porto Seguro; um grande competente, porque os outros foram
demitidos. Também para nós que moramos no Lado Sul, quero informar que o Ministério Público Federal
indefiro a licitação da balsa o custo era de oito milhões de reais. Paulo César Onishi – Senhor Presidente,
quero parabenizar o ex-vereador Aldair Andrade pelo período que passou nesta Casa Legislativa, tenho
certeza que cresceu e a aprendeu muito. Não tenho dúvida, você como cervo de Deus e se for da vontade
Dele você retornará a esta Casa. Quero dá boas vindas a Vereador Lívia Cardoso Nascimento. Senhor
Presidente, existe muito jogo entre oposição e situação, mas, somos cidadãos políticos. Acho que cada
Vereador tem o seu direito; sua autonomia de escolher e de saber sê situação ou oposição. Mas, eu escolhi
ficar do lado do povo de Porto Seguro. Eu ouvir atentamente um Vereador falando que quando ele ver
alguma coisa errada, procura alguma secretaria pra falar! Aí eu pergunto: E quando uma pessoa não tem
acesso? O que a gente tem é a Tribuna. É aqui que conseguimos expressar o sentimento da população de
Porto Seguro. Usamos este espaço público para fazer denúncia para que a mesma chegue ao Executivo,
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para que ela possa estar realiza o trabalho para a sociedade de Porto Seguro. Muitas vezes a imprensa local
não divulga, mas, quando é uma coisa boa ela está sempre divulgando, temos que respeitar. Quando eu
mais os Vereadores Benedito Pereira Alves e Danilo Silva Barbosa denunciamos algumas coisas, somo
taxados como críticos! Dizem que ser oposição é muito fácil! Mas, não é fácil, é porque escolhemos ficar
ao lado do povo para ouvir o mesmo. Na semana passada eu falei de um assunto que chegou até a mim,
onde diz que a Prefeita esteve no Jambeiro, Caraíva, Nova Caraíva e Coqueiro Alto prometendo água; só
que eles cansaram de esperar. Foi quando parabenizei estas comunidades pela atitude que tiveram em fazer
uma vaquinha e colocar água para o povo. E o Líder do Governo Vereador Evaí Fonseca Brito uma pessoa
que tem coragem e procura defender o indefensável, isso não é pra qualquer um! Mas, eu gostaria de
entregar para o Vereador cópia dos recibos que foram pagos na abertura do poço artesiano pela sociedade
organizada destas comunidades. Também consta recibo de despesas da reforma da Escola, porque a
sociedade de Nova Caraíva cansou de esperar uma ação da administração municipal. Naquela mesma
Sessão o Vereador Evaí Fonseca Brito ligou para o Secretário, e o Secretário disse que quem fez a reforma
foi a Prefeitura, aí me chamou de mentiroso! Mas, a verdade está aqui e vou enviar para Vossa Excelência.
Em seguida o Vereador fez leitura de um comunicado da direção da Escola Municipal Alegria do Saber:
Venho por meio informar que a comunidade de Nova Caraíva fizeram manutenção de alguns equipamentos
tais como: Ventilador, lâmpadas, descargas, cifrão de pias e concerto do bebedouro. Esta manifestação
foi de suma importância para funcionamento da Escola, atenciosamente Diretor Jorge Thomy. Continuou
o Vereador: Não vai acontecer nada com o Diretor, porque ele foi eleito pelos professores e pais dos alunos
para assumir este cargo. Senhor Presidente, quero parabenizar toda associação dos moto-taxistas; vocês
estão corretos. Dilmo Batista Santiago – Senhor Presidente, a democracia é uma coisa importantíssima na
vida do cidadão. Eu poderia até pedir a parte ao Vereador Danilo Silva Barbosa, mas deixei que ele
concluísse seu pronunciamento. Mas, nós da base aliada temos o dever e obrigação de analisar o que é
verídico ou o que não é verídico. Hoje quando vinha pra esta Casa fiquei até entusiasmado quando vir mais
de cem moto-taxis vindo de Trancoso. Ali eles estavam convictos, porque colocaram na cabeça deles de
que a Prefeita Claudia Oliveira aumentando o número de alvará para o transporte moto-taxi. O distrito de
Trancoso de acordo com o Projeto tinha cento e setenta e cinco! A Prefeita está colocando cento e quinze!
