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Ata da 91ª (nonagésima primeira) Sessão
Ordinária

da

15ª

(décima

quinta)

Legislatura da Câmara Municipal de
Valente, realizada em 15 de outubro de
2019.

Aos quinze dias 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, Elenildo de Oliveira Mota, Genilton de Oliveira Moraes,
Gessivaldo Souto Martins, José Robson Duarte Cunha, Lomanto Queiroz da Cunha, Lucivaldo
Araújo Silva, Maria Madalena Oliveira Firmo e Romilson Cedraz Mascarenhas, ausente
justificadamente o Vereador Djalma Santana da Silva Neto, aconteceu a 91ª (nonagésima
primeira) 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 90ª Sessão Ordinária, a qual foi aprovada sem restrições, à
unanimidade; Leitura das matérias dirigidas à Câmara, a saber: Matérias do Executivo –
Mensagem GP nº. 014/2019, dirigida ao Presidente da Câmara de Vereadores de Valente,
encaminhando, em anexo, o Projeto de Lei nº. 120, de 10 de outubro de 2019, que “Denomina
a quadra poliesportiva Zeferino Firmino Carvalho, no Povoado de Queimada do Curral, neste
Município de Valente”. Matérias do Legislativo – Resolução da Mesa Diretora nº. 003, de 09
de outubro de 2019, que “Institui 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. 07.481.651/0001-90”. Ofício CPI nº. 001/2019 - Processo CPI nº. 003/2019, subscrito
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pela Presidenta, Vereadora Maria Madalena Oliveira Firmo e pelo Relator, Vereador Elenildo
de Oliveira Mota, solicitando ao Presidente da Mesa Diretora, com fulcro no disposto no art.
47, §§ 1º e 2º do Regimento Interno da Câmara, 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. Matérias Diversas – Ofício do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, por
seu presidente Marcos Adriano de Oliveira Araújo, indicando o nome do Vereador Antonio
Aloízio de Araújo Oliveira para exercer a liderança do PSDB junto a este Poder Legislativo.
Of. nº. 033, datado de 10/10/2019, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Ensino
Pré-escolar, Fundamental e Médio das Redes Estadual e Municipais do Estado da Bahia, por
seu coordenador local Rodrigo Reis de Almeida, dirigido ao Presidente da Câmara de
Vereadores de Valente, solicitando o espaço da Tribuna Livre desta sessão ordinária para
discorrer sobre o Dia do Professor. Expediente do Jornalista e morador do Município de
Valente, Eduardo Frederico C. de C. Lima, pleiteando espaço na tribuna desta sessão para
explanação de texto comemorativo à canonização de Irmã Dulce, o Anjo Bom da Bahia, fato
que ocorreu em 13 de outubro de 2019, no Vaticano. Tribuna Livre – Nos termos do art. 212,
do Regimento Interno, o Senhor Presidente facultou o uso da palavra ao representante da
APLB, o Senhor Rodrigo de Almeida Reis, o qual discorreu sobre o “Dia do Professor”,
comemorado anualmente em 15 de outubro, cuja data memorável foi idealizada inicialmente
pelo Imperador do Brasil, Dom Pedro I, mediante Decreto Imperial de 1827, que criou o
Ensino Elementar no Brasil. Aduziu que o Dia do Professor foi instituído oficialmente pelo
então Presidente da República João Goulart, através do Decreto Federal nº. 52.682, de 14 de
outubro de 1963. Reconheceu as dificuldades cotidianas vivenciadas pelos docentes, a
exemplo da defasagem salarial e das péssimas condições de trabalho nas salas de aulas.
Felicitou-se com todos os professores, em razão do transcurso do “Dia do Professor”. Ato
contínuo, ad referendum do Plenário, o Senhor Presidente franqueou o uso da palavra à
Senhora Carlília de Cássia Anunciação C. Silva, a qual lamentou que a entrada em vigor da
reforma da previdência trará impactos negativos para os professores se aposentarem, a
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exemplo do aumento da idade mínima tanto para os homens quanto para as mulheres.
