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Ata da 82ª (octogésima segunda) Sessão
Ordinária

da

15ª

(décima

quinta)

Legislatura da Câmara Municipal de
Valente, realizada em 13 de agosto de
2019.

Aos treze 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 82ª (octogésima 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 81ª Sessão Ordinária, a qual
foi aprovada sem restrições, à unanimidade; Leitura das matérias dirigidas à Câmara, a saber:
Matérias do Executivo – Mensagem nº. 009/2019, do Gabinete do Prefeito, dirigida ao
Presidente da Câmara de Vereadores de Valente, encaminhando em anexo, em regime de
urgência, o Projeto de Lei nº. 116/2019, que “Autoriza a abertura de crédito especial por
anulação de dotação orçamentária”. Matérias do Legislativo – Projeto de Lei nº. 115/2019, de
autoria do Vereador Antonio Cezar Oliveira Rios, que “Declara de utilidade pública para todos
os fins a Associação dos Agentes Comunitários de Combate a Endemias de Valente AACEV”. Requerimento nº. 066A/2019, de autoria da Vereadora Mabel Amaral de Oliveira,
dispondo sobre intercessão junto ao Chefe do Poder Executivo no sentido de que sejam
enviados a esta Casa Legislativa relação atualizada dos Conselhos Municipais ativos e
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inativos, com a indicação de suas respectivas composições. Requerimento nº. 067/2019, de
autoria da Vereadora Mabel Amaral de Oliveira, dispondo, com fulcro nas disposições
contidas no art. 63, II, §§ 1º e 2º da Lei Orgânica do Município de Valente, combinado com o
art. 116, XV, do Regimento Interno da Câmara, pleiteando que lhe seja concedida licença por
motivo de gravidez, a partir do dia 21 de agosto de 2019. Moção de Congratulações nº.
072/2019, a pedido do Vereador Djalma Santana da Silva Neto, à equipe Brave Bike, pela
organização do VI Encontro de Ciclo Turismo do Território do Sisal, realizado em
04/08/2019, nesta cidade de Valente. Moção de Congratulações nº. 073/2019, a pedido do
Vereador Lucivaldo Araújo Silva, ao jovem escritor José Vitor Rios, pela edição do seu
primeiro livro, intitulado “Rosa do Sertão”, através da editora Mondrongo, cujo lançamento
aconteceu em 10/08/2019, na Casa da Cultura, nesta Cidade de Valente. Indicação nº.
191/2019, de autoria do Vereador Romilson Cedraz Mascarenhas, sugerindo ao Chefe do
Poder Executivo Municipal a execução de obras de reforma, com área de lazer, das praças dos
povoados de Junco e Varginha e Localidade de Boi Novo, neste Município. Matérias Diversas
– Ofício da Associação Cultural e Social Leões do Sisal - Movimento Reggae de Valente,
pleiteando o espaço da Tribuna Livre da Câmara Municipal de Valente, para que o
representante indicado, Senhor Erisvaldo Ferreira de Jesus, conhecido como Tita Ferreira, faça
uso do mesmo em defesa dos direitos e garantias consagrados no art. 5º da Constituição
Federal, sobretudo no que tange à defesa do Movimento Reggae no contexto da liberdade de
escolhas e de valorização da soberania de um povo, em resposta a comentários racistas
ocorridos durante os festejos da emancipação política de Valente. Tribuna Livre – Ad
referendum do Plenário, o Senhor Presidente facultou o uso da palavra ao Senhor Erisvaldo
Ferreira de Jesus, o qual, na condição de representante da Associação Cultural e Social Leões
do Sisal, repudiou o artigo do Senhor Eduardo Frederico, postado no Facebook e reproduzido
pelo sítio O Candeeiro, intitulado “Emancipação política de Valente terá bolo de aniversário
de maconha”, cujo texto considerou como sendo ofensivo e racista aos admiradores e
seguidores do movimento reggae, por ocasião do show musical dos cantores Isac Gomes e
Edson Gomes, durante as comemorações do aniversário de emancipação política de Valente.
