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Ata da 69ª (sexagésima nona) Sessão
Ordinária

da

15ª

(décima

quinta)

Legislatura da Câmara Municipal de
Valente, realizada em 02 de abril de 2019.

Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 18:15 horas, na sede do Poder
Legislativo Valentense, situada à Rua José Mota Lopes, 54, nesta Cidade de Valente, Estado
da Bahia, por convocação do Exmo. Senhor Presidente, Vereador Antonio Cezar Oliveira
Rios, verificadas as presenças dos Vereadores Antonio Aloizio de Araújo Oliveira, Antonio
Cezar Oliveira Rios, Djalma Santana da Silva Neto, Elenildo de Oliveira Mota, Gessivaldo
Souto Martins, José Robson Duarte Cunha, Lomanto Queiroz da Cunha, Lucivaldo Araújo
Silva, Mabel Amaral de Oliveira e Maria Madalena Oliveira Firmo, ausente justificadamente o
Vereador Romilson Cedraz Mascarenhas, aconteceu a 69ª (sexagésima nona) Sessão Ordinária
da 15ª (décima quinta) Legislatura da Câmara Municipal de Valente. Constatados hora e
número legais, o Presidente Antonio Cezar Oliveira Rios, em nome da comunidade
valentense, declarou aberta a sessão, dando início ao Expediente, o qual constou do seguinte:
Ata da 68ª Sessão Ordinária, a qual foi aprovada sem restrições, à unanimidade; Leitura das
matérias dirigidas à Câmara, a saber: Matérias do Legislativo – Edital nº. 003, de 1º de abril de
2019 e Edital nº. 004, de 1º de abril de 2019, respectivamente fazendo saber a quem interessar
possa e em especial aos contribuintes deste Município, na conformidade do que dispõem os
arts 53 e 54 da Lei Complementar nº. 06/1991 (Lei Orgânica do TCM), que se encontram em
disponibilidade as Contas Anuais do Poder Executivo Municipal, relativas ao exercício
financeiro de 2018, de responsabilidade do gestor Marcos Adriano de Oliveira Araújo, e as
Contas Anuais do Poder Legislativo Municipal, relativas ao exercício financeiro de 2018, de
responsabilidade do gestor Djalma Santana da Silva Neto, para consulta pública por meio
eletrônico através da página https://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam, nos
dias úteis, no horário das 8:00 às 13:00 horas, no período de 1º de abril a 31 de maio de 2019,
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nos termos da Resolução TCM nº 1.340/2016, observado o disposto no art. 48 da Lei
Complementar nº. 101/2001 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Indicação nº. 177/2019, de
autoria do Vereador Lucivaldo Araújo Silva, sugerindo ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, a apresentação de proposição dispondo sobre o plano de cargos, carreiras e
vencimentos dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde.
Indicação nº. 178/2019 de autoria do Vereador Lucivaldo Araújo Silva, sugerindo ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, a instalação de redutores de velocidade (quebra-molas) nos
seguintes trechos de ruas da sede do Município: cruzamento da rua da Secretaria Municipal de
Saúde com a rua do Hospital Municipal José Mota Araújo, Centro; cruzamento da rua da
Agência do INSS com a rua da Escola Minha Infância, Bairro Dionísio Mota; cruzamento da
rua do cemitério com a rua da creche Aldacy Bahia Mota, Centro; Cruzamento da rua que se
prolonga da praça José Mota Araújo (Residência do Sr. Irailton) com a rua d onde situa-se a
pizzaria Beijo Frio, Centro. Indicação nº. 179/2019, de autoria do Vereador Elenildo de
Oliveira Mota, sugerindo ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara, a aquisição de aparelhos
notebooks a serem utilizados pelos Vereadores, sobretudo nas sessões e atividades congêneres.
Indicação nº. 180/2019, de autoria do Vereador Djalma Santana da Silva Neto, sugerindo ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, a reforma das instalações já existentes ou a construção
de um novo espaço para os servidores da limpeza pública, com área para descanso. Indicação
nº. 181/2019, de autoria do Vereador Gessivaldo Souto Martins, sugerindo ao Chefe do Poder
Executivo Municipal, a construção de habitações populares (casas populares) no Distrito de
Santa Rita de Cássia, neste Município. Of. CSEOSP nº. 001, de 01/04/2019, da Comissão de
Saúde, Educação, Obras e Serviços Públicos, dirigido ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, solicitando através da presidência da Mesa Diretora, para efeito de parecer,
observado o disposto no § 2º, do art. 65, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de
Valente, informações e documentos correlatos ao Projeto de Lei nº. 110/2019, a saber:
Fundamentação do pedido de tramitação da matéria em regime de urgência e cópia da ata da
assembleia do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em reunião
realizada em 15/01/2019, conforme exposado na justificativa do Projeto de Lei em apreço. Of.