Externou a sua alegria e satisfação em exercer a profissão de docente, bem como de pertencer
ao corpo docente da rede pública municipal de ensino desde 1986. Na forma do art. 105, do
Regimento Interno, a Vereadora Maria Madalena Oliveira Firmo (PT) requereu à Mesa
Diretora, na pessoa do Senhor Presidente, o cumprimento do art. 212 do Regimento Interno,
que estabelece os pré-requisitos para a utilização da Tribuna Livre. Ato consecutivo, ad
referendum do Plenário, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Eduardo Frederico
Lima, o qual leu na íntegra o texto intitulado “Obrigado Irmã Dulce - Anjo bom da Bahia
agora é Santa Dulce dos Pobres”, de autoria do mesmo, publicado no portal Sisal Hoje
(www.sisalhoje.com.br), em 13/10/2019. Aludiu-se à biografia de Dulce Maria de Souza Brito
Lopes Pontes, canonizada como “Santa Dulce dos Pobres”, por Sua Santidade, o Papa
Francisco, em 13 de outubro do corrente ano, na Cidade do Vaticano. 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 ARAÚJO
SILVA (DEM) – Parabenizou a atuação de todos os professores das redes públicas de ensino
federal, estadual e municipal e da rede privada. Felicitou-se tanto com o Prefeito Municipal
quanto com a Secretária Municipal de Educação, pela realização de evento em comemoração
ao “Dia das Crianças”, na Praça Nemésio Martins. Reivindicou ao Chefe do Poder Executivo
Municipal a adoção de providências com vistas à ampliação de rede de esgotos do Bairro
Hermiro Simões. Parabenizou a atuação do Diretor de Transportes da Secretaria Municipal de
Saúde, o Senhor Wagton Nunes. Conclamou os poderes Executivo, Legislativo e o Sindicato
dos Servidores Públicos do Município de Valente (SISEV) para se unirem com vistas à
elaboração de minuta de proposição que verse sobre a reformulação do plano de cargos e
salários dos servidores públicos municipais. Lamentou que quando da composição e
constituição dos membros da CPI não houve eleição entre os membros da referida comissão
temporária. Com fulcro no art. 25, § 2º, do Regimento Interno, o Senhor Presidente informou
ao Vereador Lucivaldo Araújo Silva (DEM) que não houve a eleição para preenchimento dos
postos da CPI porque houve um acordo entre as lideranças partidárias, observado o quanto
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dispõe o art. 43 do Regimento Interno. MARIA MADALENA OLIVEIRA FIRMO (PT) –
Discorreu sobre o “Dia do Professor”, celebrado nesta data. Ressaltou que os vereadores da
oposição adotarão as providências cabíveis em razão da pintura das escolas públicas
municipais em cores “azuis”, em alusão a cor da agremiação partidária do atual Chefe do
Poder Executivo Municipal, cuja ação caracteriza-se em ato de improbidade administrativa.
Teceu considerações sobre a instalação de CPI, destinada a investigar indícios de improbidade
administrativa cometidos pela Prefeitura Municipal de Valente, decorrente da relação
contratual com a empresa CSS Transportes. Aduziu que a função fiscalizadora é inerente às
atribuições dos vereadores, assim como que os vereadores pertencentes à bancada da oposição
continuarão fiscalizando os atos do Poder Executivo e caso sejam encontradas eventuais
irregularidades no âmbito da administração pública municipal serão adotadas as medidas
cabíveis junto aos órgãos competentes. Reivindicou a adoção das necessárias providências
Secretaria Municipal de Infraestrutura quanto à remoção de entulhos, coleta regular de lixo e
limpeza de vias públicas no Bairro Hermiro Simões. LOMANTO QUEIROZ DA CUNHA
(PSDB) – Reconheceu a atuação da APLB na defesa dos interesses dos docentes. Lamentou o
descaso por parte de dirigentes das centrais sindicais quando da tramitação da proposta da
reforma trabalhista no Congresso Nacional. Ressaltou que anteriormente à vigência da Lei nº.
