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Resoluções

RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA Nº 002, de 28 de maio de 2019.

Dispõe

sobre

a

reabertura

do(s)

processo(s)

legislativo(s) de julgamento das Contas Anuais do
Poder Executivo Municipal, relativas aos exercícios
financeiros de 2013 e 2014.
A CÂMARA MUNICIPAL DE VALENTE, Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe

confere a o art. 55, inciso III da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 25, inciso IV,
“d” do Regimento Interno e com fundamento no disposto no art. 3º, parágrafo único do Decreto
da Mesa Diretora nº. 002, de 13 de maio de 2019.
R E S O L V E:

Art. 1º. Proceder à reabertura do(s) processo(s) legislativo(s) de julgamento das Contas Anuais
do Poder Executivo Municipal, relativas aos exercícios financeiros de 2013 e 2014.
Parágrafo Único – A retomada de tramitação a que alude o artigo anterior dar-se-á a partir da
fase de encaminhamento do parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas da Câmara,
sobre o qual é concedido vistas ao gestor responsável para oferecimento das considerações que
julgar oportunas, no prazo de 10 (dez) dias, contado da efetiva notificação.
Art. 2º. Fica demandado ao Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Valente,
observadas e respeitadas as formalidades regimentais, a adoção dos seguintes procedimentos,
para efeito da devida instrução do processo legislativo:
I – Encaminhar aos Vereadores cópias das seguintes peças propositivas integrantes do(s)
processos(s) legislativo(s) em comento:
a) Parecer Prévio referente ao Processo TCM nº 11165-14, do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia, que opina pela aprovação, porque regulares, das Contas
da Prefeitura Municipal de Valente, relativas ao exercício financeiro de 2013;
b) Parecer Prévio do Pedido de Reconsideração referente ao Processo TCM nº 08756-15, do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, que opina pela aprovação,
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porque regulares, das Contas da Prefeitura Municipal de Valente, relativas ao exercício
financeiro de 2014;
c) Projeto de Decreto Legislativo nº. 033, de 10 de agosto de 2016, que “dispõe sobre a
rejeição das Contas da Prefeitura Municipal de Valente, relativas ao exercício financeiro
de 2013”, de responsabilidade do gestor Ismael Ferreira de Oliveira, rejeitando-se, por
conseguinte, o Parecer Prévio referente ao Processo TCM nº. 11165-14, do Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado da Bahia;
d) Projeto de Decreto Legislativo nº. 034, de 10 de agosto de 2016, que “dispõe sobre a
rejeição das Contas da Prefeitura Municipal de Valente, relativas ao exercício financeiro
de 2014”, de responsabilidade do gestor Ismael Ferreira de Oliveira, rejeitando-se, por
conseguinte, o Parecer Prévio referente ao Processo TCM nº. 08756-15, do Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado da Bahia;
e) Parecer nº. 005, de 1º. de setembro de 2016, da Comissão de Finanças, Orçamentos e
Contas, opinando conclusivamente pela admissibilidade do Projeto de Decreto
Legislativo nº. 033, de 10 de agosto de 2016, que “dispõe sobre a rejeição das Contas da
Prefeitura Municipal de Valente, relativas ao exercício financeiro de 2013”;
f) Parecer nº. 006, de 1º. de setembro de 2016, da Comissão de Finanças, Orçamentos e
Contas, opinando conclusivamente pela admissibilidade do Projeto de Decreto
Legislativo nº. 034, de 10 de agosto de 2016, que “dispõe sobre a rejeição das Contas da
Prefeitura Municipal de Valente, relativas ao exercício financeiro de 2014”;
g) Parecer nº. 016, de 1º. de setembro de 2016, da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação Final, opinando conclusivamente pela admissibilidade dos Projetos de Decretos
Legislativos nº. 030, 031, 032, 033 e 034, de 10 de agosto de 2016, que “dispõem sobre o
julgamento das Contas da Prefeitura Municipal de Valente, relativas aos exercícios
financeiros de 2008, 2011,2012, 2013 e 2014”.
II – Proceder à citação pessoal do ex-gestor Ismael Ferreira de Oliveira, a fim de que ao mesmo
seja dada, na condição de parte interessada, a oportunidade da ampla defesa e do contraditório,
para posterior designação da data de deliberação plenária, observado o disposto no artigo 81, da
Lei Orgânica do Município.
Parágrafo único - O(a) Vereador(a) poderá requisitar cópia ou ter vistas das demais peças que
compõem o(s) processos(s) legislativo(s) em comento, aos quais juntou-se em apenso cópia do
concluso Processo Administrativo GP nº. 002/2019, tendo como objeto Petição do ex-gestor
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Ismael Ferreira de Oliveira dispondo sobre a anulação, mediante o exercício da autotutela
administrativa, dos Decretos Legislativos nº. 101, de 06 de outubro de 2016 e 102, de 06 de
outubro de 2016, ambos os atos normativos dispondo respectivamente sobre a rejeição das
Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Valente, relativas aos exercícios financeiros de 2013 e
2014.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Vereador ANTONIO CEZAR OLIVEIRA RIOS
Presidente
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

__________________________
Certifico para os devidos fins, que a
presente Resolução foi publicada
nesta data.
Valente, 28 de maio de 2019.

