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Valente, realizada em 19 de novembro de
2019.

Aos dezenove dias do mês de novembro 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, Gessivaldo Souto Martins, José Robson Duarte Cunha,
Lomanto Queiroz da Cunha, Lucivaldo Araújo Silva, Maria Madalena Oliveira Firmo e
Romilson Cedraz Mascarenhas, aconteceu a 94ª (nonagésima quarta) 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 93ª
Sessão Ordinária, a qual foi aprovada sem restrições, à unanimidade; Leitura das matérias
dirigidas à Câmara, a saber: Matérias do Executivo – Of. nº. 09/2019, dirigido ao Presidente
da Câmara de Vereadores de Valente, através do qual se encaminha o Decreto Municipal nº.
168, de 24 de setembro de 2019, dispondo sobre a atual constituição do Conselho Municipal
dos Direitos do Idoso, Plenária e Diretoria para o biênio 2019/2021. Matérias do Legislativo –
Parecer nº. 014, de 19 de novembro de 2019, da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas,
opinando pela admissibilidade e tramitação do Projeto de Lei nº. 121, de 12 de novembro de
2019, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar e dá
outras providências”. Of. CMV nº. 078/2019, subscrito pelo Presidente da Mesa Diretora,
Vereador Antonio Cezar Oliveira Rios, convidando o Presidente do Conselho de Pastores
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Evangélicos de Valente - CONPEV, Pr. Claudomiro Jardelino Pereira, a se fazer presente na
sessão ordinária a ser realizada em 26/11/2019, às 18:00 horas, a fim de discorrer sobre a
posição do CONPEV em relação à eventual mudança do Feriado Municipal em comemoração
ao Dia do Evangélico. Of. nº. 018/2019, subscrito pelo Vereador Lucivaldo Araújo Silva,
manifestando votos de pesar pelo falecimento da Senhora Adedite Araújo dos Santos Oliveira.
Matérias Diversas – Of. nº. 045/2019, subscrito pelo Presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos do Município de Valente - SISEV, dirigido ao Presidente da Câmara de Vereadores
de Valente, pleiteando ouso do espaço da tribuna livre da sessão ordinária a ser realizada em
26/11/2019, para tratar de assunto de interesse do servidor público municipal. Ad referendum
da Mesa Diretora, o Senhor Presidente facultou o uso da palavra ao Comandante do Pelotão da
Polícia Militar local, o Senhor Alex Gomes Freitas, o qual discorreu sobre recorrentes assaltos
à mão armada no perímetro urbano deste ente federado, cujas vítimas tiveram os aparelhos
celulares roubados. Ressaltou que a Polícia Militar foi acionada para perseguir meliantes que
praticaram assaltos no município circunvizinho de São Domingos e ao serem perseguidos
trocaram tiros nas imediações da fábrica da APAEB com a guarnição, cujos policiais militares
recuperaram uma motocicleta e um aparelho celular. Aludiu-se à atribuição exclusiva da
Polícia Militar de realizar o policiamento ostensivo, conforme estabelece o art. 144 da
Constituição Federal, cabendo à Polícia Civil a atuação inerente à polícia judiciária.
Conclamou as polícias Civil e Militar a se unirem no sentido de combaterem a criminalidade e
de garantir a ordem pública e a incolumidade dos cidadãos. Deu ciência aos vereadores e aos
munícipes que se licenciará da função de Comandante do 2º Pelotão da PM, em virtude da sua
participação no curso de capacitação com vistas à elevação da patente ao posto de Primeiro
Tenente da Polícia Militar. Pediu o apoio da população valentense para colaborar com o êxito
das ações da Polícia Militar, encaminhando fotografias e vídeos de flagrantes delitos através
do WhatsApp. Ato contínuo, o Senhor Presidente franqueou o uso da palavra ao ora
promovido Cte. do 2º Pelotão da PM, o Ten. Sidney, o qual discorreu sobre o seu ingresso na
Polícia Militar, tendo exercido as funções nos Municípios de Lauro de Freitas, Simões Filho e
Salvador. Considerou a parceria entre a Polícia Militar e os Poderes Executivo e Legislativo
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como sendo essencial, com vistas à manutenção da ordem e da tranquilidade das pessoas.
