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Praça J.J. Seabra, s/nº, Centro, Ilhéus-Bahia              

DECRETO N.º 019, DE 01 DE MARÇO DE 2013. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, notadamente aquelas 
constantes do art. 35, inciso XXX do Regimento Interno desta Casa, 

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Assessora Parlamentar Sra. Daniela Reis dos 
Santos, nos termos da Lei Municipal n.º 2.677, de 04 de junho de 1998, Lei 
Municipal n.º 3.131, de 18 de outubro de 2004 e Lei Municipal n.º 3.635 de 
20 de dezembro de 2012.   

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Ilhéus,
Estado da Bahia, em 01 de março de 2013. 

JOSEVALDO VIANA MACHADO
PRESIDENTE 

Decretos
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Praça J.J. Seabra, s/nº, Centro, Ilhéus-Bahia              

DECRETO N.º 020, DE 01 DE MARÇO DE 2013. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, notadamente aquelas 
constantes do art. 35, inciso XXX do Regimento Interno desta Casa, 

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Sra. Maria de Sousa Santos, do cargo de 
Assessora Parlamentar, desta Casa de Leis.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir de 01 de março de 
2013. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Ilhéus,
Estado da Bahia, em 01 de março de 2013. 

JOSEVALDO VIANA MACHADO
PRESIDENTE 
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ATA DE POSSE 

Ata da Sessão Solene da Câmara Municipal de Ilhéus: posse dos excelentíssimos 
senhores vereadores, eleição da Mesa Diretora e posse dos excelentíssimos 
senhores Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Ilhéus. 

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às dezesseis horas, no 
Centro de Convenções de Ilhéus, localizado na Avenida Soares Lopes, S/Nº, nesta 
Cidade, realizou-se a Sessão Solene destinada à posse dos senhores Vereadores, 
eleição da Mesa Diretora, posse do Prefeito e Vice-Prefeito, eleitos em sete de 
Outubro do ano de dois mil e doze, com mandato de dois mil e treze a dois mil e 
dezesseis. O Mestre de Cerimonial iniciou a sessão solene cumprimentando os 
presentes e, em conformidade com o artigo trinta e nove da Lei Orgânica do 
Município de Ilhéus convidou para presidir e dar início aos trabalhos, o senhor 
COSME ARAÚJO DOS SANTOS, mais idoso dos eleitos. A seguir O Mestre de 
Cerimonial solicitou a todos que por gentileza desligasse seus telefones celulares e 
logo após fez um histórico e objetivo do evento. Dando continuidade à reunião o 
Mestre de Cerimônia informou que naquele momento estava iniciando a 
solenidade de posse dos excelentíssimos senhores vereadores, eleição da Mesa 
Diretora e posse dos excelentíssimos senhores Prefeito e Vice-Prefeito do Município 
de Ilhéus. Continuando o Mestre de Cerimonial convidou os vereadores eleitos 
para ocuparem os lugares a eles reservados. A saber: ALDEMIR SANTOS ALMEIDA, 
ALISSON RAMOS MENDONÇA, ALZIMÁRIO BELMONTE VIEIRA, COSME ARAÚJO 
SANTOS, FÁBIO FERREIRA MENEZES, GILDEON FARIAS DOS SANTOS, GILMAR CHAVES 
SODRÉ, JAMES COSTA, JAMIL CHAGOURI OCKÉ, JOSEVALDO VIANA MACHADO, 
JOSÉ RAIMUNDO LIMA BOMFIM, LUKAS PINHEIRO PAIVA, IVO EVANGELISTA DOS 
SANTOS, NERIVAL NASCIMENTO REIS, RAFAEL MENDONÇA ALBUQUERQUE 
BENEVIDES, ROLAND LAVIGNE DO NASCIMENTO, ROQUE EDUARDO CAVALCANTE 
DE MATOS, TARCÍSIO SANTOS DA PAIXÃO e VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO. 
Prosseguindo a Sessão, o Cerimonial solicitou aos presentes que se colocassem em 
pé para acompanhar a execução do hino Nacional Brasileiro. Após a execução 
foram registradas as honrosas Presenças de: JOSÉ MENDONÇA, Prefeito de Ipiaú; 
VIVALDO MENDONÇA, Presidente do CAR; LIA, Coordenadora da defensoria 
Pública de Ilhéus; Doutora MARIA SÍLVIA TAVARES, Defensora Pública; Dom MAURO 
MONTAGNOLI, Bispo da Diocese de Ilhéus e ÂNGELA SOUZA, Deputada Estadual. 
Posteriormente o Cerimonial teve a honra de passar a palavra ao vereador COSME 
ARAÚJO SANTOS para presidir a Sessão Solene. Desta forma, o Presidente Provisório 
da Mesa instalou a Sessão nomeando para assumir como Secretário Ad Hoc, o 
vereador TARCÍSIO SANTOS DA PAIXÃO. Que por sua vez procedeu à chamada 
dos vereadores que constou de: ALDEMIR SANTOS ALMEIDA, ALISSON RAMOS 
MENDONÇA, ALZIMÁRIO BELMONTE VIEIRA, COSME ARAÚJO SANTOS, FÁBIO 

