Rua José Mota Lopes, 54 – Centro
Telefax: (75) 3263-2324 | 3263-2370
Email: legislativo@camaravalente.ba.gov.br
Internet: www.camaravalente.ba.gov.br
CNPJ: 00.480.114/0001-86
CEP: 48890-000 – Valente - BA

Ata da 72ª (setuagésima segunda) Sessão
Ordinária

da

15ª

(décima

quinta)

Legislatura da Câmara Municipal de
Valente, realizada em 30 de abril de 2019.

Aos trinta 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, Lucivaldo Araújo Silva, Mabel Amaral de Oliveira, Maria
Madalena Oliveira Firmo e Romilson Cedraz Mascarenhas, ausentes justificadamente os
Vereadores José Robson Duarte Cunha e Lomanto Queiroz da Cunha, aconteceu a 72ª
(setuagésima segunda) 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 71ª Sessão Ordinária, a qual foi aprovada sem
restrições, à unanimidade; Leitura das matérias dirigidas à Câmara, a saber: Matérias do
Executivo – Of. Circ. nº. 071/2019, do Gabinete do Prefeito, dirigido ao Presidente da Câmara
de Vereadores de Valente, informando as seguintes liberações de recursos financeiros em
favor do Município de Valente: R$ 64.156,44 (sessenta e quatro mil, cento e cinquenta e seis
reais e quarenta e quatro centavos), referente à 4ª parcela do convênio que tem como objeto a
obra de revitalização das praças José Mota Araújo e do Distrito de Santa Rita de Cássia; R$
73.125,00 (setenta e três mil e cento e vinte e cinco reais), referente a apoio ao Projeto de
Infraestrutura Turística - Construção do Portal da Cidade e Implantação da Praça do Cabochá,
neste Município. Matérias do Legislativo – Requerimento nº. 062/2019, de autoria da
Vereadora Mabel Amaral de Oliveira, dispondo sobre solicitação de informações ao Chefe do
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Poder Executivo Municipal acerca das obras públicas em execução no Município de Valente.
Indicação nº. 186/2019, de autoria do Vereador Romilson Cedraz Mascarenhas, sugerindo ao
Chefe do Poder Executivo Municipal a adoção das necessárias providências com vistas à
aquisição de um trator de pneus com implementos agrícolas, a ser destinado aos pequenos
agricultores das comunidades de Varginha, Nova América, Serra do Pintado, Lagoinha,
Bezerra e Faz. Estanhada, deste Município. Moção de Congratulações nº. 063/2019, a pedido
do Vereador Djalma Santana da Silva Neto, ao valentense Fábio Rios Mota, Secretário
Municipal de Mobilidade Urbana de Salvador, pela sua escolha para exercer o cargo de
Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória, em eleição realizada em
24/04/2019. Moção de Congratulações nº. 064/2019, a pedido do Vereador Lucivaldo Araújo
Silva, ao Deputado Federal João Carlos Bacelar (PODE-BA), com a devida extensão ao
Assessor Parlamentar e Coordenador do partido no interior da Bahia, Matheus Pithon Rolim
Mota, pela apresentação de Emenda Parlamentar ao Orçamento Geral da União em favor do
Município de Valente, através da qual foi adquirido um aparelho de radiografia fixo de 500 A.
para o Hospital Municipal José Mota Araújo - HMJMA. Moção de Congratulações nº.
065/2019, a pedido do Vereador Djalma Santana da Silva Neto, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, Marcos Adriano de Oliveira Araújo, pela revitalização da Praça José Mota Araújo
- Praça da Matriz, nesta Cidade de Valente, cuja inauguração foi realizada em 27/04/2019,
obra objeto de convênio firmado entre o Município e o Ministério do Turismo, quando da
gestão do valentense Fábio Rios Mota no cargo de Secretário Nacional de Programas de
Desenvolvimento de Turismo. Moção de Congratulações nº. 066/2019, a pedido do Vereador
Djalma Santana da Silva Neto, ao Senhor Aleksim Cunha de Oliveira, Diretor Financeiro do
Poder Legislativo Valentense, ex-dirigente de clube(s), ex-coordenador técnico da seleção
valentense e ex-presidente da Liga Desportiva Valentense, pela incomensurável e histórica
contribuição prestada ao esporte do Município de Valente e região, máxime pela sua atuação
como comentarista esportivo da Equipe Feliz do Rádio - Rádio Sisal, sob o comando do
radialista esportivo Nilton Feliz, em competições regionais, estaduais e até mesmo federais,
sendo hoje um dos comentaristas de destaque credenciado pela ABCD - Associação Bahiana
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dos Cronistas Desportivos. Of. CMV nº. 025/2019, subscrito por toda a edilidade, direcionado
ao Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, Maurício Teles Barbosa, solicitando o
