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Ata da 89ª (octogésima nona) Sessão
Ordinária

da

15ª

(décima

quinta)

Legislatura da Câmara Municipal de
Valente, realizada em 1º de outubro de
2019.

Ao primeiro dia do mês de outubro 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,
Genilton de Oliveira Moraes, José Robson Duarte Cunha, Lucivaldo Araújo Silva, Maria
Madalena Oliveira Firmo e Romilson Cedraz Mascarenhas, ausentes justificadamente os
Vereadores Gessivaldo Souto Martins e Lomanto Queiroz da Cunha, aconteceu a 89ª
(octogésima nona) 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 88ª Sessão Ordinária, a qual foi aprovada sem restrições, à
unanimidade; Leitura das matérias dirigidas à Câmara, a saber: Matérias do Executivo –
Mensagem nº. 013/2019, do Gabinete do Prefeito, dirigida ao Presidente da Câmara de
Vereadores de Valente, encaminhando em anexo, o Projeto de Lei nº. 119, de 27/09/2019, que
“Estima a receita e fixa despesa do Município de Valente para o exercício financeiro de 2020 e
dá outras providências”. Matérias do Legislativo – Of. nº. 009/2019, do Vereador Elenildo de
Oliveira Mota, solicitando, com fulcro no disposto no art. 108, §§ 2º e 3º e art. 116, VI do
Regimento Interno da Câmara, na condição de primeiro signatário, a retirada de pauta do
Requerimento nº. 068, de 09 de setembro de 2019, assinado conjuntamente com a Vereadora
Maria Madalena Oliveira Firmo, apresentado na sessão ordinária realizada em 10/09/2019,
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bem como encaminhando, para efeito do disposto no art. 53 da Lei Orgânica Municipal e art.
43 do Regimento Interno da Câmara, o análogo Requerimento nº. 069, de 23 de setembro de
2019, no qual o mesmo também figura como primeiro signatário, dispondo sobre a “Instalação
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, para investigar indícios de improbidade
administrativa perpetradas pelo Poder Executivo Municipal decorrente de relação contratual
com a empresa C. da Silva Santos Transportes Eireli - EPP, CNPJ nº. 07.481.651/0001-90,
tendo por objeto a prestação de serviços especializados de limpeza pública e coleta de resíduos
sólidos domiciliares e de serviços de saúde, destinados a atender as necessidades do Município
de Valente, conforme processo administrativo em anexo”. Of. CMV nº. 061/2019, subscrito
pelo Senhor Presidente, Antonio Cezar Oliveira Rios, solicitando da Secretária Municipal de
Saúde, Sra. Vanúsia de Oliveira Lima, observado o disposto nos arts. 47, Incisos XIII e XVII e
91, Inciso XII, da Lei Orgânica Municipal, sejam enviadas a esta Casa Legislativa as seguintes
informações/documentos, referente ao período de janeiro de 2017 a setembro de 2019: relação
de todos os veículos terceirizados/locados a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, com a
especificação das respectivas placas, bem como cópias dos correlatos contratos e Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) dos respectivos motoristas; planilha de controle mensal de
combustíveis e abastecimento da frota com os recursos do Fundo Municipal de Saúde. Of. nº.