Então, aquele que falou pra vocês, mentiu! É mentiroso! Não podemos aceitar esta politicagem! Acho que
nós temos que ser homem suficiente pra sabermos ouvir e entender. Eu nem sabia que hoje assumiria a
Presidência desta Mesa. Mas, antes eu falei, se for para aumentar o número de moto-taxi vou pedir vista ao
projeto de lei discutirmos melhor. Tenho convicção de que a Prefeita não é irresponsável para querer neste
momento aumentar o número de moto-taxi. Quantos e quantos moto-taxi tem no nosso município? São
vários! Aí eu pergunto: Quantos a Prefeita Claudia Oliveira deu? Se houve um equívoco ou
irresponsabilidade foi da gestão passada! Não foi a Prefeita Claudia Oliveira. E quando dizem pra vocês
que ela não está legalizando a situação, isto aqui é uma prova que ela vai dá o alvará através dos pedidos
dos Presidentes das Associações! Contrário do que dizem que ela dará o alvará e vocês são obrigados a
cotar nela! Quero dizer que vocês não são obrigados a votar na Claudia Oliveira, nos Vereadores Evaí
Fonseca Brito, Dilmo Santigo ou Danilo Silva Barbosa! Vocês não são obrigados a votar em ninguém!
Mas, o alvará vão estar em suas mãos. Se falaram isso, é uma maneira irresponsável de fazer política,
colocando um contra o outro. Respeito meus colegas de oposição, mas aqui a situação tem vez, tem voz e
tem moral! Se o projeto for pra aumentar o número, eu sou totalmente contra. O Vereador Danilo Silva
Barbosa tem razão em perguntar quem está mentindo a APLB ou a Prefeita! APLB diz que a Prefeita
Claudia não construiu nenhuma escola! E a Escola que inauguramos no Distrito de Vera Cruz? Vereador
eu no Governo Abade e tive interferência em levar a Escola para o Distrito do Arraial d’Ajuda por ser Líder
do Governo; aí eu descobrir que tinha o governo tinha dez milhões de reais, e se eu não indicasse para
Educação, este dinheiro voltaria, foi aí que eu interferir em levar um colégio para este Distrito! Porém este
colégio vai ser inaugurado amanhã! Então eu pergunto também: quem construiu este colégio? Foi a Prefeita
Claudia Oliveira! Então a APLB mente, quando diz que a Prefeita Claudia não construiu colégio no
município de Porto Seguro. A APLB mente em outros aspecto, quando tentou colocar o gestor anterior
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contra a opinião pública, contra os Professores e contra a Justiça, dizendo que o mesmo tinha mandado
matar os Professores! Infelizmente o Promotor daquela época entrou na pilha! Depois todos viram quem
era o Promotor Dionelle! Bateu na Juíza! Se fosse um pobre coitado tinha tomado um pau da polícia! Agora
um Promotor que ganha trinta mil reais, só transferiram ele do município de Porto Seguro. Se fosse um de
nós Vereadores, ficávamos inelegível! Agora, Promotor pode bater em mulher! Infelizmente é desta
maneira que certos Promotores agem, tentando prejudicar a situação e o município de Porto Seguro.