aumento do efetivo policial e aquisição de viatura (preferencialmente caminhonete 4x4) para o
2º Pelotão da Polícia Militar, bem como a nomeação de Delegado titular para a Delegacia de
Polícia Civil local. Of. nº. 027/2019, da Vereadora Mabel Amaral de Oliveira, dirigido à
Secretária Municipal de Saúde, pleiteando a realização de obras e serviços estruturais na sede
da unidade de saúde do PSF do Distrito de Santa Rita de Cássia, neste Município, tais como a
reforma do piso e paredes; ampliação da recepção e construção de uma sala de reuniões.
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) – Prestou homenagem póstuma a Daiane Oliveira da
Silva, objeto da Moção de Pesar nº. 019/2019, subscrita por toda a Edilidade. ROMILSON
CEDRAZ MASCARENHAS (DEM) – Teceu elogios ao Prefeito Municipal e ao então
Secretário Nacional de Desenvolvimento de Turismo, Fábio Mota, pela reforma e ampliação
da Praça José Mota Araújo. Parabenizou o Chefe do Poder Executivo Municipal pela
disponibilização de transporte escolar gratuito para todos os estudantes de nível superior que
se deslocam às cidades de Conceição do Coité, Serrinha, Feira de Santana e Paripiranga.
Reforçou a indicação nº. 186/2019, objeto de sua autoria, expondo as razões que o levaram a
propor a referida medida de interesse público. Prestou agradecimentos ao servidor público
Eduardo Cândido, pela eficiência e presteza na execução de serviços afetos à iluminação
pública. Felicitou-se com o Deputado Federal João Carlos Bacelar, pela alocação de emenda
impositiva ao OGU, que resultou na aquisição de um aparelho de radiografia para o HMJMA.
MARIA MADALENA OLIVEIRA FIRMO (PT) – Desejou sucesso aos membros voluntários
do Corpo de Bombeiros de Valente, denominado de “Brigada Guardiões da Vida”. Teceu
considerações alusivas às temáticas técnico-científicas abordadas durante a audiência pública
realizada pela CSEOSP, em 23 de abril do corrente, destinada a discutir a elevação dos índices
de valentenses diagnosticados com câncer. Lamentou a ausência de alguns vereadores na
referida audiência pública. Repudiou a postura de alguns membros de grupos de Whatsapp que
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atuam simplesmente para criticar e tentar destruir reputações. Sugeriu aos Edis e ao Prefeito
Municipal para intercederam junto às instituições de ensino, a exemplo da UFBA, no sentido
de que seja realizada uma pesquisa técnico-científica para descobrir as causas da elevação dos
índices de câncer na região sisaleira, sobretudo nos Municípios de Valente, Retirolândia e São
Domingos. Reiterou ao órgão competente do Poder Executivo Municipal a execução das
seguintes ações no Bairro Hermiro Simões: coleta regular de lixo, serviços de remoção de
entulhos e terraplanagem e encascalhamento de ruas desprovidas de pavimentação. Requereu à
Mesa Diretora, na pessoa do Senhor Presidente, seja formalizado convite ao Secretário
Municipal de Infraestrutura, no sentido de que o mesmo compareça a esta Casa Legislativa
para prestar maiores esclarecimentos acerca da ineficiência dos serviços essenciais afetos à
infraestrutura urbana. MABEL AMARAL DE OLIVEIRA (DEM) – Parabenizou a Vereadora
Maria Madalena (PT), idealizadora da audiência pública realizada pela CSEOSP, destinada a
debater a elevação dos índices de câncer no âmbito desta comuna, cuja lista de
comparecimento foi assinada por 496 pessoas. Externou a sua aflição em relação aos dados
oficiais divulgados pela SESAB, considerando que, na maioria dos casos, os pacientes estão
obtendo tratamento, mas não estão sendo curados. Associou as principais causas de tumores
malignos à alimentação desequilibrada (35%) e ao tabagismo (30%). Pediu o apoio dos nobres
pares com vistas à aprovação do Requerimento nº. 062/2019, de sua autoria, constante da
pauta. Parabenizou tanto o Chefe do Poder Executivo quanto a equipe da Prefeitura Municipal
de Valente, pela reforma e ampliação da Praça José Mota Araújo. Discorreu sobre o “Dia da
Educação”, comemorado anualmente em 28 de abril. Reforçou o Ofício nº. 027/2019,
constante do expediente. Cobrou a adoção das necessárias providências à Secretaria Municipal
de Infraestrutura em relação à remoção de entulhos no Bairro Bom Jardim. Felicitou-se com
os servidores Eduardo Cândido e Jocivaldo, pela eficiência e agilidade nos exercícios das suas