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CSEOSP nº. 002, de 26/03/2019, dirigido ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia, Fábio
Vilas Boas, solicitando a designação de um técnico da área de saúde, bem como de um
especialista na área de oncologia para participarem da Audiência Pública que será realizada
pela Câmara Municipal de Valente, em 23/04/2019, a partir das 16:00 horas, na Casa da
Cultura local, com o propósito de discutir o assunto relacionados à elevada incidência de casos
de câncer no Município, no contexto da região e do território do sisal, com ênfase na
orientação quanto aos processos de prevenção e investigação da referida patologia, em
articulação com a Secretaria Municipal de Saúde local e com a participação de representantes
do Hospital Aristides Maltez - HAM . Of. nº. 003/2019, do Vereador Lomanto Queiroz da
Cunha, solicitando a intercessão do Deputado Estadual Alex da Piatã junto à Secretaria de
Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia - SDR, no sentido de reforçar o pleito da
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Valilândia, tendo como objeto a doação de
50 (cinquenta) barracas padronizadas do Governo do Estado da Bahia, em tubo galvanizado do
Projeto “Bahia Produtiva”, a serem utilizadas na Feira livre do referido distrito. Of. nº. 002, de
19/03/2019, da Vereadora Maria Madalena Oliveira Firmo, dirigido ao Presidente da Empresa
Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA S/A, solicitando a ampliação da rede de
abastecimento da Fazenda Madeira, interligando a rede da região da Localidade de Papagaio,
neste Município. Of. nº. 017/2019, da Vereadora Mabel Amaral de Oliveira, dirigido ao
Secretário Municipal de Administração e Fazenda, Tássio Miranda, solicitando a instalação de
aparelho de ar condicionado no Instituto Mauá. Of. nº. 020/2019, da Vereadora Mabel Amaral
de Oliveira, dirigido ao Secretário Municipal de Infraestrutura, solicitando a reforma da praça,
bem como a pavimentação da entrada da rua principal do Povoado de Junco, neste Município,
para cuja estrada vicinal de acesso (interligando-o à sede) solicita o encascalhamento. Of. nº.
021/2019, da Vereadora Mabel Amaral de Oliveira, dirigido ao Prefeito Municipal, solicitando
a pavimentação com esgotamento sanitário das Ruas do Bairro Bom Jardim, na sede deste
Município. Matérias Diversas – Atestado médico datado de 01/04/2019, subscrito pelo Médico
Arismário Barbosa Junior, dando conta de que o Vereador Romilson Cedraz Mascarenhas
encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades laborativas pelo período de 02 (dois)
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dias. Ofício da Associação de Desenvolvimento Sustentável e Solidário da Região Sisaleira
(APAEB) e entidades articuladas, dirigido ao Presidente da Câmara de Vereadores de Valente,
convidando a edilidade para evento de lançamento de um “Conjunto de Ações para a Cadeia
Produtiva do Sisal”, a ocorrer em 06/04/2019, às 09:30 horas, na Casa da Cultura, nesta
Cidade de Valente. Observado o disposto no art. 85, c/c o § 5º do art. 88, do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Valente, previamente inscritos, pronunciaram-se os seguintes
Vereadores: LUCIVALDO ARAÚJO SILVA (DEM) – Reportou-se à Moção de Pesar nº.
018/2019. Teceu breves considerações sobre as visitas institucionais dos membros da
Comissão de Saúde, Educação, Obras e Serviços Públicos (CSEOSP) ao Hospital Aristides
Maltez - HAM, à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB e à Comissão de Saúde e
Saneamento da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, com o propósito de reforçar o
convite para a audiência pública a ser realizada em 23 de abril do corrente ano, a partir das
16:00 horas, destinada a discutir o aumento dos índices de pessoas diagnosticadas com câncer
no Município de Valente. Deu ciência da sua participação na pré-conferência municipal de
saúde, realizada em 1º de abril do ano em curso, no Distrito de Valilândia, onde, na
oportunidade, a Secretária Municipal de Saúde comunicou aos presentes que a unidade de
saúde do PSF do aludido distrito será brevemente reformada, cujo pleito fora objeto de
indicação proposta pelo mesmo. JOSÉ ROBSON DUARTE CUNHA (MDB) – Teceu breve
comentário acerca da audiência pública a ser ministrada pela CSEOSP, destinada a discutir o
aumento dos índices de pessoas diagnosticadas com câncer nesta comuna. Aludiu-se à sua
participação na pré-conferência municipal de saúde, realizada no Distrito de Valilândia, onde
foram abordadas várias demandas por parte dos moradores, tais como a execução de ações na
área de saneamento básico e a contratação de um médico permanente na unidade de saúde do
PSF do supramencionado distrito, no sentido de atender às necessidades dos moradores de
povoados e localidades circunvizinhas. Segundo o mesmo, no que tange à falta de médico, a
Secretária Municipal de Saúde se colocou à disposição para designar um médico para atender
dois dias durante a semana, em razão da morosidade por parte do Ministério da Saúde em
designar um médico para o aludido distrito, através do programa “Mais Médicos”. ANTONIO
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ALOIZIO DE ARAÚJO OLIVEIRA (PSDB) – Cobrou a adoção de providências do Prefeito
Municipal com vistas à realização de serviços de terraplanagem e encascalhamento tanto das
principais estradas vicinais quanto das vias públicas localizadas no perímetro urbano que se
encontram desprovidas de pavimentação. Colocou-se à inteira disposição para tentar
solucionar as necessidades da população, sobretudo no que se refere aos mais humildes.