Atas
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FERREIRA MENEZES, GILDEON FARIAS DOS SANTOS, GILMAR CHAVES SODRÉ, JAMES 
COSTA, JAMIL CHAGOURI OCKÉ, JOSEVALDO VIANA MACHADO, JOSÉ RAIMUNDO 
LIMA BOMFIM, LUKAS PINHEIRO PAIVA, IVO EVANGELISTA DOS SANTOS, NERIVAL 
NASCIMENTO REIS, RAFAEL MENDONÇA ALBUQUERQUE BENEVIDES, ROLAND 
LAVIGNE DO NASCIMENTO, ROQUE EDUARDO CAVALCANTE DE MATOS, TARCÍSIO 
SANTOS DA PAIXÃO e VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO. A seguir os vereadores 
eleitos foram convidados individualmente para proferir o compromisso de posse, 
respondendo cada um “ASSIM O PROMETO”. Assim sendo o Presidente Provisório 
da Mesa declarou empossados os vereadores Municipais de Ilhéus para legislatura, 
dois mil e treze/dois mil e dezesseis. Logo após, em conformidade ao artigo onze, 
do Regimento Interno foi facultada a palavra aos vereadores presentes e a 
qualquer autoridade presente que assim desejasse fazer uso da palavra pelo 
período de cinco minutos. Todos os dezenove vereadores usaram o Parlatório. A
palavra com o vereador COSME ARAÚJO SANTOS: o qual transcrevemos a seguir o 
seu pronunciamento: - Nós saibamos que a eleição do professor Jabes Ribeiro, se 
deu com 1/3 da população de Ilhéus, apenas 1/3,,,, é fácil fazer cálculos, mas eu 
não vou fazer aqui, isso significa dizer que a população não está satisfeita com 
ninguém, efetivamente com ninguém. Seja governo estadual, municipal ou a nível 
nacional, muito embora, a Globo endeusa determinados políticos, mas isso faz 
parte também do jogo por que a Globo vive do nosso dinheiro. - Eu quero deixar 
muito bem claro que após, ao ser convidado para fazer a construção da eleição 
de Jabes, convidado por ele [Jabes], está aqui o Pastor Adilson que é testemunha 
por duas vezes eu relutei, relutei, porque sou um homem que, não gosto muito de 
ser enganado, mas o discurso bonito talvez convence Alisson { vereador], o 
discurso bonito, a retórica bonita, convence como convenceu a mim, e eu aceitei 
sim, fazer o acordo com o senhor Jabes Ribeiro, político, e ele assumiu um 
compromisso comigo de os votos que ele tivesse do grupo dele seria o de Cosme 
Araújo porque naquela oportunidade ele já dizia: Você é o melhor, porque é o 
único advogado da Câmara, nós temos um bacharel em Direito e outros não são 
advogados, você já foi presidente da mesa diretora que fez a Primeira 
Constituição Municipal, você já foi Procurador da UVB (União dos Vereadores do 
Brasil), você já foi Presidente da Maramata todas as suas contas foram 
aprovadas,,,,você é cara, mas eu não sou Roberto Carlos! Risos, risos, risos. - Pois
bem, você é o cara pra ser o Presidente, eu me empolguei, me empolguei, me
empolguei ao professor Jabes Ribeiro, foi,,,, e ele, e ele e ele,,,,,. - Ontem, ontem,
no apagar das luzes, você não é mais o cara! Risos, risos, risos,,,, o cara é Roberto 
Carlos. Risos, risos, risos. Não vou entrar em detalhes, porque hoje é dia de festa,,,, 
hoje é dia de posse,,,, não vou me aprofundar em detalhes, mas os senhores vão 
ler em blogs, rádios os motivos, os conchavos envolvendo parentes, amigos, na 
calada da noite que mudança não houve, não vai haver, estou dizendo aqui que 
Valderico não ia prestar; não prestou, eu disse que Newton Lima não ia prestar; 
não prestou, se Jabes continuar com essa proposta de “mentira” não vai prestar, 