003/2019, subscrito pelos Vereadores Maria Madalena Oliveira Firmo, José Robson Duarte
Cunha e Elenildo de Oliveira Mota, através do qual solicita a intervenção da Promotora de
Justiça Substituta da Comarca de Valente, a Exma. Senhora Pollyanna Quintela Falconery,
junto ao Poder Executivo Municipal no sentido de que sejam enviadas a este Poder Legislativo
as seguintes informações/documentos afetas à administração pública local: relação de todos os
veículos (inclusive os terceirizados/locados) a serviço da Secretaria Municipal de Educação,
com respectivos documentos e números de placas; cópias dos correlatos contratos; relação
completa dos motoristas que transportam estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino,
acompanhada de cópias das respectivas Carteiras Nacionais de Habilitações. 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
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ARAÚJO SILVA (DEM) – Deu ciência aos munícipes da sua visita à Unidade Regional da
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA), localizada em Feira de
Santana/BA, onde participou de uma reunião com o gerente regional da referida estatal, para
tratar da construção do sistema de esgotamento sanitário do Município de Valente, assim
como formalizou pedidos de ampliação de sistema de abastecimento de água para diversas
comunidades rurais. Reportou-se à parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de Valente e
a EMBASA, tendo por objetivo a extensão de rede de sistema de abastecimento de água para
localidades desprovidas de serviços de distribuição de água tratada. Teceu breve comentário
sobre a audiência pública realizada ontem, no plenário desta Casa de Leis, destinada à
comprovação das metas fiscais do Poder Executivo, referente ao 2º quadrimestre do exercício
financeiro de 2019. Aludiu-se à eleição para preenchimento de vagas para o Conselho Tutelar,
a ser realizada em 05 de outubro do corrente ano, na Escola Estadual Wilson Lins, entre as
08:00 horas e 17:00 horas. Externou a sua preocupação com a proximidade do vencimento do
prazo para os eleitores se submeterem ao recadastramento biométrico, tendo em vista que mais
de três mil eleitores ainda não compareceram ao cartório eleitoral. Parabenizou a Seleção
Valentense pela vitória diante da Seleção de Ipirá, pelo placar de 2x1. Deu conhecimento aos
vereadores e à população que a Secretaria Municipal de Saúde adotou as providências com
vistas ao funcionamento do aparelho de radiografia no Hospital Municipal José Mota Araújo HMJMA. MARIA MADALENA OLIVEIRA FIRMO (PT) – Teceu considerações alusivas à
audiência pública realizada ontem à tarde, no plenário desta Casa Legislativa, destinada ao
cumprimento das metas fiscais, referente ao 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2019.
Relembrou que durante a legislatura pretérita os vereadores que faziam oposição ao exprefeito boicotavam até uma audiência pública, destinada à comprovação de metas fiscais.
Recordou que no encerramento do mandato do ex-gestor a dívida deste ente federado para
com o INSS era de 17 milhões de reais e atualmente se encontra em 44 milhões de reais.
Externou a sua preocupação com a redução das receitas oriundas de recursos próprios, que de
acordo com os dados apresentados na supramencionada audiência pública, houve um
decréscimo de 4,1% para 3,1%, principalmente no que se refere à arrecadação do Imposto
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sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Teceu breves considerações sobre as
instruções camerais nºs. 02/2018 e 03/2018 do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM/BA,
que dispõem respectivamente sobre a retirada das despesas com terceirização de mão de obra e
das despesas decorrentes de programas custeados com recursos federais, para efeito do cálculo
das despesas com pessoal. Externou a sua preocupação com a falta de iniciativas por parte da
administração pública municipal em relação à adoção de medidas que proporcionem a geração
de empregos e renda para os munícipes. Pediu a adoção de providências urgentes da Secretaria
Municipal de Infraestrutura em relação à exposição de fiação elétrica nas imediações da pista
de skate da Praça Nemésio Martins, considerando que uma criança sofreu um choque elétrico
e por pouco não foi eletrocutada. 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) – Deu ciência aos vereadores e aos munícipes que após
dialogar com o Gerente Regional da EMBASA de Feira de Santana/BA, os argumentos
utilizados pelo mesmo o convenceram a votar a favor do PL nº. 116/2019. Prestou
agradecimentos ao Prefeito Municipal por ter tomado providências e determinado o conserto
da pavimentação de uma via pública localizada no Bairro Fonte Nova. Teceu considerações
sobre a tramitação do PL nº. 116/2019, de procedência do Poder Executivo, que “Autoriza a
abertura de crédito especial por anulação de dotação orçamentária”. Externou a sua gratidão ao
Deputado Estadual Alex da Piatã, pela intervenção junto à SESAB, que resultou no
fornecimento de um medicamento de custo elevado, destinado a uma pessoa carente.