LOMANTO QUEIROZ DA CUNHA (PSDB) – Propôs a concessão da Comenda Cívica José
Mota Araújo para a Professora Maria Ely Martins Carneiro. Deu ciência das suas visitas
institucionais aos diversos órgãos da administração pública estadual, onde pleiteou
benfeitorias para esta municipalidade. Lamentou o fato de não ter sido convidado para a préconferência municipal de saúde realizada no Distrito de Valilândia, uma vez que é membro
deste Poder Legislativo Municipal, reside no aludido distrito e teria alguns pleitos e sugestões
a serem abordados na referida reunião. Deu ciência aos vereadores e aos munícipes da sua
visita ao gabinete do Deputado Federal João Carlos Bacelar (PODE-BA), em Salvador / BA,
onde reivindicou ao mesmo a alocação de emendas ao Orçamento Geral da União, com vistas
à execução de ações em favor deste ente federativo. Repudiou os políticos arcaicos e
ultrapassados que pretendem retornar ao Poder Executivo Municipal para se locupletar dos
recursos públicos e beneficiar os seus familiares. MABEL AMARAL DE OLIVEIRA (DEM)
– Teceu breves considerações alusivas ao transcurso do “Dia Mundial do Autismo”,
comemorado nesta data. Ressaltou que no exercício da função fiscalizadora, visitou as
unidades de saúde do Programa Saúde da Família dos Bairros Hermiro Simões e Cidade
Nova/Liberdade, onde dialogou com alguns moradores, cujas demandas serão encaminhadas
ao Poder Executivo Municipal. Reforçou os ofícios nºs. 017/2019, 020/2019 e 021/2019,
constantes do expediente. Convidou os Edis e os munícipes para participarem da apresentação
do Programa “Edu Câmara”, a ser realizado em 03 de abril do corrente, na Escola Municipal
Samuel Batista Mota, no Povoado de Junco. MARIA MADALENA OLIVEIRA FIRMO (PT)
– Aludiu-se à audiência pública a ser instruída pela CSEOSP, destinada a discutir a elevação
dos índices de valentenses diagnosticados com câncer. Discorreu sobre as verdadeiras
atribuições dos vereadores, consistentes em legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.
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Ressaltou que juntamente com os demais membros da Comissão de Saúde, Educação, Obras e
Serviços Públicos (CSEOSP), os Vereadores Elenildo de Oliveira Mota (PDT), José Robson
Duarte Cunha (MDB) e Gessivaldo Souto Martins (PSD), se encontram realizando inspeção in
loco nas escolas públicas municipais e que ao concluir as visitas será elaborado um relatório a
ser remetido à Secretaria Municipal de Educação, no sentido de que as demandas dos alunos,
professores e servidores sejam atendidas. Externou a sua preocupação com a construção da
creche-escola no Bairro Fonte Nova, cujo terreno anteriormente era um tanque. Sugeriu ao
Líder do Prefeito que seja formalizado convite ao responsável técnico pela construção da
referida unidade escolar para comparecer a esta Casa Legislativa, no sentido de prestar
maiores esclarecimentos e convencer os vereadores de que não ocorrerão rachaduras ou
infiltrações na estrutura física da mesma, a exemplo do que ocorreu quando da construção das
residências do Conjunto Habitacional das Casas Populares. ELENILDO DE OLIVEIRA
MOTA (PDT) – Reivindicou a execução das seguintes ações ao Prefeito Municipal:
reconstrução do muro do cemitério do Povoado de Tanquinho; serviços de manutenção da
estrada vicinal que interliga a sede ao aludido povoado. Reiterou ao órgão competente da
administração pública municipal para interceder junto à construtora responsável pela
pavimentação com paralelepípedos das imediações da Rod. BA 120, trecho compreendido
entre o posto de combustíveis e a entrada do Bairro Hermiro Simões, com vistas à realização
de reparos nas contenções dos passeios. Externou a sua tristeza com a atitude do Chefe do
Poder Executivo Municipal em relação às reduções salariais de alguns servidores públicos
municipais, em razão da redução da carga horária de 40 horas para 30 horas/semana.