respectivas funções. Na forma do art. 85, c/c o art. 88, § 7º, do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Valente, pronunciaram-se os seguintes Líderes: LUCIVALDO ARAÚJO SILVA
(DEM) – Registrou a presença dos membros voluntários da “Brigada Guardiões da Vida”.
Sugeriu ao Prefeito Municipal que seja elaborada proposição e enviada a este Poder
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Legislativo Municipal, dispondo sobre desapropriação ou cessão de área de terra,
preferencialmente localizada na zona urbana, a ser destinada à construção da sede da aludida
entidade. Externou a sua alegria e satisfação em razão da quantidade expressiva de pessoas
que compareceram à audiência pública realizada na Casa da Cultura, destinada a debater a
elevação dos índices de câncer no âmbito deste ente federativo. MARIA MADALENA
OLIVEIRA FIRMO (PT) – Externou as suas condolências aos familiares que perderam os
seus entes queridos. Lamentou o assassinato de um jovem, ocorrido após a inauguração da
requalificação da Praça José Mota Araújo. Pediu o apoio do Poder Executivo Municipal para a
Brigada Guardiões da Vida. No que alude à disponibilização de transporte escolar gratuito
para os estudantes valentenses de nível superior, relembrou que a partir da gestão do atual
Prefeito do Município de Conceição do Coité, Assis (PT), os estudantes de nível superior são
transportados gratuitamente para as universidades, assim como recebem uma bolsa estudantil
da Prefeitura Municipal de Conceição do Coité, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por
aluno. Reportou-se ao “Dia do Trabalho”, comemorado anualmente em 1º de maio. Recordou
que durante a sua participação no movimento sindical, os trabalhadores promoviam
manifestações para reivindicar direitos e comemorar conquistas em favor dos mesmos,
entretanto, assinalou que, atualmente os trabalhadores não tem o que comemorar, em razão do
desemprego que aflige mais de quatorze milhões de brasileiros. Aludiu-se à entrevista do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedida aos jornais Folha de S. Paulo e El País.
Repeliu a atitude racista do Presidente da República, Jair Bolsonaro, por ter recomendado ao
Presidente do Banco do Brasil S/A a retirada da veiculação em emissoras de TV de uma
campanha publicitária do BB dirigida ao público jovem, que trata de abertura de conta
corrente por aplicativo de celular, apenas porque a temática abordava com ênfase a
diversidade racial. Externou a sua preocupação com a possibilidade da aprovação da PEC nº.
006/2019, que versa sobre a reforma da previdência, bem como reiterou que, caso a
mencionada proposta seja aprovada pelos membros do Congresso Nacional, municípios de
pequeno e médio porte, a exemplo do Município de Valente, se tornarão ingovernáveis, em
virtude da falta de recursos. DJALMA SANTANA DA SILVA NETO (PSB) – No tocante às
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recorrentes demandas afetas aos serviços de limpeza pública e infraestrutura urbana no Bairro
Hermiro Simões, assinalou que a Secretaria Municipal de Infraestrutura fará um mutirão para
executar as ações. Parabenizou o Prefeito Municipal pela reforma e ampliação da Praça José
Mota Araújo. Conclamou os vereadores a reivindicarem dos deputados que obtiveram votos
nas urnas desta comuna, a exemplo do Deputado Federal Adolfo Viana e do Deputado
Estadual Tom Araújo, a alocação de emendas com vistas à execução de obras e benfeitorias
para a população valentense. No que tange ao aumento de pequenos furtos e arrombamentos
de residências, relembrou que os membros desta Casa de Leis já cobraram providências à
Secretaria de Estado da Segurança Pública, a qual informou que aguarda a convocação de
policiais militares que foram aprovados no concurso público, no sentido de aumentar o
quantitativo do efetivo policial do Pelotão da Polícia Militar local. Reportou-se ao “Dia do
Trabalho”, celebrado anualmente em 1º de maio. Teceu considerações sobre a audiência
pública realizada na Casa da Cultura, destinada a debater a reincidência de câncer no âmbito
deste ente federado. Convidou os desportistas a comparecerem na próxima rodada do
Campeonato Valentense de Futebol, cujas partidas serão realizadas na sexta-feira, sábado e
domingo, às 16:00 horas. GESSIVALDO SOUTO MARTINS (PSD) – Prestou
agradecimentos ao SICOOB/Coopere, pelo lançamento do livro intitulado “Coopere - Uma