13.467/2017, que tornou a contribuição sindical como sendo “facultativa”, os membros de
diretorias de sindicatos defendiam os interesses pessoais, ao invés de defender os interesses
dos filiados. Prestou agradecimento ao Prefeito Municipal pela colaboração com vistas à
substituição do portão da sede da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Valilândia
(ADECOV). Reportou-se à sua presença na partida final do Campeonato de Futebol Society
do Povoado de Queimada do Curral, realizada no último domingo. Repudiou a atitude da
Secretária Municipal de Saúde por ter negado um veículo para transportar um paciente que
tinha um procedimento médico previamente agendado na Cidade de Salvador. Salientou que
percebeu o início de perseguição política por parte da Secretária Municipal de Saúde contra a
sua pessoa a partir do momento em que declarou apoio à candidatura do Deputado Estadual
Alex da Piatã, no pleito eleitoral pretérito. Em relação à falta de recursos para a Secretaria
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Municipal de Saúde prestar os serviços à população valentense, sugeriu ao Chefe do Poder
Executivo Municipal para priorizar o atendimento às pessoas carentes, em detrimento do
pagamento de salários elevados para alguns servidores públicos municipais, a exemplo de um
médico. Na forma do art. 85, c/c o art. 88, § 7º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Valente, pronunciaram-se os seguintes Líderes: ANTONIO ALOIZIO DE ARAÚJO
OLIVEIRA (PSDB) – Aludiu-se ao Dia do Professor. Teceu breve comentário sobre a
classificação da Seleção Valentense para a próxima fase do Campeonato Intermunicipal de
Futebol Amador. Agradeceu à proteção divina pelo restabelecimento da sua saúde. Pediu a
adoção de Providências da Secretaria Municipal de Saúde no sentido de atender às
necessidades da população, sobretudo em relação à disponibilização frequente de transporte
para pacientes. Externou a sua gratidão ao Prefeito Municipal por tê-lo indicado para exercer a
liderança do PSDB neste Parlamento Municipal. ELENILDO DE OLIVEIRA MOTA (PDT) –
Externou as suas condolências aos familiares que perderam os seus entes queridos. Cobrou a
adoção de providências do Chefe do Poder Executivo em relação à execução de serviços de
infraestrutura urbana no Povoado de Tanquinho e Bairro Minação, a exemplo de serviços de
limpeza pública. No tocante à eleição dos membros que comporão a CPI, ressaltou que os
mesmos foram escolhidos democraticamente, mediante acordo entre as lideranças partidárias.
Parabenizou os organizadores do Campeonato de Futebol Society do Clube APAEB, findado
no último domingo. MARIA MADALENA OLIVEIRA FIRMO (PT) – Discorreu sobre a sua
participação no XIII Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores - CUT,
realizado de 07 a 10 de outubro do corrente, no Estado de São Paulo, cuja pauta versou sobre
as crises econômica e social, as ações neoliberais do Presidente da República, a supressão de
direitos conquistados pela classe trabalhadora, com o advento da reforma trabalhista, entre
outros. Ressaltou que o governo do Presidente Jair Bolsonaro perdeu o rumo, uma vez que a
bancada do Partido Social Liberal (PSL) na Câmara dos Deputados começou a obstruir
votações, devido aos desentendimentos e troca de farpas entre o Chefe do Poder Executivo
Federal e os deputados que compõem a bancada da aludida agremiação partidária na Câmara
dos Deputados. Atentou os eleitores para fazerem uma reflexão acerca da atuação dos
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vereadores, em virtude da proximidade do pleito eleitoral, assim como da aproximação do
prazo para os legisladores municipais mudarem de partidos, conforme dispõe a Lei nº.