Pediu a compreensão tanto das autoridades municipais quanto da população valentense caso o
mesmo não se encontre todos os dias na sede do 2º Pelotão da PM, em virtude da sua
participação em compromissos institucionais. Enfatizou que juntamente com os policiais
militares do Pelotão da PM local se encontram à inteira disposição para proteger os cidadãos
valentenses. Colocou-se à inteira disposição de trabalhar em prol da comunidade valentense,
assim como ao inteiro dispor da Mesa Diretora e dos demais Edis para responder a eventuais
questionamentos e prestar maiores esclarecimentos. Previamente inscritos, os Vereadores
Djalma Santana da Silva Neto (PSB), Lucivaldo Araújo Silva (DEM), Antonio Aloizio de
Araújo Oliveira (PSDB), Lomanto Queiroz da Cunha (PSDB) e Maria Madalena Oliveira
Firmo (PT) teceram considerações acerca da explanação procedida pelo Comandante do
Pelotão da PM local, bem como formularam perguntas ao mesmo, cuja arguição correspondeu
à expectativa dos interpelantes. Por conseguinte, o Senhor Presidente colocou-se à inteira
disposição de colaborar com vistas ao bom desempenho das ações a serem realizadas pelo
Comandante e demais policiais militares que se encontram lotados no 2º Pelotão da PM.
Externou a sua alegria e satisfação devido à posse da Juíza titular da Comarca de Valente, bem
como pela adoção de providências da Secretaria de Estado da Segurança Pública quanto à
designação de um delegado de polícia titular para a Delegacia de Polícia local. 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 – Cobrou providências tanto do Governador do Estado da Bahia
quanto do órgão competente da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP/BA) em
relação à adoção de medidas urgentes com vistas à melhoria da segurança pública local, tais
como o aumento de efetivo policial e a disponibilização de um veículo tracionado, a exemplo
de uma caminhonete 4x4. Justificou o voto contrário ao Projeto de Lei, de autoria do exprefeito, que dispunha sobre a celebração de convênio entre o CONSISAL e a Prefeitura
Municipal de Valente, tendo por objeto a realização de serviços de terraplanagem e
encascalhamento das estradas vicinais, uma vez que o ex-presidente da mencionada entidade
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figura na condição de réu em 16 processos na Justiça Federal. LUCIVALDO ARAÚJO
SILVA (DEM) – Deu ciência aos vereadores e aos munícipes que a Câmara Municipal de
Feira de Santana/BA realizará Sessão Solene nesta data, destinada à outorga do Título de
Cidadão Feirense aos familiares do saudoso Professor e Sociólogo Ildes Ferreira. Requereu à
Mesa Diretora, na pessoa do Senhor Presidente, para convidar o futuro Delegado de Polícia
titular do Município de Valente a se fazer presente numa eventual sessão ordinária desta Casa
Legislativa, tão logo o mesmo seja empossado. Aludiu-se à sua participação no ato de entrega
de três tratores de pneus com implementos agrícolas para associações comunitárias e de uma
ambulância para a Secretaria Municipal de Saúde, decorrentes respectivamente de emendas do
Deputado Federal Adolfo Viana e do Deputado Estadual Tom Araújo, cujo evento contou com
a participação do Prefeito Municipal, Secretários Municipais, Vereadores e do Deputado
Estadual Tom Araújo. MARIA MADALENA OLIVEIRA FIRMO (PT) – Aludiu-se ao “Dia
da Consciência Negra”, comemorado anualmente em 20 de novembro. Repudiou a agressão
sofrida por um assessor do Deputado Estadual Jacó (PT), em virtude de preconceito racial.
Cobrou providências do Prefeito Municipal em relação à intervenção do mesmo junto ao
Governador do Estado da Bahia, no sentido de pleitear ações que visem à melhoria da
segurança pública local, a exemplo da aquisição de um veículo tracionado (caminhonete 4x4).
Considerou como sendo “hipócritas” alguns vereadores que elogiaram o Prefeito Municipal
pela aquisição de uma máquina retroescavadeira, a ser destinada exclusivamente à extração de
cascalho para executar serviços de manutenção das estradas vicinais, tendo em vista que na
Legislatura pretérita os vereadores que compunham a bancada da oposição votaram contra um
Projeto de Lei, de autoria do ex-prefeito, que versava sobre a celebração de convênio entre o
CONSISAL e a Prefeitura Municipal de Valente, tendo por objeto a realização de serviços de
terraplanagem e encascalhamento das estradas vicinais. Cobrou a adoção de providências da
Secretária Municipal de Saúde em relação à transferência de um paciente valentense com
leucemia. Deu conhecimento ao plenário e à população valentense que ao exercer a função
fiscalizadora que lhe é inerente, verificou que uma servidora pública municipal faleceu há dois
anos e consta na folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Valente como sendo servidora
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ativa. Enfatizou que caso a mencionada irregularidade seja comprovada serão adotadas as
medidas cabíveis junto aos órgãos competentes. JOSÉ ROBSON DUARTE CUNHA (MDB)
– Externou a sua preocupação sobre a situação da segurança pública local, a exemplo de
frequentes assaltos à mão armada ocorridos tanto na sede quanto na zona rural. Reivindicou a
adoção de providências por parte da secretaria municipal competente com vistas ao
funcionamento regular do poço artesiano da Localidade de Santa Rita, circunvizinha ao
Distrito de Valilândia. Conclamou os vereadores a unirem-se no sentido de reivindicar tanto
do Governador do Estado da Bahia quanto da Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Bahia (SSP-BA), a adoção de medidas com vistas à melhoria da segurança pública local.