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Ressaltou que a aludida associação foi fundada em 2011, com o propósito de defender os
interesses dos negros, sobretudo no que tange à preservação do estilo musical “reggae”.
Relembrou que a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à
pena de reclusão. Repeliu a associação entre adeptos e admiradores do reggae ao uso de
drogas, a exemplo da maconha. Discordou da generalização por parte da sociedade de que as
pessoas que ouvem reggae são usuários de drogas, cuja maioria dos regueiros, na sua opinião,
são pessoas honestas e trabalhadoras. 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: JOSÉ ROBSON DUARTE CUNHA (MDB) – Reportou-se à
realização da Semana da Cultura e de shows musicais em comemoração ao 61º aniversário de
emancipação política de Valente. Parabenizou a FATRES, pela realização da X Feira de
Agricultura Familiar e Economia Solidária - FEIRAFES, ocorrida nos dias 09 e 10/08/2019,
na Praça da Jazida. Reivindicou ao Prefeito Municipal a disponibilização de um guarda
municipal para atuar no âmbito do Distrito de Valilândia e adjacências, assim como a
designação de um guarda municipal para atuar nas imediações do Centro de abastecimento, no
sentido de coibir furtos e atuação de vândalos. LUCIVALDO ARAÚJO SILVA (DEM) –
Externou as suas condolências às famílias enlutadas que perderam seus entes queridos.
Salientou que os shows musicais de Isac Gomes e Edson Gomes transcorreram na maior
tranquilidade, sem registro de ocorrências policiais. Repudiou o texto postado pelo Senhor
Eduardo Frederico no Facebook, intitulado “Emancipação política de Valente terá bolo de
aniversário de maconha”. Parabenizou a FATRES, pela realização da X FEIRAFES. Felicitouse com a equipe da Prefeitura Municipal de Valente, pela realização dos festejos em
comemoração aos 61 anos de emancipação política e administrativa de Valente. Deu ciência
ao plenário e aos munícipes que brevemente o Município de Valente será contemplado com
dois ônibus escolares, decorrentes de emendas parlamentares do Deputado Federal Adolfo
Viana. Sugeriu ao Prefeito Municipal que seja realizado um leilão de máquinas e veículos
inservíveis, com vistas à arrecadação de recursos para adquirir duas caçambas, uma
retroescavadeira e um trator esteira. LOMANTO QUEIROZ DA CUNHA (PSDB) – Leu na
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íntegra a letra da música “O País é culpado”, de autoria do cantor e compositor Edson Gomes.
Considerou como sendo “infeliz” o texto postado no Facebook pelo Senhor Eduardo
Frederico. Parabenizou o Prefeito Municipal pela coragem ao contratar Isac Gomes e Edson
Gomes para se apresentarem na comemoração do aniversário de emancipação política de
Valente, em 11 de agosto do corrente. Externou as suas felicitações à FATRES, pela
realização da X FEIRAFES. Teceu breve comentário sobre a estreia da Seleção Valentense no
Campeonato Intermunicipal de Futebol. Prestou agradecimentos ao Deputado Federal João
Carlos Bacelar (PODE), pela alocação de emenda em favor desta municipalidade, no valor de
R$ 189.900,00 (cento e oitenta e nove mil e novecentos reais), destinada à aquisição de ônibus
escolar. Cobrou a adoção de providências da secretaria municipal competente em relação à
execução de serviços de manutenção da estrada vicinal que dá acesso ao Distrito de
Valilândia. Lamentou a designação de um guarda municipal para o Distrito de Valilândia, uma
vez que apenas um guarda municipal não terá condições de atuar e fiscalizar o referido distrito
e localidades circunvizinhas. MARIA MADALENA OLIVEIRA FIRMO (PT) – Solidarizouse aos integrantes da Associação Cultural e Social Leões do Sisal e demais admiradores do
reggae. Felicitou-se com todos os valentenses pelo transcurso do 61º aniversário de
emancipação política de Valente, comemorado em 12 de agosto do corrente. Parabenizou a
gestão pública municipal pela realização dos shows musicais de Isac Gomes e Edson Gomes.
