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Ata da 81ª (octogésima primeira) Sessão
Ordinária de abertura do 2º (segundo)
período da 2ª (segunda) Sessão Legislativa
da 15ª (décima quinta) Legislatura da
Câmara Municipal de Valente, realizada
em 06 de agosto de 2019.

Aos seis dias do mês de agosto 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, Maria Madalena Oliveira Firmo e Romilson Cedraz
Mascarenhas, aconteceu a 81ª (octogésima primeira) Sessão Ordinária de abertura do 2º
(segundo) período da 2ª (segunda) Sessão Legislativa 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, convidando para
compor a Mesa, as seguintes autoridades e personalidades presentes: Ilmo. Senhor Gabriel
Oliveira Mota - Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Valente; Ilmo. Senhor
Genivaldo Ramos da Silva - Diretor de Administração Geral da Prefeitura Municipal de
Valente; Ilma. Senhora Márcia Adriana Araújo Campos de Oliveira - Diretora de Assuntos
Jurídicos da Prefeitura Municipal de Valente. Ato contínuo, o Senhor Presidente deu início ao
Expediente, o qual constou do seguinte: Leitura das matérias dirigidas à Câmara, a saber:
Matérias do Executivo – Of. nº. 028/2019, da Secretária Municipal de Educação, Esporte,
Cultura e Lazer, Fabiana Gordiano de Matos Carneiro, dirigido ao Presidente da Câmara de
Vereadores de Valente, solicitando reiteradamente a indicação de um membro do Poder
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Legislativo Municipal para integrar o Comitê Municipal Estratégico do Plano Municipal de
Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais da Educação. Of. nº. 115/2019,
do Chefe do Poder Executivo Municipal, dirigido ao Presidente da Câmara de Vereadores de
Valente, encaminhando demonstrativo de estudos e estimativas das receitas para o exercício
financeiro de 2020, em cumprimento ao art. 12 da Lei Complementar nº. 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal, para efeito de elaboração da Lei Orçamentária Anual para o referido
exercício financeiro. Matérias do Legislativo – Moção de Pesar nº. 025/2019, a pedido do
Vereador Antonio Cezar Oliveira Rios, pelo falecimento do Senhor Luiz Alves da Silva, pai
do Vereador Lucivaldo Araújo Silva, ocorrido em 04/07/2019. Moção de Pesar nº. 026/2019, a
pedido do Vereador Antonio Cezar Oliveira Rios, pelo falecimento do Senhor Antonio Nery
Guimarães, ocorrido em 04/07/2019. Of. CMV nº. 045/2019, datado de 23/07/2019, subscrito
pelo Presidente da Mesa Diretora da Câmara, Vereador Antonio Cezar Oliveira Rios, dirigido
à Secretária Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer, Sra. Fabiana Gordiano de M.
Carneiro, indicando o nome da Vereadora Maria Madalena Oliveira Firmo, Relatora da
Comissão Permanente de Educação, para fazer parte do Comitê Municipal Estratégico de
elabora do Plano de Cargos e Salários dos Trabalhadores da Educação Pública Municipal de
Valente. Matérias Diversas – Ofício do Juiz Eleitoral desta 120ª Zona, o Exmo. Senhor
Marcos Adriano Silva Ledo, dirigido ao Presidente da Câmara de Vereadores de Valente,
enviando a este Poder Legislativo através do e-mail jfgomes@tre.ba.gov.br, relação nominal
dos eleitores do Município de Valente, ainda pendentes de recadastramento biométrico, a fim
de contribuir para a identificação e mobilização desses eleitores para o Cartório Eleitoral.