Marcos Antonio Rodrigues dos Santos – Senhor Presidente, quero dá boas vindas a Vereadora Lívia
Cardoso Nascimento. Quero parabenizar a mesma pelo trabalho brilhante que realizou como Secretária do
Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município. Senhor Presidente, gostaria de falar a respeito da
água. Quando eleito no primeiro mandato, a gente tinha um problema muito sério de água no distrito de
Vera Cruz. Quase toda semana a população fecha pista, tocava fogo em pneus, manifestação geral pela falta
de água neste Distrito. O problema só foi resolvido quando eu através de um requerimento pedir que a
Empresa Embasa assumisse a água do Distrito de Vera Cruz. Demorou! Começo a obra no início do
mandato do Prefeito Gilberto Pereira Abade e foi inaugurada no segundo ano do Governo da Prefeita
Claudia Oliveira. Mas, temos problema em Vera Cruz – não porque a Embasa assumiu a água! Mas, pela
falta de água no córrego que abastece o Distrito. Há poucos dias a Promotoria Pública Estadual juntamente
com a Secretaria de Meio Ambiente do Município, fizeram uma varredura naquela região; inclusive prendeu
várias bombas de fazendeiros que estavam fazendo irrigação irregular! Secando o rio! Estamos passando
um período de seca sem chuva e ele a vontade jugando água em irrigação. Também estive em Sapirara,
onde tem um poço artesiano construído pela CERB, uma luta do Vereador Antonio Geraldo Ferreira Couto
na época era Secretário de Agricultura e Pesca no Governo Gilberto Pereira Abade. Um Sr. Godofredo me
informou que o sistema adotado era para abastecer as residências! Se os pequenos Agricultores ficar usando
o sistema para fazer irrigação não vai suportar! E a questão de Sapirara é essa! Lá tem um poço artesiano
que jorra muita água. O que precisa fazer é educar o povo! A água lá é de graça! Vão ver em Vera Cruz
agora pra saber se o povo não está sabendo usar a água? Porque estão pagando! Quando é de graça o povo
abusa. Em Coqueiro Alto deve ser a mesma coisa. Senhor Presidente, a respeito das Escolas. Eu fui o
Vereador que cobrei por várias vezes as obras paradas neste Município. Todos que conhece o processo de
licitação sabe como é a burocracia para que se faça uma nova licitação. O empresário faleceu, a viúva não
conseguiu continuar. Teve que fazer uma nova licitação; até voltar a normalidade as obras demoraram.
Mas, as duas creches conforme as obras estavam paradas, eu visitei praticamente já estão concluídas, deve
ser inaugura há pouco dias - inclusive uma delas eu solicitei que fosse colocada o nome da Professora
Cintia! Tem uma Creche ao lado do bairro Paraguai que praticamente já está sendo concluída! Realmente
estavam paradas, mas já foram reiniciadas. APLB não está errada em falar! Mas a culpa não é da Prefeita,
todos sabem o que aconteceu! Agora dizer que não se construiu uma Escola? Sabemos que foram iniciadas
no Governo de Gilberto Pereira Abade, mas foram inauguradas no Governo da Prefeita Claudia Oliveira.
Existe erros, todos sabem que existem! Nenhum Prefeito pode acertar tudo! Agora dizer que a Prefeita não
está fazendo nada! Isso não é justo! Porque nós sabemos dos trabalhos que a Prefeita Claudia tem realizados
no município de Porto Seguro. Senhor Presidente, quero parabenizar a classe do moto-taxistas e a Prefeita
Claudia Oliveira por terem tomado a iniciativa em regularizar as Associações deste Transporte; como
também diminuir o número dos associados. Todos sabem da minha luta a respeito do serviço de Transporte
do Município de Porto Seguro. Os alvarás não foram dados pela Prefeita Claudia Oliveira e sim pelos
governos anteriores! Hoje temos um número enorme de taxi! Senhor Presidente, gostaria de avisar a todos
do evento que vai acontecer no período de 15 a 22 de outubro 2016 – “Brasil Ride” um evento a nível
mundial. Este evento veio pra Porto Seguro, porque a cidade Mucugê não tinha mais estrutura para suportar;
os participantes estavam reclamando da dificuldade para chegar até esta cidade. Nós somos privilegiados
com o Aeroporto e com a rede hoteleira, é por isso que este ano vamos receber o “brasil Ride” este ano.
