ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO
ORDINÁRIA DO BIÊNIO 2021 A 2022, DA SEGUNDA
SESSÃO LEGISLATIVA, REALIZADA EM DOZE DE JULHO
DO ANO DE 2022, NO SALÃO NOBRE ANTÔNIO MAGNO
MESQUITA, PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PIATÃ. Às 9 horas, reuniram-se os Parlamentares, sob a
Presidência de Valmir Almeida Silva, sendo Primeira
Secretária a Vereadora Telma Silva Xavier e Silva. Depois
de verificado o quórum, foi declarada aberta a sessão, sob a
proteção de Deus, e lido o Expediente do dia, a saber: Livro
de Presenças e Ata da Sessão anterior que após lida, foi
aprovada por unanimidade. Ainda no expediente do dia,
houve o Pedido de Parecer às Comissões de Justiça e
Reação e de Educação, Saúde e Assistência Social no
Processo Legislativo nº 048/2022 – Projeto de Lei nº
043/2022 do Vereador Graison Roberto, que “Dispõe sobre
o atendimento prioritário a pacientes em tratamento
oncológico em estabelecimentos públicos e privados no
município de Piatã e dá outras providências”. No espaço
destinado a Requerimentos e Indicações, inscrito falou o edil
Valmir que se afastou momentaneamente da presidência
para fazer uso da palavra, passando o comando dos
trabalhos ao vice; em seguida, se utilizou da tribuna,
saudando a todos e agradeceu os funcionários da Casa pelo
apoio, durante sua ausência; informou que participou de um
Seminário muito importante em Salvador, como sindicalista
e explicou rapidamente como foi todo processo do evento;
comentou sobre as comemorações do aniversário de Piatã,
pelos seus 144 anos de emancipação, na última segunda
feira, onde destacou a inauguração da galeria,
homenageando todos os prefeitos que passaram pelo
município, sendo representados pelos seus respectivos
parentes e disse que ficou contente pelo histórico de cada

um, fazendo um rápido comentário sobre esse momento e
parabenizando o Prefeito Marcos pela bela inciativa;
destacou também, a linda celebração que houve na Igreja
Matriz em homenagem a Piatã. Em aparte, Juce
parabenizou e compartilhou da fala de Valmir sobre as
homenagens a Piatã e sugeriu que na verdade deveria ter
um livro de registro para que a história política de Piatã não
caia no esquecimento. Retornando aos trabalhos, o
presidente passou a palavra a Vereadora Telma, a qual se
utilizou da tribuna e saudou a todos em nome do Prefeito
Marcos; parabenizou Piatã pelos seus 144 anos de
emancipação política e destacou a inauguração da galeria
dos prefeitos de Piatã, lamentando apenas a falta de uma
mulher na mesma; parabenizou o prefeito pela iniciativa de
homenagear essas personalidades que fizeram parte da
história deste município, assim como parabenizou a missa
em homenagem a Piatã; parabenizou ainda, o grupo do
GERPE que comemorou o aniversário de um ano de
existência e de bom trabalho; disse que ela e o colega
Ronaldo estão estudando a possibilidade de fazer um
requerimento ou um projeto para viabilizar nas escolas de
cada comunidade a história de Piatã no mês do seu
aniversário; comentou sobre o aumento dos casos de Covid
em todo Brasil, devido as festas, porém disse que felizmente
esses casos não vem tendo tanta gravidade, devido as
vacinas; deixou seu voto de pesar a família de Fabia de
Tassia pelo falecimento de uma de suas bebês recém
nascidas; falou sobre a belíssima Cavalgada do Falhado,
onde teve a oportunidade de ir pela primeira vez,
ressaltando que gostou muito do lugar; falou ainda, da volta
as aulas, desejando um bom retorno a todos. Com a palavra,
o vereador Ronaldo saudou a todos em nome do Prefeito e
dos Secretários; deixou seu voto de pesar à família de Luzia