Sendo assim, solicita a disponibilização dessa relação aos membros integrantes deste
Parlamento. 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: LOMANTO QUEIROZ DA CUNHA (PSDB) – Pediu o apoio do Chefe do Poder
Executivo Municipal com vistas à reativação da Associação de Proteção Animal - APA. Deu
ciência aos Edis e aos munícipes da publicação de edital dispondo sobre a abertura de vaga
para juiz titular da Comarca de Valente, cujo pleito foi objeto de ofício subscrito pelo mesmo
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e protocolizado junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Parabenizou o Prefeito
Municipal e equipe de governo pela inauguração da unidade de saúde do Povoado de
Encruzilhada. Felicitou-se com o desportista conhecido popularmente como “Bião”, pela
realização do campeonato de futebol society da Localidade de Ichu, findado no último
domingo, cuja equipe do Figueirense sagrou-se campeã. Prestou agradecimentos ao Deputado
Federal João Carlos Bacelar (PODE), pela alocação das seguintes emendas em favor desta
municipalidade: construção de praça com parque infantil no Distrito de Valilândia, no valor de
R$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais); aquisição de aparelho de radiografia para
o hospital público municipal; aquisição de um micro-ônibus para a Secretaria Municipal de
Saúde; R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), destinados ao custeio da saúde. LUCIVALDO
ARAÚJO SILVA (DEM) – Externou a sua preocupação com o aumento dos índices de
valentenses diagnosticados com tumores malignos. Reforçou a indicação nº. 173/2019, de sua
autoria, que sugeriu ao Prefeito Municipal a implantação de um Sistema Integrado de
Informação da Atenção Básica e de Prontuário Eletrônico do Cidadão, através de cartão
magnético, com cadastro e registro individualizado de cada paciente; bem como integração
informacional entre as unidades de saúde do PSF e a Farmácia Básica. Parabenizou o Chefe do
Poder Executivo pela restauração de unidades de saúde do Distrito de Santa Rita de Cássia e
Povoados de Tanquinho, Queimada do Curral e Encruzilhada. Aludiu-se à denominação da
Unidade de Saúde Claudionor Paulino dos Santos, localizada no Povoado de Encruzilhada,
objeto de proposição de sua autoria e do Vereador Romilson Cedraz (DEM). MARIA
MADALENA OLIVEIRA FIRMO (PT) – Reportou-se à frase memorável do Escritor e
Filósofo Paulo Freire (in memoriam), a qual versa o seguinte: “Educação não transforma o
mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo”. Parabenizou a atuação
de todos os professores. Teceu breves considerações sobre a indicação da mesma para compor
a comissão de elaboração do plano de cargos e salários dos servidores públicos municipais
lotados na educação. Na condição de Relatora da Comissão de Saúde, Educação, Obras e
Serviços Públicos - CSEOSP, sugeriu aos demais membros do referido órgão técnico a
realização de uma reunião com os membros do Conselho Municipal de Educação para tratar
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de assuntos relacionados ao transporte escolar, a exemplo da falta de manutenção e do mau
estado de conservação dos ônibus escolares. Reiterou a adoção de providências à Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer quanto ao envio a esta Casa de Leis de
informações e cópias de certificados de registros de veículos que prestam serviços de
transporte escolar, bem como cópias das carteiras nacionais de habilitações dos respectivos
condutores. ANTONIO ALOIZIO DE ARAÚJO OLIVEIRA (PSDB) – Associou-se ao pleito
da vereadora que o antecedeu, que trata da necessidade de adoção de providências por parte da
Secretaria Municipal de Educação em relação ao transporte escolar. Pediu mais empenho por
parte dos servidores e profissionais da área da saúde no que diz respeito à excelência no
atendimento aos pacientes. Felicitou-se com o valentense Pedro Amâncio pelo atendimento
cordial para com os conterrâneos que se deslocam a Salvador para tratamento de saúde.
Relembrou que todos os seres humanos são iguais, independentemente de cor, religião ou
condição financeira. JOSÉ ROBSON DUARTE CUNHA (MDB) – Reivindicou ao Prefeito
Municipal a adoção das necessárias providências com vistas à manutenção frequente da
estrada vicinal que dá acesso ao Distrito de Valilândia e povoados e localidades
circunvizinhas. Deu ciência ao plenário e aos munícipes da sua visita institucional ao gabinete
do Deputado Estadual Alex da Piatã (PSD), onde juntamente com o Vereador Gessivaldo
(PSD) pleitearam as seguintes benfeitorias para esta comuna: liberação de uma ambulância
para a Secretaria Municipal de Saúde, decorrente de emenda parlamentar impositiva de autoria
do aludido parlamentar; liberação de uma viatura policial para o Pelotão da PM local. MABEL
AMARAL DE OLIVEIRA (DEM) – Discorreu sobre as atribuições dos vereadores. Aludiu-se
ao Projeto Edu Câmara, o qual tem a finalidade de orientar e conscientizar os estudantes sobre
a importância do voto consciente e das competências dos entes federativos e dos detentores de
mandatos eletivos. Ressaltou que mesmo durante o recesso parlamentar atendeu ao público e
deu continuidade às atividades inerentes ao exercício da vereança. Prestou agradecimentos à
intervenção do ex-deputado federal José Carlos Aleluia junto ao DNOCS, que resultou na
perfuração de 11 poços artesianos no âmbito desta comuna, dentre os quais, foi constatado
pelo referido órgão que 08 poços artesianos poderão oferecer água para o consumo humano.