recomendação à experiência de cooperação”, dos autores Ranúsio Cunha e Ricardo Caribé.
Reivindicou a realização das seguintes ações à Secretaria Municipal de Infraestrutura:
reconstrução da ponte da estrada vicinal que dá acesso à Localidade de Alagadiço; execução
de serviços de manutenção da estrada terrestre que dá acesso ao Distrito de Santa Rita de
Cássia. Nos termos do art. 25, § 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Valente, o
Senhor Presidente, Vereador Antonio Cezar Oliveira Rios (SD), externou a sua alegria e
satisfação pela criação da “Brigada Guardiões da Vida”, cujos membros atuam de forma
voluntária. Reforçou o Ofício CMV nº. 025/2019, dirigido à SSP/BA, que trata de pleitos
afetos à segurança pública local, a exemplo da aquisição de uma viatura policial 4x4 para a
PM, do aumento de efetivo de policiais militares e da nomeação de um delegado de polícia
titular. Lamentou o assassinato de um jovem após o ato de inauguração da requalificação da
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Praça José Mota Araújo. Repudiou o Poder Executivo Municipal quanto à gastança com a
soltura de fogos de artifícios durante a inauguração do aludido logradouro público, em
detrimento da justificativa da falta de recursos para distribuição de peixes às famílias carentes
na sexta-feira da paixão. Atribuiu a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura em
realizar mutirão no Bairro Hermiro Simões devido às sucessivas cobranças dos vereadores,
sobretudo da Vereadora Maria Madalena (PT). Teceu considerações alusivas à audiência
pública realizada na Casa da Cultura, destinada a debater o aumento dos índices de câncer no
âmbito deste Município. Conclamou os vereadores a se unirem para intercederem junto aos
órgãos governamentais competentes, a fim de descobrir as causas da reincidência de câncer no
âmbito desta comuna. Cobrou a adoção de providências ao órgão competente da administração
pública municipal em relação à execução de serviços de capina no cemitério do Distrito de
Valilândia. Sugeriu ao Prefeito Municipal e seus auxiliares que façam visitas tanto no
perímetro urbano quanto nas comunidades rurais, no sentido de identificar as necessidades da
população valentense. No que tange às atribuições dos vereadores, consistentes em legislar,
fiscalizar os atos do Poder Executivo e defender os anseios dos munícipes, ressaltou que,
infelizmente alguns vereadores transportam e encaminham pacientes para realizarem
consultas, exames e cirurgias porque a Secretaria Municipal de Saúde não atende prontamente
às demandas da população. Asseverou que compete à Secretaria Municipal de Saúde
transportar pacientes e encaminhá-los para realizar consultas, exames e cirurgias. Aludiu-se ao
transcurso do “Dia do Trabalho”, comemorado anualmente em 1º de maio, evocando a
seguinte frase: “Tem dias que a gente acorda, cheio de energia, e 24 horas parecem
insuficientes para executarmos todas as nossas metas. Em outros momentos, reduzimos o
ritmo e o desânimo toma conta. Mas, há aqueles dias em que sentimos que tudo vale a pena, e
que não estamos aqui por acaso. Temos uma missão pessoal e profissional, que nos motiva a
enfrentar os desafios e pensar: estou fazendo o melhor! Amanhã, 1º de maio, é o Dia do
Trabalhador, e vocês, com certeza, são muito importantes para a Valente que temos e na qual
acreditamos que seja melhor”. 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
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constou do seguinte: Turno único de discussão e votação do Requerimento nº. 062/2019, de
autoria da Vereadora Mabel Amaral de Oliveira, “dispondo sobre solicitação de informações
ao Chefe do Poder Executivo Municipal acerca das obras públicas em execução no Município
de Valente”, aprovado por unanimidade. Nos termos do § 1º do art. 95, do Regimento Interno
da Câmara Municipal de Valente, previamente inscritos, pronunciaram-se os Vereadores
ROMILSON CEDRAZ MASCARENHAS (DEM), LUCIVALDO ARAÚJO SILVA (DEM),
ANTONIO ALOIZIO DE ARAÚJO OLIVEIRA (PSDB), MABEL AMARAL DE
OLIVEIRA (DEM), DJALMA SANTANA DA SILVA NETO (PSB) e ELENILDO DE
OLIVEIRA MOTA (PDT). Nada mais havendo a tratar, às 20:41 horas, deu o Presidente por
encerrada a Sessão, convocando outra, em caráter ordinário, para o dia 07 de maio 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 30 de abril de 2019.
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