Externou o seu repúdio ao texto postado em rede social por uma determinada pessoa, no
sentido de associar os adeptos e admiradores do reggae ao uso de drogas. Teceu crítica à
postura do Presidente da República, o qual ao ser indagado por um repórter sobre a adoção de
medidas do Governo Federal para reduzir a emissão de gases na produção agropecuária, o
mesmo afirmou que basta defecar menos. Discordou do conceito de grande parte da sociedade
brasileira que associa os negros, os pobres e os admiradores do reggae como sendo usuários de
drogas. Aduziu que se houver uma investigação profunda por parte dos órgãos competentes,
certamente será constatado que as pessoas ricas e de classe média são as que mais consomem
drogas ilícitas. 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
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certificados de registros de veículos que prestam serviços de transporte escolar, bem como
cópias das carteiras nacionais de habilitações dos respectivos condutores. Na forma do art. 85,
c/c o art. 88, § 7º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Valente, pronunciaram-se os
seguintes Líderes: ELENILDO DE OLIVEIRA MOTA (PDT) – No que alude às inaugurações
promovidas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, relembrou que as obras que se
encontram em fase de execução, a exemplo da construção de praças, portal da cidade e
pavimentação de ruas com paralelepípedos, foram objetos de convênios firmados durante a
gestão do ex-prefeito Ismael. Deu ciência aos vereadores e aos munícipes que a Clínica
Sagrada Família sagrou-se vencedora de um processo licitatório no valor de R$ 513.000,00
(quinhentos e treze mil reais), tendo por objeto a prestação de serviços de radiografia,
ultrassonografia e correlatos. Lamentou que as empresas Geová Villas Boas e CSS
Transportes já receberam mais de oito milhões de reais durante dois anos e seis meses da atual
gestão pública municipal, cujos serviços prestados são precários e não correspondem aos
anseios da população. DJALMA SANTANA DA SILVA NETO (PSB) – Prestou
solidariedade aos integrantes da Associação Cultural e Social Leões do Sisal e demais
admiradores da cultura reggae. Lamentou que o blog O Candeeiro tenha reproduzido um texto
publicado no Facebook por uma determinada pessoa, com o objetivo de denegrir a imagem
das pessoas que admiram o reggae. Externou a sua alegria e satisfação devido à constatação de
que durante o show musical de Isac Gomes e Edson Gomes prevaleceu a paz, inexistindo
ocorrências policiais. Sugeriu ao Chefe do Poder Executivo Municipal que sejam adotadas as
medidas judiciais cabíveis contra a pessoa que supostamente cometeu crime de racismo, ao
associar os negros e adeptos do reggae ao uso de drogas. Parabenizou a FATRES, pela
realização da X FEIRAFES, ocorrida nos dias 09 e 10 de agosto do corrente, na Praça da
Jazida. Sugeriu a instalação de kit de energia solar no âmbito desta Casa de Leis, no sentido de
poupar recursos públicos e de utilizar a energia limpa. Parabenizou a Seleção Valentense de
Futebol pela estreia vitoriosa no último domingo, na Cidade de São Domingos, onde venceu a
Seleção São Dominguense por 2x0. MARIA MADALENA OLIVEIRA FIRMO (PT) – Teceu
considerações alusivas à Feira de Agricultura Familiar e Economia Solidária - FEIRAFES,
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realizada nos dias 09 e 10/08/2019, na Praça da Jazida. Ressaltou que ao visitar o supracitado
evento percebeu que não houve a instalação de stands de agricultores familiares valentenses,
certamente em razão da redução das compras dos produtos oriundos da agricultura familiar
pela Prefeitura Municipal de Valente. Prestou agradecimentos ao Governo do Estado da Bahia
pelo apoio incondicional para a realização da X FEIRAFES, cujo evento contou com as
honrosas presenças do Senador Wagner, do Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural,
Josias Gomes e dos Deputados Estaduais Rosemberg, Osni e Alex da Piatã. Deu ciência da sua
participação no Encontro de Centrais Sindicais, realizado em Fortaleza - CE. Aludiu-se à
criação do Consórcio Nordeste, o qual foi idealizado pelos governadores da Região Nordeste
no sentido de firmar parcerias entre os estados nordestinos visando o crescimento social e
econômico do Nordeste, em razão da retaliação política por parte do Governo Federal em
relação aos governadores nordestinos. Reportou-se à Marcha das Margaridas, Edição 2019,
realizada em 13 e 14 de agosto do corrente, em Brasília/DF e nas capitais de todos os estados
federados, com a temática “Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular,
democracia, justiça, igualdade e livre de violência”. Salientou que os eleitores que apostaram
no governo do Presidente Jair Bolsonaro certamente se encontram frustrados e decepcionados
diante da falta de ações do Governo Federal no sentido de melhorar a economia e a qualidade
de vida dos brasileiros. Cobrou a adoção de medidas do Prefeito Municipal em relação à
geração de empregos e renda para os munícipes. 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 ao Governador do Estado da Bahia, ao Secretário
Estadual de Desenvolvimento Rural, Josias Gomes e ao Deputado Estadual Osni, pela
disponibilização de um kit de agricultura familiar para a Associação Comunitária de Itareru.