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Reforçou o ofício subscrito pela mesma e dirigido ao Poder Executivo Municipal, solicitando
a relação dos conselhos municipais que se encontram inativos. Parabenizou o Prefeito
Municipal pela construção da unidade de saúde do Povoado de Encruzilhada, a qual fora
objeto de convênio firmado na gestão do ex-prefeito Ubaldino Amaral. Na forma do art. 85,
c/c o art. 88, § 7º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Valente, pronunciaram-se os
seguintes Líderes: ROMILSON CEDRAZ MASCARENHAS (DEM) – Externou a sua alegria
e satisfação em virtude do retorno das atividades legislativas. Deu ciência aos vereadores e aos
munícipes que o Poder Executivo Municipal autorizou a secretaria municipal competente a
elaborar os projetos referentes às reformas das praças dos Povoados de Junco e Varginha e
Localidade de Boi Novo. Felicitou-se com a equipe da administração pública municipal pela
construção da unidade de saúde do Povoado de Encruzilhada. Reivindicou a execução das
seguintes ações aos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Valente: manutenção
frequente dos ônibus escolares; serviços de manutenção das estradas vicinais. Prestou
agradecimentos ao Presidente da Câmara de Vereadores de Valente pela restauração das
estruturas físicas das dependências internas desta Casa de Leis. Cobrou a adoção de medidas
dos governantes em relação à melhoria dos serviços públicos de saúde. MARIA MADALENA
OLIVEIRA FIRMO (PT) – Asseverou que mesmo durante o recesso parlamentar participou de
atividades afetas ao exercício da vereança. Discordou da aprovação pelo plenário da Câmara
dos Deputados do texto da PEC nº. 06/2019, que dispõe sobre a reforma da previdência.
Advertiu os deputados federais que votaram a favor da referida PEC que os municípios de
pequeno porte, a exemplo do Município de Valente, correm sérios de se tornarem
ingovernáveis, em razão de um eventual agravamento da crise econômica pela qual perpassa o
Brasil. Ressaltou que os governadores da Região Nordeste criaram o Consórcio Nordeste, a
fim de firmarem parcerias entre os estados visando o crescimento social e econômico do
Nordeste, em razão da retaliação e perseguição política por parte do Governo Federal em
relação aos governadores nordestinos, simplesmente porque os mesmos não comungam da
mesma ideologia do Presidente da República. Atribuiu a aprovação da PEC da reforma da
previdência em 2º turno, pelo plenário da Câmara dos Deputados, à liberação de emendas
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parlamentares para deputados federais que se comprometeram em votar a favor da aludida
PEC. Convidou os Edis e os munícipes a participarem da X Feira de Agricultura Familiar e
Economia Solidária - FEIRAFES, a ser realizada nos dias 09 e 10/08/2019, na Praça da Jazida,
na sede desta comuna. GESSIVALDO SOUTO MARTINS (PSD) – Reportou-se às
atribuições dos vereadores, sobretudo no que se refere ao exercício da função fiscalizadora.
Cobrou a adoção de providências ao órgão competente do Poder Executivo Municipal quanto
à execução de serviços de manutenção das estradas vicinais que dão acesso ao Distrito de
Santa Rita de Cássia e Povoados de Recreio e Ferros e Localidades de Alagadiço e Capoeira.
Parabenizou o Senhor Luciano Araújo pelos esforços empreendidos junto ao órgão
competente do Governo Federal, resultando na conquista de um trator de pneus com
implementos agrícolas para a associação comunitária de Alagadiço. Deu ciência aos munícipes
da sua visita institucional ao gabinete do Deputado Estadual Alex da Piatã, na Assembleia
Legislativa da Bahia, onde reivindicou a liberação de uma ambulância para a Secretaria
Municipal de Saúde. Sugeriu à administração pública municipal que dê prioridade às áreas de
saúde e educação. DJALMA SANTANA DA SILVA NETO (PSB) – Teceu breve comentário
acerca da participação da Seleção Valentense no Campeonato Intermunicipal de Futebol,
Edição 2019. Prestou agradecimentos ao Prefeito Municipal tanto pela construção da unidade
de saúde do Povoado de Encruzilhada quanto pelas reformas dos postos de saúde dos Distritos
de Santa Rita de Cássia e Valilândia e Povoados de Tanquinho e Queimada do Curral.