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não vai prestar, não vai prestar, não vai prestar por que: O que foi que Roland disse 
aqui? O que foi que Rafael Benevides disse aqui? O que foi que os vereadores que 
me antecederam disseram aqui? Nós vamos trabalhar por Ilhéus, vamos trabalhar 
por Ilhéus,,,, não vamos fazer uma oposição irresponsável, e eu fui pra oposição 
mandado. Cosme vá pra oposição! Eu fui.  Eu tô na oposição porque ele 
mandou,,, risos, risos, risos, ele mandou ir pra oposição, tô aqui na oposição hoje; 
tenho certeza, que farei uma oposição responsável mas, vou fazer uma oposição 
como o companheiro Roland {vereador] me dizia hoje: “Oh Cosme, nós temos 
vendo uma maquinas ai, umas caçambas ai não sei o que, com as placas de 
Salvador como é que feita essa licitação? Como é que foi feito mesmo pra esses 
carros estarem aqui”? Eu disse: amanhã você peticiona, amanhã você questiona, 
procura conversar comigo porque eu serei não só o vovô da câmara, mas pelo 
menos no aspecto técnico jurídico o cara,,,, aplausos e risos,,, eh eu sou o cara!,,,, 
aplausos, aplausos,,,, encerro dizendo: o cara Roberto Carlos que não sou eu, 
encerro dizendo apenas e tão somente, que estou triste, muito triste, porque não 
pôde fazer o que eu me propus que era ajudar Jabes construir ou melhor dizendo, 
reconstruir, aquilo que deveria ter construído há mais tempo. Portanto, vou ajudar 
a construir de outra forma. Apresentando proposições corretas, fiscalizando 24 
horas eu vou tomar medicamento pra não dormir,,, risos, risos,,, porque se eu dormir 
o bicho pega,,,, risos,, eu vou tomar medicamento pra não dormir e vou fiscalizar 
junto com os meus pares para que não tenhamos que no futuro próximo, aquelas 
pessoas, aqueles gatos pingados que estão aqui vaiando vão ter vaiar eles, vaiam 
eles e aplaudam nós. Muito obrigado! Aplausos e mais aplausos no encerramento. 
Ademais, o Presidente Provisório da Mesa deu início à instalação do Processo de 
eleição da Mesa Diretora.  Solicitou que os vereadores que concorreriam ao Cargo 
de Presidente se manifestassem. Apresentaram-se os vereadores JOSEVALDO 
VIANA MACHADO e VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO. O Presidente Provisório 
COSME ARAÚJO SANTOS autorizou a distribuição das cédulas para a votação
presidencial. Dando início à votação o Secretário Ad Hoc recolheu a URNA 
contendo os votos. A Mesa Diretora Provisória designou para Escrutinadores os 
senhores vereadores: ROLAND LAVIGNE DO NASCIMENTO e ALZIMÁRIO BELMONTE 
VIEIRA. Obtendo-se o seguinte resultado para Presidente da Câmara de 
Vereadores de Ilhéus: Vereador JOSEVALDO VIANA MACHADO, doze votos; 
Vereador VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO, sete votos. Dando continuidade o 
Presidente Provisório COSME ARAÚJO SANTOS solicitou que se apresentassem os 
candidatos a VICE-PRESIDENTE da Câmara Municipal de Ilhéus. Só o vereador 
FÁBIO FERREIRA MENEZES apresentou-se. O Presidente Provisório COSME ARAÚJO 
SANTOS autorizou a distribuição das cédulas para a votação de Vice-Presidente.
Dando início à votação o Secretário Ad Hoc recolheu a URNA contendo os votos. 
A Mesa Diretora Provisória designou para Escrutinadores os senhores vereadores: 
ALDEMIR SANTOS ALMEIDA e ALISSON RAMOS MENDONÇA. Obtendo-se o seguinte 