LOMANTO QUEIROZ DA CUNHA (PSDB) – Reiterou que a utilização do capacete tanto
pelos condutores quanto pelos passageiros de motocicletas é obrigatório, conforme disciplina a
Resolução nº. 453, do CONTRAN, uma vez que o descumprimento do Código de Trânsito
Brasileiro ou a omissão das autoridades competentes em relação à fiscalização do uso do
capacete certamente resultará em acidentes com vítimas fatais ou sequeladas. Cobrou mais
empenho por parte dos membros do Conselho Comunitário de Segurança Pública do
Município de Valente - CONSEG, a fim de interceder junto à SSP/BA, com vistas à instalação
de câmeras de vídeo-monitoramento nas principais vias de acesso ao perímetro urbano e aos
distritos e povoados desta comuna, no sentido de inibir a ação de criminosos. Deu ciência aos
vereadores e aos munícipes da sua visita ao gabinete do prefeito, onde na oportunidade
reivindicou ao mesmo a execução das seguintes ações no Distrito de Valilândia: conclusão da
construção da rede de esgoto próxima à Creche Tia Maria; conclusão da construção do muro
do estádio de futebol; pavimentação de vias públicas com paralelepípedos. Teceu breve
comentário alusivo ao funcionamento do Posto Avançado de Atendimento (PAA) do Banco do
Brasil local, devido à sua iniciativa de convencer a Câmara de Dirigentes Lojistas de Valente a
ajuizar ação civil pública em face do Banco do Brasil, cuja decisão liminar foi deferida
parcialmente pelo Juiz substituto da Comarca de Valente, determinando o funcionamento dos
terminais de autoatendimento do aludido PAA com a movimentação de numerários. Na forma
do art. 85, c/c o art. 88, § 7º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Valente,
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pronunciaram-se os seguintes Líderes: DJALMA SANTANA DA SILVA NETO (PSB) –
Justificou a sua ausência na 93ª Sessão Ordinária, realizada em 15 de novembro do corrente,
em razão da sua visita institucional ao DNOCS, em Salvador/BA, onde pleiteou benfeitorias
para esta municipalidade. Externou a sua alegria e satisfação pela conquista de três tratores de
pneus com implementos agrícolas para associações comunitárias e uma ambulância para a
Secretaria Municipal de Saúde. No que tange à obrigatoriedade do uso do capacete, ressaltou
que em alguns municípios do Território do Sisal os condutores e passageiros de motocicletas
não utilizam capacetes, no sentido de inibir as ações porventura planejadas por criminosos que
utilizam motocicletas. Desejou êxito tanto ao Cte. do Pelotão da PM local quanto ao futuro
Delegado de Polícia do Município de Valente em relação às ações policiais que tenham por
objetivo a preservação da ordem pública e o bem estar dos cidadãos e cidadãs valentenses.