Felicitou-se com as autoridades, advogados e serventuários da justiça que envidaram esforços
com vistas à elevação da Comarca de Valente à condição de Entrância Intermediária.
Convidou os vereadores e a população valentense para a inauguração do Portal da Cidade, a
ser realizada em 10 de agosto do corrente, às margens da Rod. BA 120, próximo ao DERBA.
Reforçou o convite para a X FEIRAFES, a ocorrer nos dias 09 e 10 de agosto do corrente, na
Praça da Jazida. Conclamou a população valentense a prestigiar os eventos comemorativos
pelo transcurso do 61º aniversário de emancipação política do Município de Valente, a ser
realizado de 03 a 12 de agosto do corrente, na Praça da Jazida e Casa da Cultura. Ato
contínuo, ad referendum da Mesa Diretora, o Senhor Presidente franqueou o uso da palavra ao
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Cte. do 2º Pelotão da Polícia Militar, o Senhor Alex Gomes Freitas, o qual pediu o apoio dos
vereadores junto ao órgão competente da Prefeitura Municipal de Valente, no sentido de
planejar a realização de eventos nesta comuna, uma vez que havendo eventos simultâneos a
Polícia Militar não terá condições de realizar o policiamento ostensivo, em razão do
contingente policial reduzido. Ressaltou que obteve informações concretas de que o Pelotão da
PM local infelizmente não será contemplado com uma viatura policial desejada, a exemplo de
uma caminhonete, modelo 4x4. Ato subsequente, o Senhor Presidente facultou o uso da
palavra ao Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Valente, o Senhor Gabriel Oliveira
Mota, o qual desejou sucesso aos vereadores, em virtude da reabertura dos trabalhos
legislativos, assim como discorreu sobre as realizações da Administração Pública Municipal,
referentes ao 1º semestre do ano em curso, cujas ações constam da Mensagem nº. 008/2019,
protocolada junto a este Poder Legislativo Municipal, nesta data. Nos termos do art. 25, § 2º,
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Valente, o Senhor Presidente, Vereador
Antonio Cezar Oliveira Rios (SD), parabenizou a atuação do Cte. Alex Gomes Freitas à frente
do Pelotão da PM local. Em alusão à preferência pela disponibilização por parte da Secretaria
de Estado da Segurança Pública de uma caminhonete 4x4 para o Pelotão da PM local,
esclareceu que esta Casa de Leis, através da Mesa Diretora e dos demais vereadores cumpriu
com as suas atribuições que lhe são inerentes ao enviar ofícios às autoridades competentes
com vistas à liberação de uma viatura policial para o Pelotão da PM local, preferencialmente
uma caminhonete 4x4. Associou-se às considerações do Vereador Lucivaldo (DEM), que trata
da disposição de todos os vereadores de colaborarem e votarem a favor de proposições que
tenham por objetivo o progresso deste ente federativo. Prestou homenagem ao saudoso exvereador Claudionor Paulino dos Santos, o inesquecível “Cau”. Evocou o Salmo 133; 1, do
Novo Testamento, o qual versa o seguinte: “1Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos
vivam em união”. Enfatizou que na condição de vereador pretende exercer com honradez o
mandato que lhe foi conferido pelo voto popular. Discorreu sobre o andamento da reforma e
ampliação das estruturas físicas das dependências internas desta Casa Legislativa. Colocou-se
à inteira disposição de colaborar com a administração pública municipal, entretanto, ressaltou
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que não deixará de cumprir com as suas atribuições, sobretudo a de fiscalizar os atos do Poder
Executivo e denunciar eventuais irregularidades cometidas nos órgãos competentes. Nos
termos do § 1º do art. 95, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Valente,
previamente inscritos, pronunciaram-se os Vereadores ELENILDO DE OLIVEIRA MOTA
(PDT), DJALMA SANTANA DA SILVA NETO (PSB), LOMANTO QUEIROZ DA
CUNHA (PSDB) e JOSÉ ROBSON DUARTE CUNHA (MDB). Nada mais havendo a tratar,
às 20:40 horas, deu o Presidente por encerrada a Sessão, convocando outra, em caráter
ordinário, para o dia 13 de agosto 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 06 de agosto de 2019.
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