São seiscentos quilômetros de provas. Vamos trazer o responsável deste grande evento Sr. Mario Roma,
para ele falar nesta Tribuna Livre a respeito deste evento. Nilzelito de Almeida Nobre – Senhor Presidente,
quero dá boas vindas a Vereadora Lívia Cardoso Nascimento e agradecer ao ex-vereador Aldair Andrade
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pelo período que passou nesta Casa. Senhor Presidente, tem Vereador que quer chegar na Tribuna pra ser
aplaudido. Nunca fiz isso! Na hora de cobrar a Prefeita sempre cobrei! Quando fui questionado por uma
rádio, eu disse que o mandato não é meu e sim do povo! Quando estava faltando obra no Distrito do Arraial
d’Ajuda eu tive que cobrar porque eu sou o representante do povo. Agora, como o Distrito do Arraial
d’Ajuda está muito bem com as obras efetuadas pela Administração da Prefeita Claudia Oliveira, estou aqui
para agradecer a Prefeita pelo grande trabalho realizado neste Distrito. Sabemos que são tantas obras que
vai chegar as eleições no mês de outubro, não vão dar tempo de realizar as demais. Na hora de agradecer a
Prefeita, temos que realmente agradecer! Tem Vereador nesta Casa que pede pra chover para que os
trabalhos da Prefeita não sejam realizados! Quando o gestor passado saiu, o lixo no Distrito do Arraial
d’Ajuda era total nas ruas! São várias obras em construção no Distrito do Arraial d’Ajuda. Tem Vereador
que antes era situação, fala bem da Prefeita, hoje fala mal! Eu nunca corri do povo, sempre estava presente
e aberto a ouvi as cobranças. Senhor Presidente, a respeito do moto-taxi, eu sei que tem moto-taxi
clandestino que vai fazer corrida no Distrito de Trancoso. Tem um rapaz que me chamou pra uma reunião
porque ele quer legalizar a sua Associação; por isso eu sou favorável com este rapaz. Não estou aqui pra
receber aplauso; se quiserem me vaiar não estou nem aí! Eu sou Vereador! Estou aqui pra fazer o que o
povo quer! Está na hora de sentar e conversar, porque são trinta pais de famílias que estão almejando
também os serviços deste transporte. Eu sou a favor destes pais de família. Aparecido dos Santos Viana
– Senhor Presidente, quero deixar bem claro que política é um jogo de interesse! Quem estar não quer sair
quem estar fora quer entrar! Eu que estou concorrendo a reeleição juntos com os demais Vereadores,
poderia chegar aqui e falar que eles não sabem trabalhar! Desta maneira eu estou sendo demagogo! A
Vereador Lívia Cardoso Nascimento foi feliz em suas palavras quando disse que estamos em um ano
eleitoral; um ano de se respeitar e valorizar a democracia; valorizar o eleitor! Mas também os eleitores tem
que se valorizar, se respeitar! Quando um candidato pedir voto e desfazer do próximo, este candidato não
tem dignidade e nem moral. Senhor presidente, quero agradecer ao ex-vereador Aldair Andrade pelo
período que passou nesta Casa como Vereador substituindo a Vereadora Lívia Cardoso Nascimento que
ocupou a pasta da Secretaria de Tralho e Desenvolvimento Social deste Município. Aldair Andrade fez um
trabalho brilhante nesta Casa; se for da vontade de Deus você pode ocupar uma vaga de Vereador na
próxima eleição; como também o Luiz André que foi Vereador substituindo Antonio Miguel Ballejo.