pelo falecimento de seu pai, bem como à família de Vita da
comunidade dos Porcos pela perda de sua irmã Lídia;
parabenizou Piatã pelos seus 144 anos de emancipação
política, assim como ao Prefeito Marcos pela iniciativa da
inauguração de uma galeria, homenageando os prefeitos
que passaram pelo município, deixando sua história;
solicitou ao gestor que veja a possibilidade da criação de um
museu no município de Piatã para que as pessoas tenham
acesso a sua história, bem como a criação de uma
filarmônica; parabenizou a comunidade Católica pela linda
celebração da missa em comemoração ao aniversário de
Piatã; parabenizou ainda, ao GERPE que foi implantado no
município; reforçou a fala de Telma a respeito de a rede
escolar focar na história do município na semana de seu
aniversário; parabenizou também, a Cavalgada do Falhado,
bem como toda Comissão Organizadora e toda comunidade,
fazendo a leitura de um agradecimento em nome de um
morador da comunidade à Administração. Em aparte, Telma
agradeceu o Secretário de Saúde, Igor, e toda sua equipe
pelo bom trabalho. Na oportunidade, o presidente registrou
a presença do Vice, dos Secretários e do Sargento Roberto,
onde o parabenizou pelo excelente trabalho que vem
fazendo no município. Com a palavra, o vereador Edelson
cumprimentou a todos em nome do Prefeito e do Vice;
depois, parabenizou a Cavalgada do Falhado em nome de
um morador da comunidade; parabenizou ainda, a iniciativa
do prefeito em homenagear todos os ex-prefeitos de Piatã,
inaugurando a galeria com a foto deles; parabenizou
também, o Secretário de Saúde, Igor Teles e sua equipe
pelo bom trabalho que vem realizando no município; se
mostrou indignado com o Governo do Estado na questão da
regulação de pacientes, pois um cidadão de Piatã que
estava internado no hospital precisou mudar seu endereço

para Salvador para conseguir uma regulação, considerando
isso uma vergonha. Em aparte, José Hélio compartilhou da
fala de desabafo do colega a respeito do descaso desse
Governo do Estado com o cidadão do município. Com a
palavra, o vereador Graison saudou o Prefeito e todo seu
Secretariado, a Polícia Civil e Militar em nome do Sargento
Roberto, bem como aos demais presentes; parabenizou
Piatã pelos seus 144 anos de liberdade política; parabenizou
ainda, o prefeito municipal pelo resgate da história do
município de Piatã e reforçou o pedido de Juce sobre o livro
de registro da história política do município, pedindo que
esse livro não fique única exclusivamente na prefeitura, mas
que faça uma cópia e entregue na biblioteca municipal para
que sirva de pesquisa para os estudantes e para aqueles
que têm o interesse em conhecer a história de Piatã; revelou
que ficou honrado em representar o ex-prefeito Jaime Rosa,
comentando um pouco sobre sua trajetória política, assim
como de todo evento de homenagens; estendeu a sugestão
de Ronaldo para criação do museu e da filarmônica no
município; comentou sobre o aumento dos casos da Covid e
pediu ao prefeito que faça um decreto para o uso das
máscaras e evitar a propagação do vírus; aproveitou a
presença da Secretária de Meio Ambiente, Síria, informando
que irá apresentar ao executivo seu projeto a respeito da
criação do Parque Municipal do Machado, no intuito que
aquela área seja preservada. Em aparte, Ronaldo reforçou
a fala do colega nessa questão do projeto sobre o Parque
do Machado. Com a palavra, o vereador Amarildo saudou a
todos e parabenizou o aniversário da cidade, assim como ao
prefeito pela iniciativa da inauguração da galeria dos
prefeitos; parabenizou ainda, a Cavalgada do Falhado em
nome da Associação dos Cavaleiros do Bem pela recepção
e organização; se solidarizou com a mulher grávida que foi

estuprada por um anestesista, dentro de uma sala de parto
e ressaltou que o país necessita de leis mais rígidas para
que casos como este não voltem a acontecer; comentou
sobre contratos de alguns poços artesianos feitos pela
administração, onde observou que há uma diferença nos
valores entre um poço da Sede e um do distrito de Cabrália,
no qual chamou atenção, pedindo um posicionamento do
Executivo a respeito; comentou sobre um debate que houve
na Casa na sessão passada a respeito de questões do
município que rendeu muita polêmica nas redes sociais,
principalmente sobre a fala do vereador Zaqueu, quando
usou uma expressão, “política suja de oposição suja” e
defendeu seu grupo das acusações do colega, ressaltando
que o vereador tem que ter coragem de expor na Casa as
cobranças feitas por seus eleitores e não ficar pedindo
vereador de oposição para fazê-las, pois se o colega tem
telhado de vidro, não tem nada a ver com isso; cobrou
novamente do executivo na pessoa do vice-prefeito que seja
construída a ponte da comunidade do Fulô, dando acesso
para aqueles moradores. Em aparte, Graison reforçou a fala
de Amarildo na questão do resgate da história do município
e falou um pouco sobre o assunto. O presidente disse que a
questão dos contratos dos poços artesianos, questionado
pelo vereador Amarildo, pode ser por causa da diferença de
carga horária, mas que estará verificando. Com a palavra, o
vereador Jucerlando saudou a todos; depois, parabenizou
Piatã pelos seus 144 anos, bem como ao prefeito pela
iniciativa de homenagear os prefeitos que passaram pelo
município, deixando sua história e desejou que o gestor
continue fazendo esse trabalho bonito no município, sem
distinção de lado político; parabenizou também, a belíssima
Cavalgada do Falhado, onde marcou presença. Com a
palavra, o vereador Miron se utilizou da tribuna e deixou uma