_________________________
José Robson Duarte Cunha
1º Secretário
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Ata da 75ª (setuagésima quinta) Sessão
Ordinária

da

15ª

(décima

quinta)

Legislatura da Câmara Municipal de
Valente, realizada em 21 de maio de 2019.

Aos vinte e um dias do mês de maio 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 Cezar Oliveira Rios, Elenildo
de Oliveira Mota, Gessivaldo Souto Martins, José Robson Duarte Cunha, Lomanto Queiroz da
Cunha, Maria Madalena Oliveira Firmo e Romilson Cedraz Mascarenhas, ausentes
justificadamente os Vereadores Antonio Aloizio de Araújo Oliveira, Djalma Santana da Silva
Neto, Lucivaldo Araújo Silva e Mabel Amaral de Oliveira, aconteceu a 75ª (setuagésima
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 74ª Sessão Ordinária, a qual foi aprovada sem restrições, à unanimidade;
Leitura das matérias dirigidas à Câmara, a saber: Matérias do Legislativo – Moção de Pesar nº.
023/2019, a pedido de todos os Edis, pelo falecimento do Sociólogo e Professor Ildes Ferreira
de Oliveira, ocorrido em 21/05/2019. Of. nº. 002/2019, de autoria do Vereador Lomanto
Queiroz da Cunha, dirigido ao Deputado Federal João Carlos Bacelar (PODE), solicitando a
apresentação de Emendas Parlamentares, tendo por objeto a consignação de dotações no
Orçamento da União destinadas à desenvolução das seguintes ações em favor do Hospital
Municipal José Mota Araújo: aquisição de 01 (uma) mesa cirúrgica; aquisição de ultrassom e
aquisição de 01 (uma) processadora para o aparelho de radiografia. Tribuna Livre – Ad
referendum da Mesa Diretora, o Senhor Presidente facultou o uso da palavra ao Senhor
Osvaldo Alves dos Santos Júnior, o qual convidou os vereadores, demais autoridades
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municipais e a população valentense para participarem do “I Encontro de Muladeiros de
Valente”, a ser realizado nos dias 01 e 02 de junho do corrente ano, no Parque de Exposições
João José de Oliveira, nesta Cidade de Valente. Nos termos do art. 102, da Lei Orgânica do
Município de Valente, c/c o art. 186, I, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de
Valente, o Senhor Presidente franqueou o uso da palavra ao Secretário Municipal de
Infraestrutura, Obras, Transportes e Serviços Públicos, Rodrigo Mota Simões Ferreira, o qual
se colocou à disposição da Mesa e dos demais vereadores, assim como designou os servidores
Adeilson Oliveira - Diretor de Limpeza Pública, Eduardo Cândido - Diretor de Iluminação
Pública e o Senhor Silvio Roberto Habib - Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de
Valente, para prestarem esclarecimentos e responderem a eventuais questionamentos afetos às
demandas relativas a redes de esgotos, limpeza pública, iluminação pública, manutenção de
ruas e estradas vicinais, podas de árvores, coleta de lixo e entulhos, bem como eventuais
outros assuntos e matérias afetas ao seu campo de atuação, objeto do Requerimento nº.
063/2019, aprovado em 07/05/2019. Previamente inscritos, os Vereadores Maria Madalena
Oliveira Firmo (PT), Lomanto Queiroz da Cunha (PSDB), Romilson Cedraz Mascarenhas
(DEM), Elenildo de Oliveira Mota (PDT), Gessivaldo Souto Martins (PSD) e José Robson
Duarte Cunha (MDB) teceram considerações alusivas aos assuntos objeto da convocação do
Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras, Transportes e Serviços Públicos, bem como
formularam perguntas ao mesmo, aos seus subordinados e ao Engenheiro Civil Silvio Roberto
Habib, cujas arguições corresponderam às expectativas dos interpelantes. Ato contínuo, o
Senhor Presidente facultou o uso da palavra ao Vice - Prefeito do Município de Valente, o
Exmo. Senhor Reginaldo Mota Barreto, o qual inicialmente parabenizou o Secretário
Municipal de Infraestrutura, Obras, Transportes e Serviços Públicos pelos esforços envidados
no sentido de atender os pleitos da população. Atribuiu as recorrentes queixas advindas dos
vereadores e da população em relação à morosidade por parte da aludida secretaria em atender
às demandas devido à falta de entrosamento entre os servidores. Externou o seu
inconformismo porque não está sendo útil no sentido de colaborar com o êxito da
administração pública municipal, uma vez que visitou as famílias, pediu votos e ajudou a
2
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eleger o atual gestor durante o período eleitoral, na condição de candidato a vice-prefeito.
Ressaltou que tentará interceder junto ao Prefeito Municipal, no sentido de que sejam
realizados mutirões com vistas à execução de serviços de capinagem de estradas vicinais e