Também quero desejar boas-vindas a Vereadora Lívia Cardoso Nascimento; uma pessoa que contribuiu
muito para com nossa Cidade na pasta da Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Senhor Presidente,
nós vivemos em uma cidade onde todas as classe empresarias ou não depende do turismo. Para isso temos
que ter uma cidade preparada para fazer com que o turista venha a primeira vez sentir vontade de retornar
sempre. Olhem vocês como era o acesso para o Distrito de Caraíva há quatro ou cinco anos atrás! Quanto
tempo vocês moto-taxi gastava para chegar neste Distrito! Sabemos que hoje ainda não tá bom; mas está
bem melhor como era antes! Quem não lembra como era a chegada a cidade! Era uma vergonha! Hoje essa
cidade está mudando; é uma nova realidade. A Prefeita está de parabéns porque está preparando a nossa
cidade. Ninguém de nós somos perfeitos! Temos erros! Olhem a nossa orla. Porto Seguro concorre com
outras cidade turística como Ilhéus, Itacaré e Morro de São Paulo! Procure saber dos turista que foram para
estas localidades o que viram? Lixo e mais lixos na beira da pista. A Prefeita é uma mulher competente,
guerreira; está fazendo a parte dele! Mas cabe também fazer nossa parte. Chegar aqui e falar é fácil! Agora,
vamos juntos encontrar soluções. Todos sabem que os Distrito: Vera Cruz e Pindorama; Agrovila não tem
moto-taxi; chamei os demais Vereadores para um entendimento e coloquei uma “emenda”; é entendimento
que acontece as coisas; levar soluções ou ouvir! Não é chegar aqui e falar – porque quem tem boca fala o
que quer! A Prefeita Claudia Oliveira, atende qualquer um de vocês! Agora, infelizmente tem alguns
Superintendentes e Secretários que não atendem telefone. Poro Seguro não é meu e nem da Prefeita cidade
é de todos; nós temos que defender esta cidade com amor! Não devemos pensar em si próprio! Sabemos
que estamos passando um período de turbulência neste país em relação à política. Estamos vendo os
partidos: PSDB, PMDB e do outro lado o PT, porque não se juntam para lutar por um país decente? Pela
moralidade; pela segurança, pela saúde. Se continuar assim que sofre é o povo. A Prefeita Claudia Oliveira
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durante este quatro anos com tanta dificuldade não pode mudar esta cidade; mas, ela está fazendo o que
pode; pra tudo tem seu tempo. Estamos em período de eleição, muitos vão continuar criticando; mas tenho
certeza e com fé em Deus ela vai continuar porque queremos o bem para esta cidade. Aqueles que estão
fora, estão doido pra entrar! Tiveram oportunidade de transformar esta cidade e não fizeram; hoje usam
uma emissora falando e xingando, mas não traz soluções? Vocês moto-taxistas podem contar com meu
voto. Gostaria de parabenizar a Prefeita Claudia Oliveira que ouviu vocês e solucionou o problema da
classe. O voto está na consciência de cada um de vocês. Se acharem que a Prefeita Claudia Oliveira deve
continuar também está na consciência de cada um. Valcledes Alves Siara – Senhor Presidente, também
quero agradecer o ex-vereador Aldair Andrade pelo período que passou nesta Casa e desejar boas-vindas a
Vereadora a Vereadora Lívia Cardoso Nascimento que estava assumindo a pasta da Secretaria de Trabalho
e Assistência Social deste município. Senhor Presidente, quando eu vi os amigos que fazer serviço do
transporte moto-taxi curei saber o que estava acontecendo! Fui informado por alguns deles que a Prefeita
estava mudando o teor do projeto; eu concordei porque o homem que trabalha e luta para se organizar
merece uma atenção especial. Quando olhei a lei, vi que estava reduzindo o número de 175 (cento e setenta
e cinco) moto-taxi para 115 (cento e quinze) – correto; acho quem queira se juntar ao grupo que se organize.