pequena passagem bíblica; depois, saudou o Prefeito
Marcos, o Vice Roberto, os Secretários, o Sargento da
Polícia Militar e demais presentes; disse que assistiu ao
vídeo do Deputado Cláudio Cajado sobre a Empresa
Mineradora Brasil-Iron e fez a leitura de um resumo do que
entendeu na fala do deputado; reivindicou da gestão
providências sobre o abastecimento de água no povoado
das Cruzes, dizendo que recebeu um áudio de um morador,
alegando que tem oito dias que não vai água em sua casa,
mas segundo o mesmo lhe passou, o operador do poço há
quatro meses que não recebe. O presidente tentou
responder o questionamento de Miron, mas foi interrompido
pelo vereador Amarildo, onde alegou que esta questão cabe
ao Líder do Governo responder, gerando um pequeno
debate no plenário por conta desse assunto. Com a palavra,
o vereador Zaqueu saudou a todos em nome das
autoridades presentes; parabenizou o prefeito pelas
comemorações em homenagem ao aniversário de Piatã;
parabenizou também, a comunidade do Falhado pela
belíssima Cavalgada; comentou que depois de sua fala
sobre o vídeo do Deputado Cajado, foi procurado pela
oposição lhe questionando sobre isso, porém ressaltou que
estava defendendo o povo de Piatã, mas como estão
dizendo que o deputado não é culpado, que ele se retrate
perante o povo; dirigiu-se a Amarildo, dizendo que não tem
telhado de vidro, pois foi eleito pelo povo e está aqui para
defendê-los. Em aparte, Miron disse que ficou constrangido
do colega falar que a oposição é suja, pois faz parte desse
grupo e questionou qual a sujeira ele tem. O vereador
Zaqueu se retratou com Miron, dizendo que não são todos,
porém tem pessoas dentro do grupo que são sujas, inclusive
afirmou que no domingo foi ameaçado por uma pessoa do
grupo de oposição. Também em aparte, José Hélio fez um

pequeno esclarecimento sobre a fala de Miron a respeito do
vídeo do deputado; depois, compartilhou da fala do colega
Zaqueu, se solidarizando com ele a respeito das ameaças
que sofreu. Falando pela Liderança da Oposição, Amarildo
disse a Zaqueu que, se ele foi ameaçado, tome as devidas
providências, pois repudia qualquer tipo de violência física
ou verbal e ressaltou que o colega deve fazer uma denúncia
na justiça. O presidente pediu aos pares que fossem
indicados dois vereadores para fazer parte da Gestão do
Conselho da APA, no qual foi escolhido Ronaldo como titular
e Telma como suplente, após um breve debate no plenário.
Em ato contínuo, passou-se à Ordem do Dia que constou do
seguinte documento: Deliberação do Projeto de Lei nº
038/2022, que “Institui o Código Municipal de Meio
Ambiente, e dá outras providências”; como já houve as
apresentações dos Pareceres, tanto da Comissão de Justiça
e Redação, como da Comissão Especial e do Parecer
Jurídico da Casa, sendo favoráveis ao projeto; alguns
vereadores fizeram breves manifestações a respeito da
matéria; depois, o projeto foi colocado em votação nominal
em primeiro turno, sendo aprovado por unanimidade. Ao fim
dos trabalhos, o Presidente agradeceu a todos e declarou
encerrada a sessão, mas, antes, determinou que se lavrasse
esta Ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelo
Presidente, Valmir Almeida Silva; pela Primeira Secretária,
Telma Silva Xavier e Silva; pelo Vice-Presidente, Zaqueu
Alves de Souza e demais vereadores: Ronaldo de Souza,
José Hélio Mesquita, Carlos Henrique Silva Marques,
Edelson Oliveira Silva, Graison Roberto Soares Mesquita,
Amarildo Santos Lima, Jucerlando Hermínio Pereira e
Manoel Miron Matos.