resultado para Vice-Presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus: Vereador 
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FÁBIO FERREIRA MENEZES, doze votos; NULOS, três votos; BRANCOS, quatro votos. Na
seqüência o Presidente Provisório COSME ARAÚJO SANTOS solicitou que se 
apresentassem os candidatos a Primeiro Secretário. Apenas o vereador IVO 
EVANGELISTA DOS SANTOS apresentou-se. Desta forma foi autorizada a distribuição 
das cédulas para a votação de Primeiro Secretário. Dando início à votação o 
Secretário Ad Hoc recolheu a URNA contendo os votos. A Mesa Diretora Provisória 
designou para Escrutinadores os senhores vereadores: GILMAR CHAVES SODRÉ e 
GILDEON FARIAS DOS SANTOS. Obtendo-se o seguinte resultado para o Primeiro 
Secretário da Câmara de Vereadores de Ilhéus: IVO EVANGELISTA DOS SANTOS, 
catorze votos; NULOS, dois votos; BRANCOS, três votos.   Prosseguindo O Presidente 
Provisório COSME ARAÚJO SANTOS solicitou que se apresentassem os candidatos a 
Segundo Secretário. Só o vereador RAFAEL MENDONÇA ALBUQUERQUE BENEVIDES 
apresentou-se. O Presidente Provisório COSME ARAÚJO SANTOS autorizou a 
distribuição das cédulas para a votação de Segundo Secretário. Dando início à 
votação o Secretário Ad Hoc recolheu a URNA contendo os votos. A Mesa Diretora 
Provisória designou para Escrutinadores os senhores vereadores: LUKAS PINHEIRO 
PAIVA e JAMIL CHAGOURI OCKÉ. Obtendo-se o seguinte resultado para Segundo 
Secretário da Câmara de Vereadores de Ilhéus: RAFAEL MENDONÇA ALBUQUERQUE 
BENEVIDES, treze votos; NULOS, três votos; BRANCOS, três votos. 
Após as conclusões das votações, o Presidente Provisório vereador COSME 
ARAÚJO SANTOS declarou eleitos à Nova Mesa Diretora do Poder Legislativo 
Municipal de Ilhéus para o biênio dois mil e treze/dois mil e catorze, ficando assim 
composta para: PRESIDENTE – JOSEVALDO VIANA MACHADO; VICE-PRESIDENTE – 
FÁBIO FERREIRA MENEZES; PRIMEIRO SECRETÁRIO – IVO EVANGELISTA DOS SANTOS; 
SEGUNDO SECRETÁRIO – RAFAEL MENDONÇA ALBUQUERQUE BENEVIDES. Sendo 
assim naquele momento o Mestre de Cerimônia passou a palavra ao 
Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, vereador 
JOSEVALDO VIANA MACHADO que, naquele momento designou os vereadores 
ALZIMÁRIO BELMONTE VIEIRA, NERIVAL NASCIMENTO REIS e ALISSON RAMOS 
MENDONÇA para conduzirem ao Plenário o Doutor JABES SOUSA RIBEIRO e o 
senhor CARLOS MACHADO DE ANDRADE, eleitos Prefeito e Vice-Prefeito do 
município de Ilhéus. Logo em seguida foi anunciada a entrada dos senhores JABES 
SOUSA RIBEIRO, acompanhado de sua esposa e futura Primeira Dama do 
Município, ADRYANA DE MAGALHÃES RIBEIRO e CARLOS MACHADO DE ANDRADE 
FILHO e sua esposa DEAN SANTOS BRITO MACHADO DE ANDRADE, Prefeito e Vice-
Prefeito eleitos do município de Ilhéus, para o mandato de dois mil e treze a dois mil 
e dezesseis. Após o Mestre de Cerimônia passou a palavra para o Excelentíssimo 
senhor Presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, vereador JOSEVALDO VIANA 
MACHADO. Por sua vez o Presidente procedeu à leitura do ofício do vereador 
JAMIL CHAGOURI OCKÉ solicitando licença da função de Vereador do Município 
de Ilhéus, em virtude ter sido convidado pelo Prefeito JABES SOUSA RIBEIRO para 
exercer a função de Secretário Municipal de Assistência Social. O que foi acatado. 