Eu sou usuário deste transporte! Vejo a carência de vocês! Estamos vendo que o transporte coletivo está
ruim! Estas empresas ganham muito e investem pouco neste município. Nunca aceitei dizer que a oposição
é a voz do povo, como já ouvir alguns falar! Eu sou a legitima vos do povo! Porque estou aqui defendendo
esta classe que representa a nossa sociedade; luto pelo melhoramento das vias públicas de Porto Seguro;
lutando por uma atenção especial para os bairros: Casas Novas, Nilo Fraga e Paraguai! Todos sabem os
problemas da saúde e da educação; valos ligar para os Secretários das Pastas e procurar solução! São eles
que temos que procurar, aí eles levam o problema pra Prefeita! Há quantos anos a feira do bairro Baianão
está na mesma situação? E recebi uma grande notícia de que já tem uma empresa para construir o balcão
da feira do Bairro Baianão; hoje lançará a pedra fundamental. Graças a Deus os meus feirantes terá uma
casa adequada para vender seus produtos. Ordem do Dia do Executivo Municipal- Para 2º 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. 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. Emenda Nº
001 ao Projeto de Lei Nº 011/16 Autoria Vereadores Evaí Fonseca Brito, Antônio Ballejo e Benedito Lima
Santos. Matéria: Altera redação do Art. 2º. Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do
Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores a Emenda nº 001 foi
aprovada obtendo o seguinte resultado: 13 (treze) votos favoráveis dos Vereadores: Antonio Geraldo
Ferreira Couto, Antonio Miguel Ballejo, Aparecido dos Santos Viana, Benedito Lima Santos,
Benedito Pereira Alves, Danilo Silva Barbosa, Dilmo Batista Santiago, Evaí Fonseca Brito, Lívia
Cardoso Nascimento, Marcos Antonio Rodrigues dos Santos, Nilson Cardoso Bezerra, Paulo Cesar
Onishi, Robério Moura Gomes e Valcledes Alves Siara; 01 (um) voto contra do Vereador Nilzelito de
Almeida Nobre; constando 02 (duas) ausências dos Vereadores: Aleandro Santos Silva e Elio Brasil dos
Santos. Emenda Nº 002 ao Projeto de Lei Nº 011/16 Autoria Vereadores Evaí Fonseca Brito, Antônio
Ballejo e Benedito Lima Santos: Matéria: Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do
Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores a Emenda nº 002 foi
aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Aleandro Santos Silva
e Elio Brasil dos Santos. Emenda Nº 003 ao Projeto de Lei Nº 011/16 Autoria Vereadores Evaí Fonseca
Brito, Antônio Ballejo e Benedito Lima Santos – Matéria: Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o
art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte dos Vereadores a Emenda nº 003
foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Aleandro Santos
Silva e Elio Brasil dos Santos. Emenda Nº 004 ao Projeto de Lei Nº 011/16 Autoria Vereadores Evaí
Fonseca Brito, Antônio Ballejo e Benedito Lima Santos. Matéria: Altera redação do Art. 25 Quórum:
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Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões por parte
dos Vereadores a Emenda nº 004 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando ausência
dos Vereadores Aleandro Santos Silva e Elio Brasil dos Santos. Emenda Nº 005 ao Projeto de Lei Nº
011/16 Autoria Vereadores Aparecido dos Santos Viana – Matéria: Acrescenta alíneas a) b) c) ao art.1º:
Quórum: Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno. Depois de várias discussões
por parte dos Vereadores a Emenda nº 005 foi aprovada pela unanimidade dos presentes, constando
ausência dos Vereadores Aleandro Santos Silva e Elio Brasil dos Santos. Em seguida o Presidente da
Mesa Vereador Dilmo Batista Santiago colocou o Projeto de Lei nº 011/2016 em discussão e votação.
Depois de várias discussões por parte dos Vereadores o Projeto de Lei com as Emendas foi aprovado pela
unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva e Elio Brasil dos
Santos. Depois da votação do projeto de Lei conforme acima citado, os Vereadores Benedito Pereira Alves
e Nilson Cardoso Bezerra informaram que por motivo de saúde iriam se ausentar das votações seguintes
conforme constadas em pauta. 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. Emenda Nº 001 ao Projeto
de Lei Nº 012/16 Autoria Vereadores Evaí Fonseca Brito, Antônio Ballejo e Benedito Lima Santos –
Matéria: Altera redação do Art. 1º Maioria Absoluta de acordo com o art. 142 do Regimento Interno.
