Câmara Municipal de Valente
1

Segunda-feira • 4 de Novembro de 2019 • Ano VIII • Nº 544
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Câmara Municipal de
Valente publica:
• Ata da 1ª (primeira) reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito –
Processo CPI nº. 003/2019, realizada em 15 de outubro de 2019.
• Ata sintética de prejudicialidade da realização da 2ª (segunda)
reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito – Processo CPI nº.
003/2019, em 23 de outubro de 2019.
• Portaria Nº. 027, de 28 de outubro de 2019 - Dispõe sobre o calendário
de reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, para investigar
indícios de improbidade administrativa perpetrada pelo Poder Executivo
Municipal decorrentes de relação contratual com a empresa C. da Silva
Santos Transportes Eireli – EPP.

Gestor - Antônio Cezar Oliveira Rios / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. Comunicação
Rua José Mota Lopes, 54

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZTWS+23WOBEQLGICGWMWWW

Segunda-feira
4 de Novembro de 2019
2 - Ano VIII - Nº 544

Valente

Atas

Ata da 1ª (primeira) reunião da Comissão Parlamentar de
Inquérito – Processo CPI nº. 003/2019, realizada em 15 de
outubro de 2019.
Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 14h30m, na sede do Poder
Legislativo Valentense, situada à Rua José Mota Lopes, 54, nesta Cidade de Valente, Estado da
Bahia, reuniram-se os Vereadores Maria Madalena Oliveira Firmo (Presidenta), Elenildo de
Oliveira Mota (Relator) e Romilson Cedraz Mascarenhas (membro), integrantes da Comissão
Parlamentar de Inquérito – CPI, criada conforme Requerimento nº. 069, de 23 de setembro de 2019
e instituída nos termos da Resolução da Mesa Diretora nº. 003, de 09 de outubro de 2019, tudo de
acordo com o art. 53 e seus parágrafos, combinado com os artigos nº.s 43 a 59 do Regimento
Interno da Câmara, para investigar indícios de improbidade administrativa perpetrada pelo Poder
Executivo Municipal decorrentes de relação contratual com a empresa C. DA SILVA SANTOS
TRANSPORTES EIRELI – EPP, CNJ 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 às necessidades do Município de Valente. Registrada a ausência
previamente justificada do membro Djalma Santana da Silva Neto, a Presidenta, Vereadora Maria
Madalena Oliveira Firmo proclamou instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito, protocolada
pela Mesa Diretora como Processo CPI nº. 003/2019, a qual terá o prazo de 90 (noventa) dias, a
partir da publicação da Resolução da Mesa Diretora nº. 003, de 09 de outubro de 2019, para a
conclusão dos trabalhos, admitida a sua prorrogação por igual período, mediante ato da Presidência
da Mesa Diretora da Câmara, observado o disposto no art. 52, §§ 1º e 2º do Regimento Interno da
Câmara. Ato subsequente, deliberaram os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito pela
adoção das medidas seguintes: Oficiar ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara requerendo sejam
disponibilizados um assessor jurídico e um servidor técnico-administrativo do Poder Legislativo,
com a finalidade de orientar e secretariar os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito –
CPI – Processo CPI nº. 003/2019; Preestabelecer cronograma de reuniões ordinárias, às terças-feiras
(preferencial e predominantemente nos dias coincidentes com os da realização das sessões
ordinárias), às 13:30 horas, nas seguintes datas: 23/10, 29/10, 05/11, 12/11, 19/11, 26/11, 03/12 e
10/12, com previsão de encerramento em 17/12. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente
Maria Madalena Oliveira Firmo deu por encerrada a reunião, convocando os demais integrantes
para a 2ª (segunda) reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, a ser realizada no dia 23
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de outubro de 2019 (quarta-feira), às 14:00hs, na sala das reuniões das Comissões do Poder
Legislativo Valentense. Para constar, eu, Paulo Henrique Carneiro de Oliveira, servidor designado
pela presidência, lavrei a presente ata que submetida ao crivo de todos e estando conforme, vai
devidamente aprovada pelos que se fizeram presentes. Sala das reuniões das comissões, 15 de
outubro de 2019. Ass.: Maria Madalena Oliveira Firmo, Elenildo de Oliveira Mota e Romilson
Cedraz Mascarenhas.
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Ata sintética de prejudicialidade da realização da 2ª
(segunda) reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito –
Processo CPI nº. 003/2019, em 23 de outubro de 2019.
Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 14h15m, na sede do
Poder Legislativo Valentense, situada à Rua José Mota Lopes, 54, nesta Cidade de Valente, Estado
da Bahia, fizeram-se presentes os Vereadores Maria Madalena Oliveira Firmo (Presidenta) e
Elenildo de Oliveira Mota (Relator), verificada a ausência formalmente justificada do Vereador
Romilson Cedraz Mascarenhas (Membro), bem como a ausência não justificada do Vereador
Djalma Santana da Silva Neto (Membro), com a finalidade de cumprir o cronograma de reuniões da
Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, criada conforme Requerimento nº. 069, de 23 de
setembro de 2019 e instituída nos termos da Resolução da Mesa Diretora nº. 003, de 09 de outubro
de 2019, tudo de acordo com o art. 53 e seus parágrafos, combinado com os artigos nº.s 43 a 59 do
Regimento Interno da Câmara, para investigar indícios de improbidade administrativa perpetrada
pelo Poder Executivo Municipal decorrentes de relação contratual com a empresa C. DA SILVA
SANTOS TRANSPORTES EIRELI – EPP, CNJ 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 às necessidades do Município de Valente. Em não se
registrando a presença da maioria dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, observado o
quanto disposto no art. 48 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Valente, às 14h30m
(quatorze horas e trinta minutos), a Senhora Presidente Maria Madalena Oliveira Firmo deu por
prejudicada a realização da 2ª reunião programada e convocada para esta data. Para constar, eu,
Paulo Henrique Carneiro de Oliveira, servidor designado pela presidência, lavrei a presente ata que
estando conforme, vai devidamente assinada pelos que se fizeram presentes. Sala das reuniões das
comissões, 23 de outubro de 2019. Ass.: Maria Madalena Oliveira Firmo e Elenildo de Oliveira
Mota.
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Portarias