Esta edição encontra-se no site: www.camara.ilheus.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Ilhéus

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CQXOP7E5BHGZBV7SWX7QFA

Quinta-feira
7 de Março de 2013
8 - Ano IX - Nº 186

�
Câmara�Municipal�de�Ilhéus�

�

�

Praça�J.J.�Seabra�s/n,�centro�–�Ilhéus�–�Bahia�–�Brasil�
CEP:�45.653�280,�Telefax:�0**73�634�2321�–�www.camaradeilheus.com.br�

�

� ��������

�

A despeito disso, o Presidente convidou o Primeiro Suplente eleito pela coligação, 
LUIS CARLOS DOS SANTOS para prestar juramento. O que foi realizado. Diante disso, 
o Presidente declarou empossado o Primeiro Suplente o vereador LUIS CARLOS.  
Ato contínuo o Presidente vereador JOSEVALDO VIANA MACHADO convidou o 
Prefeito JABES SOUSA RIBEIRO e o Vice-Prefeito CARLOS MACHADO DE ANDRADE 
FILHO para prestarem juramento oficial. De pronto solicitou que todos os presentes 
ficassem de pé. Assim sendo o Prefeito JABES SOUSA RIBEIRO respondeu o 
compromisso de posse dizendo: “ASSIM O PROMETO”. Diante do exposto foi 
declarado empossado o Prefeito Municipal de Ilhéus, senhor JABES SOUSA RIBEIRO, 
para o exercício dois mil e treze/dois mil e dezesseis. Idêntico procedimento foi 
realizado para o Vice-Prefeito de Ilhéus, CARLOS MACHADO DE ANDRADE FILHO 
que, respondeu o compromisso de posse dizendo: “ASSIM O PROMETO”. Sendo 
assim foi declarado empossado o Vice-Prefeito Municipal de Ilhéus, senhor CARLOS 
MACHADO DE ANDRADE FILHO para o exercício dois mil e treze/dois mil e dezesseis. 
Na seqüência o Mestre Cerimonial facultou a palavra ao Excelentíssimo senhor 
Prefeito Municipal de Ilhéus eleito e atualmente empossado. O qual proferiu o seu 
pronunciamento. Logo após o Cerimonial anunciou o pronunciamento do 
Presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, senhor JOSEVALDO VIANA 
MACHADO. O que foi realizado. Encerrado os pronunciamentos, O mestre de 
Cerimônia solicitou aos presentes que permanecessem em seus lugares para 
acompanhar a execução do Hino da Independência da Bahia. O que foi 
realizado. Por fim, o Presidente agradeceu a presença de todos. Não havendo  
nada mais a tratar encerrou a Sessão Solene. Após o Mestre de Cerimônia 
convidou a todos para a transmissão de cargo que ocorreria em seguida no Salão 
Nobre do Palácio Paranaguá. Eu, ________________________________ NIVALDO 
ALBERTO XAVIER NASCIMENTO Secretário Ad Hoc lavrei, a presente Ata que será 
assinada por mim e a Nova Mesa Diretora. Ilhéus, Ba. 01 de Janeiro de 2013.

JOSEVALDO VIANA MACHADO 
Presidente

FÁBIO FERREIRA MENEZES 
Vice-Presidente

IVO EVANGELISTA DOS SANTOS 
1º. Secretário 

RAFAEL MENDONÇA ALBUQUERQUE BENEVIDES 
2º. Secretário 