MARIA MADALENA OLIVEIRA FIRMO (PT) – Reivindicou ao órgão pertinente do Poder
Executivo Municipal a adoção de providências com vistas à reposição de lâmpadas na Rua
Benedito Lopes, Centro. Repudiou o Poder Executivo Municipal por retirar água potável de
mananciais das comunidades rurais, a exemplo de Várzea dos Porcos e Peixe, ao invés de
abastecer as demais localidades com a água do chafariz da estação de tratamento de água da
EMBASA local. Pediu a adoção de providências dos membros do Conselho Municipal do
FUNDEB no sentido de averiguar a denúncia de que uma servidora pública municipal
“falecida” há dois anos consta na folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação
como sendo funcionária pública municipal “ativa” e continua a receber os salários, cuja
irregularidade foi denunciada no Ministério Público Federal. Enfatizou que, exercendo a
função fiscalizadora, continuará a fiscalizar os atos do Poder Executivo e caso sejam
comprovadas o cometimento de irregularidades no âmbito da administração pública municipal
adotará as medidas cabíveis junto aos órgãos competentes. GENILTON DE OLIVEIRA
MORAES (MDB) – Externou as suas condolências às famílias enlutadas. Elogiou a postura do
Governador Rui Costa, pela sua simplicidade e por valorizar as famílias, assim como
reivindicou ao mesmo a execução das seguintes ações: recapeamento das rodovias estaduais
que entrecortam a Região Sisaleira; construção de uma policlínica no Município de Serrinha,
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conforme pactuado entre os prefeitos do Território do Sisal. Pleiteou a execução das seguintes
ações ao Prefeito Municipal: construção de um ponto de ônibus na estrada vicinal que dá
acesso à Localidade de Ponta D’água; disponibilização de um carro pipa para o Distrito de
Santa Rita de Cássia e localidades circunvizinhas. Reforçou a indicação nº. 198/2019, proposta
pelo Vereador Antonio Aloizio, que sugeriu ao Prefeito Municipal a adoção de medidas com
vistas ao funcionamento das unidades de saúde do PSF aos sábados e domingos, com a
disponibilização de um técnico de enfermagem. Prestou agradecimento ao Prefeito Municipal
pelo apoio incondicional a um evento realizado no Distrito de Santa Rita de Cássia, no último
sábado. GESSIVALDO SOUTO MARTINS (PSD) – Parabenizou o Cte. Alex Gomes Freitas
pela brilhante atuação à frente do Pelotão da PM local. Conclamou os vereadores para
intercederem junto ao Governador do Estado da Bahia e aos órgãos competentes da SSP/BA,
no sentido de reivindicar melhorias para a segurança pública local. Associou-se ao pleito do
Vereador Genilton (MDB), que trata da cessão de um carro pipa para o Distrito de Santa Rita
de Cássia e localidades circunvizinhas. Associou-se ao trecho do pronunciamento da
Vereadora Maria Madalena (PT), que repeliu o Poder Executivo Municipal por retirar água
potável de mananciais das comunidades rurais de Várzea dos Porcos e Peixe para abastecer as
demais localidades que se encontram desassistidas no tocante aos serviços de abastecimento
de água. Nos termos do art. 25, § 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Valente,
o Senhor Presidente, Vereador Antonio Cezar Oliveira Rios (SD), parabenizou a atuação do
Subtenente Alex Gomes Freitas à frente do Pelotão da PM local. No que tange à sugestão de
que condutores e passageiros de motocicletas retirem o capacete ao adentrar no perímetro
urbano deste ente federativo, reafirmou que o uso do capacete é obrigatório, conforme
determina o Código de Trânsito Brasileiro. Repudiou a Prefeitura Municipal de Valente pela
retirada de água potável dos mananciais das comunidades rurais, através de carros pipas, no
sentido de abastecer outras localidades que se encontram desassistidas no tocante aos serviços
de abastecimento de água. Pediu a intervenção do Líder do Prefeito junto ao Chefe do Poder
Executivo Municipal com vistas à adoção de providências em relação ao pagamento de multas
e renovação de seguros dos automóveis pertencentes à frota de veículos da Secretaria
7
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Municipal de Saúde, cujos débitos perfazem um montante da ordem de R$ 3.155,00. Repudiou
o responsável pelo órgão competente da Secretaria Municipal de Saúde por transportar 06
pessoas em um único veículo, dentre os quais, uma portadora de necessidade especial.
Reivindicou ao Poder Executivo Municipal o pagamento pela prestação de serviços realizados
por um veículo locado para a Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 2.400,00,
referentes à locomoção de pacientes que fazem tratamento de hemodiálise fora do domicílio,
cujo proprietário recebeu apenas R$ 1.400,00. Denunciou a existência de uma ex-servidora
pública municipal que faleceu em 19/09/2017 e continua recebendo os salários, conforme
consta na folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Valente, enviada mensalmente ao
sistema de prestação de contas eletrônica do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, cuja
irregularidade foi denunciada pelo mesmo junto ao TCM e ao Ministério Público. Aduziu que
infelizmente são protocoladas denúncias nos órgãos competentes, em razão de supostas
irregularidades cometidas pela administração pública municipal, sobretudo porque o Poder
Executivo Municipal não responde aos ofícios e requerimentos de informações encaminhados
pela Câmara de Vereadores de Valente. Discorreu sobre a tramitação do PL nº. 121, de 12 de
novembro de 2019, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional
suplementar e dá outras providências”. 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), LOMANTO QUEIROZ DA
CUNHA (PSDB), ELENILDO DE OLIVEIRA MOTA (PDT) e LUCIVALDO ARAÚJO
SILVA (DEM). Nada mais havendo a tratar, às 21:02 horas, deu o Presidente por encerrada a
Sessão, convocando outra, em caráter ordinário, para o dia 26 de novembro 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 19 de novembro de 2019.
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