DJALMA SANTANA DA SILVA NETO (PSB) – Externou as suas condolências aos
familiares que perderam seus entes queridos. Associou-se ao trecho do pronunciamento da
Vereadora Maria Madalena (PT), a qual externou a sua preocupação em relação à construção
da creche-escola no Bairro Fonte Nova. Pediu a adoção de providências tanto ao Prefeito
Municipal quanto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, no sentido de fiscalizar a
construção das contenções dos passeios da pavimentação da via pública localizada nas
imediações da Rod. BA 120. Convidou os pescadores e demais interessados para
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comparecerem a uma reunião com o Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico, para tratar sobre assuntos relacionados à pesca no açude
público localizado entre os Bairros Juazeiro e Petrolina. Teceu breves considerações sobre o
andamento do Campeonato Valentense de Futebol. GESSIVALDO SOUTO MARTINS (PSD)
– Cobrou a adoção das seguintes providências à Secretaria Municipal de Infraestrutura:
reposição de lâmpadas nos Povoados de Ferros e Recreio; execução de serviços de
manutenção dos seguintes trechos de estradas vicinais: Santa Rita de Cássia / Alagadiço; Sede
/ Bezerra; Sede / Santa Rita de Cássia / Ferros. Nos termos do art. 25, § 2º, do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Valente, o Senhor Presidente, Vereador Antonio Cezar
Oliveira Rios (SD), Prestou agradecimentos aos vereadores que votaram a favor das
proposições constantes da ordem do dia. Externou o seu pesar pelo falecimento do Senhor
João Carneiro de Oliveira, carinhosamente conhecido como “Dozinho”. Repudiou o atual
sistema político brasileiro, bem como defendeu a necessidade urgente de uma reforma política.
Sugeriu aos eleitores que analisem a “vida pregressa” e a “competência” dos postulantes a
cargos eletivos antes de exercerem o direito de escolha, ao invés de escolherem determinados
candidatos apenas pela “simpatia” ou pelo “poder econômico”. Não havendo líderes
partidários inscritos, observado o disposto nos arts. 145 a 168 do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Valente, o Senhor Presidente pautou a ORDEM DO DIA, a qual
constou do seguinte: Primeiro turno de discussão e votação da Proposta de Emenda à Lei
Orgânica nº. 001/2019, de procedência da Mesa Diretora, que “Revoga os arts. 55-A, 55-B e
55-C e altera o Parágrafo único do art. 82 da Lei Orgânica do Município de Valente e dá
outras providências”, aprovada por 09 (nove) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário,
alcançando-se o quorum de 2/3 (dois terços) dos votos favoráveis, conforme previsto no art.
67, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Valente. Primeiro turno de discussão e votação do
Projeto de Lei nº. 107/2019, de procedência da Mesa Diretora, que “Altera a Lei nº. 275/2005,
modificada pela Lei nº. 315/2006 e pela Lei nº. 701/2017, que implanta a estrutura
organizacional da Câmara Municipal, cria cargos de livre nomeação e exoneração, fixa a
remuneração e dá outras providências”, aprovado por 08 (oito) votos favoráveis e 01 (um)
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voto contrário. Primeiro turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº. 108/2019, de
procedência da Mesa Diretora, que “Altera dispositivos da Lei nº. 512/2011, modificada pela
Lei nº. 691/2016, que „Dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos do Poder
Legislativo Municipal de Valente e dá outras providências”, aprovado por 08 (oito) votos
favoráveis e 01 (um) voto contrário. Em alusão à votação da Proposta de Emenda à Lei
Orgânica nº. 001/2019, constante da ordem do dia, votou contra o Vereador Lucivaldo Araújo
Silva (DEM). Em alusão às votações tanto do PL nº. 107/2019 quanto do PL nº. 108/2019,
constantes da ordem do dia, votou contra o Vereador Lucivaldo Araújo Silva (DEM). Nos
termos do § 1º do art. 95, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Valente,
previamente inscritos, pronunciaram-se os Vereadores LOMANTO QUEIROZ DA CUNHA
(PSDB) e MABEL AMARAL DE OLIVEIRA (DEM). Nada mais havendo a tratar, às 20:32
horas, deu o Presidente por encerrada a Sessão, convocando outra, em caráter ordinário, para o
dia 09 de abril de 2019, com a seguinte Ordem do Dia: o que houver. E, para constar, eu,
Arturo Lucas Oliveira Lima, Redator ad hoc deste Poder Legislativo, lavrei a presente ata,
cujo áudio ficará registrado em inteiro teor no arquivo digital do Departamento Legislativo
desta Casa, a qual após submetida ao crivo do Plenário e achada conforme, vai devidamente
aprovada e assinada por todos os vereadores presentes. Plenário Nemésio Martins da Silva, em
02 de abril de 2019.
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