13.165/2015. Discordou do conceito de alguns proprietários de blogs que incluem apenas
quatro lideranças políticas como sendo prováveis candidatos ao cargo de chefe do poder
executivo municipal. Repudiou a Secretaria Municipal de Saúde por ter deixado uma paciente
valentense em Salvador/BA, simplesmente por falta de diálogo. GESSIVALDO SOUTO
MARTINS (PSD) – Reportou-se à canonização de Irmã Dulce. Deu ciência da sua presença na
partida final do Campeonato de Futebol Society da Localidade de Everaldão. Reivindicou a
execução das seguintes ações à Secretaria Municipal de Infraestrutura: limpeza de aguadas e
manutenção das principais estradas vicinais. Convidou os desportistas e os simpatizantes do
futebol para a abertura do Campeonato de Futebol Society do Distrito de Santa Rita de Cássia,
a ser realizado em 27 de outubro do corrente. Pediu a adoção de providencias do órgão
competente da Prefeitura Municipal de Valente em relação à retirada de animais das
imediações das estradas vicinais, no sentido de evitar acidentes. Colocou-se à inteira
disposição para colaborar com a administração pública municipal, independentemente de
ideologia político-partidária. Nos termos do art. 25, § 2º, do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Valente, o Senhor Presidente, Vereador Antonio Cezar Oliveira Rios (SD),
relembrou da atuação da Freira Irmã Dulce em defesa dos pobres e dos oprimidos. No tocante
à atuação dos Edis, desejou que os candidatos a vereadores que serão eleitos no próximo pleito
tenham o propósito de servir a esta comuna. No que tange à atuação da Secretária Municipal
de Saúde, ressaltou que, ao que tudo indica a mesma deixa transparecer para a população que
tem a satisfação em dizer “não” às pessoas que a procuram por atendimento. Enfatizou que
havendo a constatação de indícios de irregularidades no âmbito da gestão pública municipal
serão adotadas as medidas cabíveis nos órgãos competentes, a exemplo do Ministério Público.
Parabenizou a atuação de todos os vereadores em favor da população valentense, em razão da
precariedade dos serviços ofertados pelos órgãos da administração pública municipal,
sobretudo os serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde. Reivindicou a adoção de
necessárias providências do órgão competente do Poder Executivo Municipal em relação à
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realização de serviços de limpeza de aguadas. Repudiou a morosidade do Poder Executivo
Municipal para solucionar demandas relacionadas à canalização de esgoto a céu aberto no
Bairro Hermiro Simões e reposição de lâmpadas em uma determinada via pública, cujos
moradores se comprometeram a substituir as lâmpadas com recursos próprios, caso haja
demora por parte do órgão competente da Prefeitura Municipal de Valente. Parabenizou os
docentes, pela passagem do “Dia do Professor”, comemorado anualmente nesta data. Ad
referendum do Plenário, o Senhor Presidente, em articulação com o Departamento de
Educação, Campus XIV, da Universidade do Estado da Bahia - UNEB, convocou Sessão
Especial, a ser realizada em 29/10/2019, às 18:30 horas, na Sala das Sessões deste Poder
Legislativo, em substituição à Sessão Ordinária regimentalmente prevista para esta data, tendo
como temática “A presença da UNEB no Território do Sisal”. Nos termos do § 1º do art. 95,
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Valente, previamente inscritos, pronunciaramse os Vereadores ANTONIO ALOIZIO DE ARAÚJO OLIVEIRA (PSDB), JOSÉ ROBSON
DUARTE CUNHA (MDB), ROMILSON CEDRAZ MASCARENHAS (DEM) e LOMANTO
QUEIROZ DA CUNHA (PSDB). Nada mais havendo a tratar, às 20:55 horas, deu o
Presidente por encerrada a Sessão, convocando outra, em caráter ordinário, para o dia 22 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
assinada por todos os vereadores presentes. Plenário Nemésio Martins da Silva, em 15 de
outubro de 2019.
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