ELENILDO DE OLIVEIRA MOTA (PDT) – Na condição de proponente do Requerimento nº.
068/2019, que requer a criação de uma CPI, com o objetivo de investigar indícios de
improbidade administrativa cometidas pelo Poder Executivo Municipal, decorrente de relação
contratual com a empresa CSS Transportes, consistentes na execução de serviços de limpeza
pública e coleta de resíduos sólidos domiciliares e de saúde, reafirmou que se porventura não
obtiver as assinaturas mínimas necessárias para a instauração da mesma, serão adotadas as
medidas cabíveis junto ao Ministério Público. Deu ciência ao plenário e à população
valentense que a empresa CSS Transportes recebe uma média mensal de 163 mil reais,
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referentes à realização dos mencionados serviços. Salientou que se encontra mais do que
convencido de que é preciso investigar supostas práticas de irregularidades decorrentes da
relação contratual entre a empresa CSS Transportes e a Prefeitura Municipal de Valente.
Discordou do argumento utilizado pelo técnico em contabilidade da Prefeitura Municipal de
Valente na ocasião da realização da audiência pública destinada à comprovação das metas
fiscais, o qual afirmou que a administração pública municipal se encontra com as finanças
saneadas, uma vez que o débito atual do referido ente junto à EMBASA ultrapassa um
montante da ordem de 200 mil reais. MARIA MADALENA OLIVEIRA FIRMO (PT) – Fez a
leitura integral da nota emitida pelo Diretório Nacional do PT, relativa ao pedido do MPF
acerca da progressão do regime de pena em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Considerou a prisão do ex-presidente Lula como sendo injusta e arbitrária. Externou as sua
opinião de que o ex-presidente Lula foi preso porque o seu governo foi direcionado aos mais
pobres e à classe trabalhadora. Ressaltou que os diálogos divulgados pelo sítio The Intercept
Brasil, através de mensagens trocadas entre celulares de integrantes da força tarefa da
“Operação Lava Jato” e o ex-juiz federal Sérgio Moro confirmam que havia um conluio entre
os procuradores do MPF e o referido ex-juiz, no sentido de condenar Lula, enquadrá-lo na Lei
da Ficha Limpa e impedí-lo de ser candidato a Presidente da República. No que diz respeito à
instauração de CPI, ressaltou que caso o requerimento não contenha as assinaturas mínimas
necessárias para a instalação da mesma, sugeriu ao vereador proponente para representar no
Ministério Público, com vistas à adoção das medidas cabíveis. DJALMA SANTANA DA
SILVA NETO (PSB) – Reportou-se ao “Dia do Vereador”, comemorado anualmente em 1º de
outubro. Em relação a um choque elétrico sofrido por uma criança na Praça Nemésio Martins,
informou que o Prefeito Municipal determinou ao órgão competente do Poder Executivo
Municipal a adoção das medidas no sentido de consertar a fiação elétrica. Pediu a adoção das
necessárias providências à Secretária Municipal de Saúde com vistas ao atendimento
odontológico na unidade de saúde do PSF do Bairro Juazeiro. Parabenizou o Prefeito
Municipal pelo investimento de recursos na área de esporte e lazer, sobretudo no que se refere
à participação da Seleção Valentense no Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador. Deu
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conhecimento ao plenário e aos munícipes da sua participação numa reunião entre alguns
vereadores e o Gerente Regional da EMBASA, para tratar da construção do sistema de
esgotamento sanitário deste Município. Discorreu sobre a tramitação do PL nº. 116/2019, que
“Autoriza a abertura de crédito especial por anulação de dotação orçamentária”. Atribuiu a
redução das receitas da Prefeitura Municipal de Valente à grave situação financeira pela qual
perpassa o Brasil. 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 ao
trecho do pronunciamento do Vereador Lucivaldo Araújo Silva, que externou a sua
preocupação em relação à proximidade do vencimento do prazo para os eleitores fazerem o