PORTARIA

nº. 027, de 28 de outubro de 2019

Dispõe sobre o calendário de reuniões da Comissão Parlamentar de

Inquérito – CPI, para investigar indícios de improbidade
administrativa perpetrada pelo Poder Executivo Municipal
decorrentes de relação contratual com a empresa C. DA SILVA
SANTOS TRANSPORTES EIRELI – EPP, CNJ nº. 07.481.651/000190.
O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENTE, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao quanto requerido pela presidência e
relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito - Processo CPI nº. 003/2019, para efeito do
disposto nos artigos 57 e 48, § 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Valente - BA,
R E S O L V E:
Art. 1º. As reuniões ordinárias da Comissão Parlamentar de Inquérito – Processo CPI nº.
003/2019, serão realizadas nos dias 23/10, 29/10, 05/11, 12/11, 19/11, 26/11, 03/12, 10/12 e
17/12/2019, às 13:30h (treze horas e trinta minutos), na sala das sessões da Câmara Municipal de
Valente.
Art. 2º. Excetuam-se do calendário programático de reuniões constantes do artigo 1º as reuniões
extraordinárias, cujas convocações deverão ser devidamente justificadas e fundamentadas,
máxime se efetivadas em circunstâncias de urgência.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência da Mesa Diretora, 28 de outubro de 2019.

Vereador ANTONIO CEZAR OLIVEIRA RIOS
Presidente
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

________________________________
Certifico para os devidos fins, que a presente
Resolução foi publicada no Diário Oficial da
Câmara Municipal nesta data.
Valente, 28 de outubro de 2019.
José Robson Duarte Cunha
1º Secretário
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