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Ata da 85ª (octogésima quinta) Sessão
Ordinária

da

15ª

(décima

quinta)

Legislatura da Câmara Municipal de
Valente, realizada em 03 de setembro de
2019.
Aos três dias do mês de setembro 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, Genilton de Oliveira Moraes, Gessivaldo Souto Martins, José
Robson Duarte Cunha, Lomanto Queiroz da Cunha, Maria Madalena Oliveira Firmo e
Romilson Cedraz Mascarenhas, ausentes justificadamente os Vereadores Djalma Santana da
Silva Neto, Elenildo de Oliveira Mota e Lucivaldo Araújo Silva, aconteceu a 85ª (octogésima
quinta) 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 84ª Sessão Ordinária, a qual foi aprovada sem restrições, à unanimidade;
Leitura das matérias dirigidas à Câmara, a saber: Matérias do Legislativo – Of. nº. 005/2019,
do Vereador Djalma Santana da Silva Neto, dirigido ao Presidente da Câmara de Vereadores
de Valente, justificando a sua ausência nesta sessão, tendo em vista a sua participação no III
Encontro Nacional de Parlamentares Municipalistas, que estará sendo realizado no período de
03 a 05/09/2019, em Serrinha - BA. Of. nº. 008/2019, do Vereador Elenildo de Oliveira Mota,
dirigido ao Presidente da Câmara de Vereadores de Valente, justificando a sua ausência nesta
sessão, tendo em vista a sua participação no III Encontro Nacional de Parlamentares
Municipalistas, que estará sendo realizado no período de 03 a 05/09/2019, em Serrinha - BA.
Of. nº. 013/2019, do Vereador Lucivaldo Araújo Silva, dirigido ao Presidente da Câmara de
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Vereadores de Valente, justificando a sua ausência nesta sessão, tendo em vista a sua
participação no III Encontro Nacional de Parlamentares Municipalistas, que estará sendo
realizado no período de 03 a 05/09/2019, em Serrinha - BA. Matérias Diversas – Ofício da
Diretoria do Departamento de Educação Campus XIV da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB), de Conceição do Coité, dirigido ao Presidente da Câmara de Vereadores de Valente,
solicitando o agendamento de uma audiência pública para tratar da presença da Universidade
do Estado da Bahia no Território do Sisal. 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) –
Teceu considerações sobre a audiência pública realizada hoje à tarde, no plenário desta Casa
de Leis, para tratar do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, do Município de
Valente. Cobrou a execução das seguintes ações à Secretaria Municipal de Infraestrutura:
construção de rede de esgotos nas proximidades da Creche Tia Maria, no Distrito de
Valilândia; construção de rede de esgoto nas imediações do açude do Povoado de Queimada
do Curral; serviços de encascalhamento das estradas vicinais que dão acesso às localidades
circunvizinhas ao Distrito de Valilândia. MARIA MADALENA OLIVEIRA FIRMO (PT) –
Reivindicou a adoção das seguintes providências aos órgãos públicos competentes:
disponibilização de vacina antirrábica para cães e gatos, bem como retirada dos animais de
pequeno porte do perímetro urbano; providências por parte da Polícia Militar em relação às
motocicletas com descargas adulteradas, inclusive com a apreensão em flagrante das mesmas,
cujos proprietários adulteram as descargas propositadamente com a finalidade de perturbar o
sossego alheio. Deu ciência da sua presença na Cidade de Retirolândia, onde o Chefe do Poder
Executivo Estadual, Rui Costa, inaugurou obras de infraestrutura urbana e demais ações
executadas pelo Governo do Estado da Bahia, além de proceder à entrega de uma nova viatura
policial para o 2º Pelotão da Polícia Militar / Valente - BA, cujo ato solene contou com a
presença de autoridades estaduais e municipais, a exemplo dos vereadores que compõem a
Mesa Diretora deste Parlamento Municipal e do Vereador Lomanto Queiroz. Teceu
considerações sobre a audiência pública realizada no plenário desta Casa de Leis, destinada à
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implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, cuja taxa de coleta e