recadastramento biométrico. Externou a sua preocupação com a dívida crescente do Município
de Valente para com a Previdência Social, que atualmente ultrapassa o montante da ordem de
44 milhões de reais. Em relação ao pagamento de despesas consideradas excessivas, referentes
à terceirização de serviços, correspondentes a uma média mensal de 463 mil reais, relembrou
que na ocasião em que exerceu o cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura os serviços
eram executados pelos próprios funcionários públicos municipais e se gastava muito menos
em relação ao que se gasta atualmente. Advertiu a empresa CSS Transportes que o pagamento
dos direitos trabalhistas para os funcionários, tais como 13º salário e 1/3 de férias é
obrigatório, bem como que o não recolhimento das obrigações patronais caracteriza-se em
crime de apropriação indébita. Considerou como sendo o bom gestor aquele que houve e não
fica apenas sentado na cadeira do gabinete. Reportou-se à tramitação do PL nº. 116/2019, de
autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a abertura de crédito especial por anulação de
dotação orçamentária”. Ressaltou que se encontra à disposição para votar a favor de
proposições que versem sobre o progresso do Município de Valente. Reforçou o Ofício CMV
nº. 061/2019, dirigido à Secretária Municipal de Saúde, que requer o envio de documentos e
informações relacionados ao transporte de pacientes e consumo de combustíveis, sob pena da
adoção das medidas cabíveis junto ao Ministério Público. No que se refere às falsas promessas
e ofertas de empregos feitas por determinados candidatos durante o período eleitoral, enfatizou
que certamente os eleitores não acreditarão mais em candidatos que prometem “empregos” em
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“troca de votos”. Assinalou que, exercendo a função fiscalizadora, vai averiguar sobre a
nomeação de uma determinada pessoa para exercer um cargo comissionado e que se for
comprovado que o suposto funcionário não reside em Valente e se encontra recebendo salários
adotará as medidas cabíveis. 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: Segundo turno de discussão e votação do Projeto de Lei n º. 117/2019, de
autoria do Vereador Lucivaldo Araújo Silva, que “Denomina a Avenida Ildes Ferreira de
Oliveira, na sede do Município de Valente”, aprovado por unanimidade. Primeiro turno de
discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº. 005/2019, de procedência do Poder
Executivo Municipal, que “Altera a Lei Complementar nº. 10/2008 - Código Tributário e de
Rendas do Município de Valente e dá outras providências”, aprovado por unanimidade.
Primeiro turno de discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº. 006/2019, de
procedência do Poder Executivo Municipal, que “Institui o Programa de Recuperação Fiscal
do Município de Valente e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. Primeiro turno
de discussão e votação do Projeto de Lei nº. 118/2019, de procedência do Poder Executivo
Municipal, que “Concede remissão de créditos tributários da Fazenda Pública Municipal e dá
outras providências”, aprovado por unanimidade. Nos termos do § 1º do art. 95, do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Valente, previamente inscritos, pronunciaram-se os
Vereadores ANTONIO ALOIZIO DE ARAÚJO OLIVEIRA (PSDB), DJALMA SANTANA
DA SILVA NETO (PSB), ELENILDO DE OLIVEIRA MOTA (PDT), LUCIVALDO
ARAÚJO SILVA (DEM), MARIA MADALENA OLIVEIRA FIRMO (PT) e GENILTON
DE OLIVEIRA MORAES (MDB). Nada mais havendo a tratar, às 20:41 horas, deu o
Presidente por encerrada a Sessão, convocando outra, em caráter ordinário, para o dia 08 de
outubro 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
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assinada por todos os vereadores presentes. Plenário Nemésio Martins da Silva, em 1º de
outubro de 2019.
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