remoção de entulhos na zona rural. Colocou-se à inteira disposição do Chefe do Poder
Executivo e dos munícipes para contribuir com o progresso desta comuna. 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: ROMILSON
CEDRAZ MASCARENHAS (DEM) – Deu conhecimento aos Edis e à população valentense
que médicos cirurgiões feirenses se colocaram à disposição para realizar procedimentos
cirúrgicos diversos no Hospital Público Municipal. Reivindicou a realização das seguintes
ações aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal: reposição de lâmpadas nos
Povoados de Junco e Varginha e Localidade de Boi Novo; serviços de manutenção dos
seguintes trechos de estradas vicinais: Boi Novo a Serra do Pintado; Junco a Varginha;
serviços de manutenção da estrada vicinal que dá acesso à Localidade de Papagaio.
LOMANTO QUEIROZ DA CUNHA (PSDB) – Externou o seu pesar pelo falecimento do
Senhor Ildes Ferreira. Reconheceu que as restrições orçamentárias impostas à Secretaria
Municipal de Infraestrutura dificultam o atendimento célere às demandas. Prestou
agradecimento ao Senhor Luciano Araújo, pelos esforços empreendidos junto ao DNOCS com
vistas à reativação dos poços artesianos do Distrito de Valilândia e Localidade de Santa Rita.
Deu ciência da sua presença no ato de entrega de um tanque pipa, com capacidade de
armazenamento de 04 m3, para a Associação Comunitária de Itareru. Parabenizou a Secretária
Karoline Batista Mota Barreto, pela gestão profícua à frente da Secretaria Municipal do
Trabalho, Desenvolvimento Social e Cidadania, sobretudo no que tange ao atendimento às
pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. Agradeceu ao Senhor Presidente,
Vereador Antonio Cezar Oliveira Rios, por ter cedido o caminhão pertencente ao mesmo para
transportar os tanques pipas que foram adquiridos junto ao DNOCS. Parabenizou o empresário
José Orlando, o qual tem se colocado à disposição para ajudar a população valentense.
MARIA MADALENA OLIVEIRA FIRMO (PT) – Leu na íntegra a nota de pesar subscrita
3
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pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, em razão do falecimento do Professor
e Sociólogo Ildes Ferreira de Oliveira. Teceu considerações alusivas às colocações exposadas
tanto pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras, Transportes e Serviços Públicos
quanto pelos seus subordinados. Ressaltou que a morosidade por parte da Secretaria Municipal
de Infraestrutura, Obras, Transportes e Serviços Públicos em atender às demandas da
população decorre da falta da falta de planejamento. Externou a sua preocupação com a
possível terceirização dos serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante
processo licitatório. ELENILDO DE OLIVEIRA MOTA (PDT) – Externou o seu pesar devido
ao falecimento do Senhor Ildes Ferreira. Reportou-se ao I Encontro de Muladeiros, a ser
realizado em 01 e 02/06/2019, no Parque de Exposições João José de Oliveira. Advertiu o
Prefeito Municipal sobre o descumprimento da Lei Municipal nº. 773/2018, que “Dispõe sobre
a regularização fundiária de imóveis urbanos, de domínio do Município de Valente, aos atuais
ocupantes e dá outras providências”, uma vez que o Poder Executivo Municipal estaria se
apossando de imóveis públicos que foram destinados à construção de logradouros públicos, a
exemplo de praças. Reivindicou a realização das seguintes ações à Secretaria Municipal de
Infraestrutura, no Bairro Minação: conserto de rede de esgoto defronte à oficina do jovem
conhecido popularmente como “Luan”; reposição de lâmpadas. Na forma do art. 85, c/c o art.
88, § 7º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Valente, pronunciaram-se os
seguintes Líderes: MARIA MADALENA OLIVEIRA FIRMO (PT) – Cobrou a adoção de
providências imediatas tanto ao Prefeito Municipal quanto à Secretária Municipal de Saúde
em relação à falta de medicamentos de uso contínuo no Centro Municipal de Saúde, a exemplo
de medicamento para a hipertensão. Externou a sua aflição quanto à eficácia dos serviços
ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde caso os mesmos sejam terceirizados, mediante
licitação. Repudiou o sucateamento do Hospital Público Municipal em detrimento da
realização de partos e demais procedimentos nas clínicas particulares. No tocante à péssima
situação pela qual perpassa a saúde pública municipal, cientificou que um paciente sofreu um
acidente e os funcionários da aludida casa de saúde ficaram atônitos e desesperados porque
não havia na ocasião um medicamento apropriado para minimizar a situação clínica do
4