Depois de várias discussões por parte dos Vereadores a Emenda nº 001 foi aprovada pela
unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores Aleandro Santos Silva, Benedito eira
Alves, Elio Brasil dos Santos e Nilson Cardoso Bezerra. Em seguida o Presidente da Mesa Vereador
Dilmo Batista Santiago colocou o Projeto de Lei com uma emenda em discussão e votação. Depois de
várias discussões por parte dos Vereadores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, constando
ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Benedito eira Alves, Elio Brasil dos Santos e Nilson
Cardoso Bezerra. Do Legislativo Municipal – Para 2º 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. 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: Aleandro Santos Silva, Benedito
Pereira Alves, Elio Brasil dos Santos e Nilson Cardoso Bezerra. Projeto de Lei Nº 003/2016 autoria
Mesa Diretora – Matéria: Concede Reposição salarial de 12% aos servidores municipais lotados na Câmara
Municipal de Porto Seguro. 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: Aleandro Santos Silva, Benedito Pereira Alves, Elio Brasil dos Santos e
Nilson Cardoso Bezerra. Do Executivo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de Lei Nº 014/2016 –
Matéria: 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. 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: Aleandro Santos Silva, Benedito Pereira Alves, Elio Brasil dos Santos e
Nilson Cardoso Bezerra. Projeto de Lei Nº 015/2016 – 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. Prejudicado por falta de quórum. Projeto de Lei Nº 017/2016 –
Matéria: Desafeta da classe de bens de uso comum e autoriza Doação bem imóvel a Secretaria Nacional de
Missões Semeadores de Porto Seguro-Bahia. Quórum: Dois Terços (2/3) de acordo com o Regimento
Interno. Prejudicado por falta de quórum. Do Legislativo Municipal – Para 1º Votação: Projeto de
Lei Nº 008/2016 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Matéria: Reconhece Como de Utilidade Pública
Municipal a Associação dos Amigos em Prol da Educação, Cultura e Arte de Porto Seguro. Maioria
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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:
Aleandro Santos Silva, Benedito Pereira Alves, Elio Brasil dos Santos e Nilson Cardoso Bezerra.
Requerimento: Nº 014/16 autoria Vereador Benedito Lima Santos – Requer da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Serviços Públicos promoção de Campanha Educativa destinada
a comunidade visando a limpeza pública. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando
ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Benedito Pereira Alves, Elio Brasil dos Santos e
Nilson Cardoso Bezerra. Nº 015/16 autoria da Vereadora Lívia Cardoso Nascimento – Requer do
Executivo Municipal celebração de convênio para instalação do CRAS – Indígena. Aprovado pela
unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Benedito
Pereira Alves, Elio Brasil dos Santos e Nilson Cardoso Bezerra. Nº 016/16 autoria Vereador Evaí
Fonseca Brito – Requer do Executivo Municipal celebração de convenio para ONGs do Bem. Aprovado
pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva,
Benedito Pereira Alves, Elio Brasil dos Santos e Nilson Cardoso Bezerra. Indicações: Nº 017/16
autoria Vereadora Lívia Cardoso Nascimento – Pavimentação de 12 mil metros no bairro em 26 ruas no
bairro Vila Jardim. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores:
Aleandro Santos Silva, Benedito Pereira Alves, Elio Brasil dos Santos e Nilson Cardoso Bezerra. Nº
018/15, autoria Vereador Benedito Lima Santos – Instalação de postes de iluminação no acesso à praia dos
Nativos (pescadores), distrito do Arraial d’Ajuda. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando
ausência dos Vereadores: Aleandro Santos Silva, Benedito Pereira Alves, Elio Brasil dos Santos e
Nilson Cardoso Bezerra. Nº 019/15 autoria Vereador Evaí Fonseca Brito – Requalificação da rua
Fernando Koragem (antiga rua Salvador), bairro Campinho, com instalação de redutor de velocidade e
sinalização. Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores:
Aleandro Santos Silva, Benedito Pereira Alves, Elio Brasil dos Santos e Nilson Cardoso Bezerra. Nº
020/16 autoria Vereador Paulo Cesar Onishi – Revitalização da Cidade Histórica e do seu entorno.
Aprovado pela unanimidade dos presentes, constando ausência dos Vereadores: Aleandro Santos
Silva, Benedito Pereira Alves, Elio Brasil dos Santos e Nilson Cardoso Bezerra. Em Presidente da Mesa
Dilmo Batista Santiago agradeceu a presença de todos, marcando a próxima Sessão para o dia 07 de abril
de 2016. Não havendo nada mais a se tratar, lavrou-se a “Ata” que depois de aprovada, vai assinada pelo
Senhor Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário e demais Vereadores.