tratamento de esgotos a ser cobrada pela EMBASA corresponderá a 80% do valor da fatura
referente ao consumo de água. Discorreu sobre a tramitação do PL nº. 116/2019, de autoria do
Poder Executivo, que “Autoriza a abertura de crédito especial por anulação de dotação
orçamentária”. Deu conhecimento ao plenário e aos munícipes que o Partido dos
Trabalhadores (PT) realizará o Processo de Eleições Diretas (PED), no próximo domingo,
onde, na ocasião, serão escolhidos os membros que comporão a Comissão Executiva
Nacional, bem como os Diretórios Estaduais e Municipais da aludida agremiação partidária.
LOMANTO QUEIROZ DA CUNHA (PSDB) – Parabenizou a comissão organizadora do
Campeonato de Futebol Society do Distrito de Valilândia, findado no último domingo.
Repudiou a atitude da diretoria da Liga Desportiva Valentense - LDV, por não permitir o
senhor conhecido popularmente como “Louro” de entrar gratuitamente no Estádio Público
Municipal para assistir a uma partida de futebol. Cobrou a adoção de providências à LDV com
vistas ao cumprimento tanto do Estatuto do Idoso quanto do Estatuto da Criança e do
Adolescente em relação à gratuidade do ingresso para crianças e idosos em eventos esportivos.
Registrou a sua presença na inauguração de obras de infraestrutura urbana e demais ações
executadas pelo Poder Executivo Estadual no Município de Retirolândia - BA, cujo evento
contou com a presença do Governador Rui Costa e diversas autoridades. Discorreu sobre a
biografia do Governador do Estado da Bahia, Rui Costa. Asseverou que foi eleito vereador
para cumprir com as suas atribuições, consistentes, sobretudo em fiscalizar os atos do Poder
Executivo e defender os anseios da população. Nos termos do art. 25, § 2º, do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Valente, o Senhor Presidente, Vereador Antonio Cezar
Oliveira Rios (SD), Associou-se às considerações da Vereadora Maria Madalena (PT), que
requer a adoção de providências dos órgãos competentes tanto em relação aos animais soltos
no perímetro urbano, assim como quanto ao tráfego de motocicletas com descargas
adulteradas. Aludiu-se à tramitação do PL nº. 116/2019, de procedência do Poder Executivo
Municipal, que “Autoriza a abertura de crédito especial por anulação de dotação
orçamentária”. Deu ciência aos vereadores e aos munícipes da sua participação na inauguração
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de obras de infraestrutura urbana e demais ações executadas pelo Governo Estadual no
Município de Retirolândia, onde, na oportunidade, o Chefe do Poder Executivo Estadual fez a
entrega de uma nova viatura policial para o Pelotão da Polícia Militar deste Município de
Valente. Parabenizou a postura do Governador do Estado da Bahia, Rui Costa, considerando-o
como sendo um gestor que governa para os baianos, sem perseguição política. No tocante ao
início da reforma da Praça Getúlio Vargas, sugeriu ao Poder Executivo Municipal para
reaproveitar as pedras portuguesas que serão extraídas no referido espaço público. Reivindicou
ao Chefe do Poder Executivo Municipal que seja afixada uma placa nas imediações da Praça
Getúlio Vargas, contendo as informações relativas à execução da revitalização da mesma, a
qual foi construída pelo saudoso ex-prefeito José Mota Araújo, assim como que seja enviada a
esta Casa Legislativa uma cópia da maquete do mencionado logradouro público. Reivindicou
a adoção das providências à Secretaria Municipal de Saúde: instalação do aparelho de
radiografia no Hospital Público Municipal; conserto do aparelho autoclave da referida casa de
saúde. Não havendo líderes partidários inscritos, 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 MARIA MADALENA
OLIVEIRA FIRMO (PT). Nada mais havendo a tratar, às 19:31 horas, deu o Presidente por
encerrada a Sessão, convocando outra, em caráter ordinário, para o dia 10 de setembro 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 03 de setembro de
2019.
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