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mesmo. Cobrou a adoção de providências do Chefe do Poder Executivo Municipal no sentido
de tentar minimizar ou solucionar as recorrentes demandas existentes na saúde pública
municipal, sob pena da adoção das medidas cabíveis junto ao ministério público.
GESSIVALDO SOUTO MARTINS (PSD) – Aludiu-se ao I Encontro de Muladeiros. Deu
ciência da sua participação na decisão da Copa Integração de Futebol Society, ocorrida no
último domingo. Reiterou que sempre se colocou à disposição para colaborar com a
administração pública municipal, independentemente de ideologia político-partidária.
Reivindicou a realização das seguintes ações à Secretaria Municipal de Infraestrutura: serviços
de manutenção da estrada terrestre que dá acesso à Localidade de Bezerra; substituição da
fiação elétrica do cemitério do Povoado de Recreio. Enfatizou que todos os prefeitos
contribuíram para o progresso desta Municipalidade, com “acertos” e “erros”. Ato
consecutivo, o Senhor Presidente concedeu a palavra à Secretária Municipal do Trabalho,
Desenvolvimento Social e Cidadania, a Senhora Karoline Batista Mota Barreto, a qual teceu
breves considerações acerca das ações e atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal
do Trabalho, Desenvolvimento Social e Cidadania em comemoração ao “Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes”, celebrado
anualmente em 18 de maio. Nos termos do art. 25, § 2º, do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Valente, o Senhor Presidente, Vereador Antonio Cezar Oliveira Rios (SD),
externou as suas condolências às famílias enlutadas que perderam seus entes queridos.
Registrou o seu pesar pelo falecimento do Professor e Sociólogo Ildes Ferreira. Prestou
agradecimentos aos secretários municipais que compareceram nesta sessão ordinária.
Reafirmou que as sucessivas falhas na administração pública municipal decorrem da falta de
“organização” e “planejamento”. Ressaltou que respeita o Prefeito Municipal como “cidadão”,
porém, salientou que na condição de gestor, o mesmo tem deixado muito a desejar. Pediu mais
agilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura em relação à execução de serviços de
esgotamento sanitário no Bairro Fonte Nova, bem como no que se refere à conclusão de
serviços de restauração da Av. Contorno. No tocante ao cumprimento do princípio
constitucional da publicidade, requereu ao Chefe do Poder Executivo Municipal que sejam
5
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afixadas placas contendo informações detalhadas sobre a execução de obras, tais como objeto,
valor global, valor da contrapartida, nomes da construtora e do responsável técnico e prazo de
vigência. Cobrou a adoção de providências do setor competente da Prefeitura Municipal de
Valente quanto ao estreitamento de uma via pública localizada nas proximidades de uma
igreja, no Bairro Fonte Nova, devido à construção da creche-escola. Levantou suspeita de
irregularidades nos seguintes pagamentos, efetuados pela Prefeitura Municipal de Valente,
referentes a consumo de combustíveis: R$ 33.703,09 (trinta e três mil, setecentos e três reais e
nove centavos), referente ao exercício financeiro de 2017 e R$ 35.992,00 (trinta e cinco mil e
novecentos e noventa e dois reais), referente ao exercício financeiro de 2018, cujas notas
fiscais correspondem a abastecimento de uma motocicleta, como sendo provavelmente de um
micro-ônibus, placa OUG-2925; abastecimento do ônibus odontomédico pertencente à
Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 5.051,00 (cinco mil e cinquenta e um reais),
correspondente a 1.928 km / mês. Asseverou que foi eleito vereador, sobretudo para fiscalizar
os atos do Poder Executivo. Reafirmou que compete à Secretaria Municipal de Saúde a doação
de cestas básicas aos doentes indigentes durante o tempo em que estejam impossibilitados de
trabalharem, conforme dispõe o art. 203 da Lei Orgânica do Município de Valente. Relembrou
que o prefeito foi eleito para administrar os recursos públicos com responsabilidade e os
servidores que não estão cumprindo com as suas atribuições deverão ser exonerados. Externou
a sua indignação devido à constatação de que somente nos anos de 2017 e 2018, 04 pessoas de
uma única família receberam um montante da ordem de R$ 543.553,91 (quinhentos e quarenta
e três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos) do erário público
municipal. Nada mais havendo a tratar, às 21:23 horas, deu o Presidente por encerrada a
Sessão, convocando outra, em caráter ordinário, para o dia 28 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 21 de maio de 2019.
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