No que tange ao texto publicado por uma determinada pessoa numa rede social e reproduzido
pelo blog O Candeeiro, que associa os negros e os admiradores do reggae ao uso de drogas,
salientou que os comentários considerados “racistas” ainda existem porque vivemos num país
de várias tendências ideológicas. Discordou do conceito de que negros e admiradores do
reggae são usuários de drogas, ao relembrar que um sargento da aeronáutica foi preso em
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flagrante na Espanha, por tráfico de drogas, cujos entorpecentes foram transportados no avião
da Força Aérea Brasileira. No que tange à situação da segurança pública, enfatizou que talvez
seja o Edil que mais se preocupa com a eficiência da segurança pública. Em relação à
aquisição de novos ônibus escolares, ponderou que não adianta o Poder Executivo Municipal
adquirir ônibus escolares novos sem realizar a devida manutenção das estradas vicinais.
Associou-se às considerações da Vereadora Maria Madalena (PT), que trata da falta de ações
do poder público municipal em relação à geração de empregos e renda para os munícipes,
sobretudo no que se refere à juventude. Felicitou-se com a Diretoria da FATRES, pela
realização da X FEIRAFES. Parabenizou o Chefe do Poder Executivo Municipal pela
realização dos festejos em comemoração ao transcurso do 61º aniversário de emancipação
política de Valente, celebrado anualmente em 12 de agosto. Conclamou os vereadores a se
unirem em favor dos interesses da população valentense. Discorreu sobre as atribuições dos
vereadores, consistentes em legislar, fiscalizar os atos do Poder Executivo e defender os
anseios da população. Colocou-se à inteira disposição de votar a favor de projetos que
beneficiem a população valentense, assim como de se posicionar contra todas as proposições
que não condizem com o progresso e o crescimento desta comuna. 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: Turno único de discussão e votação
do Requerimento nº. 066A/2019, de autoria da Vereadora Mabel Amaral de Oliveira,
“dispondo sobre a intercessão da Mesa Diretora junto ao Chefe do Poder Executivo Municipal,
no sentido de que seja enviado a esta Casa Legislativa a relação atualizada dos conselhos
municipais ativos e inativos, com a indicação de suas respectivas composições”, aprovado por
unanimidade. Nos termos do § 1º do art. 95, do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Valente, previamente inscritos, pronunciaram-se os Vereadores MABEL AMARAL DE
OLIVEIRA (DEM), ANTONIO ALOIZIO DE ARAÚJO OLIVEIRA (PSDB), LOMANTO
QUEIROZ DA CUNHA (PSDB) e ELENILDO DE OLIVEIRA MOTA (PDT). Nada mais
havendo a tratar, às 20:21 horas, deu o Presidente por encerrada a Sessão, convocando outra,
em caráter ordinário, para o dia 20 de agosto de 2019, com a seguinte Ordem do Dia: o que
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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 13 de agosto de 2019.
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