ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO
ORDINÁRIA DO BIÊNIO 2021 A 2022, DA SEGUNDA
SESSÃO LEGISLATIVA, REALIZADA EM DEZENOVE 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. Na
oportunidade, o presidente passou alguns informes,
referente ao Ofício de Edelson à Secretaria de
Infraestrutura do Estado. Ainda no expediente do dia,
houve a apresentação do Processo Legislativo nº 051/2022
– Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2022 da Vereadora
Telma Silva, que “Dispõe sobre a Outorga de Título de
Cidadão Piataense a Ilustríssima senhora Ludimila Silva de
Alcântara e dá outras providências”. Houve ainda, a
apresentação da Indicação Legislativa nº 01/2022 do
Vereador Valmir Almeida, que “Indica a Mesa Diretora
desta Casa Legislativa, que seja encaminhado ao Poder
Executivo a presente indicação objetivando o envio de lei à
Câmara Municipal dispondo sobre o pagamento de
precatórios ao magistério na educação básica da rede
pública de ensino do município de Piatã”. No espaço
destinado a Requerimentos e Indicações, inscrito falou o
edil Jucerlando, o qual deixou seu voto de pesar à família
de Dr. Heitor pelo seu falecimento e falou um pouco da
pessoa e do profissional que era, pois atendia no distrito de
Inúbia. Com a palavra, o vereador Amarildo se utilizou da
tribuna e disse que na ultima semana houve na Casa um

assunto muito polêmico por conta de uma denúncia grave
feita pelo vereador Zaqueu, e que na ocasião acabou se
solidarizando com o colega a respeito, mas viu que o
colega não deu prosseguimento na questão e o aconselhou
a se retratar a respeito desse mal entendido e encerrar o
assunto; informou que no ultimo domingo houve mais um
acidente na estrada de Inúbia por falta de sinalização da
empresa responsável pelo asfalto e pediu que o Executivo
notificasse a empresa para que isso não volte a acontecer,
assim como arcar com todos os prejuízos que as vítimas
tiveram no acidente; informou ainda, que o grupo de
oposição, através do deputado Nelson Leal conseguiu
vários benefícios que irão contemplar diversas
comunidades
do
município,
um
investimento
aproximadamente de cinco milhões de reais em
abastecimento de água que será feito pela Cerb,
dependendo apenas da assinatura do prefeito de um termo
de compromisso para que esse benefício chegue para as
pessoas, mas enfatizou que o mesmo já se comprometeu
em assinar; na oportunidade, agradeceu o deputado
Nelson Leal em nome do grupo de oposição por ter
atendido os pedidos para esses benefícios e que irão
continuar em busca de mais para o município. Em aparte,
Miron reforçou a fala do colega sobre os benefícios
conseguidos, revelando que estiveram reunidos com o
prefeito para tratar desse assunto e que foram bem
recebidos pelo mesmo e agradeceu pelo seu empenho se
comprometendo em assinar o documento. Também em
aparte, Juce parabenizou Amarildo pelos benefícios e
ressaltou que política civilizada se faz dessa forma, pois
quem ganha é o povo; comentou sobre o acidente que
houve na estrada de Inúbia, dizendo que já havia
questionado na Casa sobre essa falta de sinalização e que

a empresa deve ser punida por isso. Com a palavra, Miron
como de costume, citou uma breve passagem bíblica;
depois, fez algumas reivindicações como: providências no
portão de acesso do colégio de Bela Sombra, pois o
mesmo está amarrado de corda, oferecendo perigo para os
alunos; fiscalização, principalmente por parte da Secretaria
de Educação nos carros que transportam os alunos, bem
como aos condutores desses veículos, pois alguns se
encontram de forma irregular; informou que protocolou na
Casa uma indicação, pedindo que o Executivo faça
melhorias na praça do Clube Social da Sede do distrito de
Cabrália, o qual fez a leitura da mesma; cobrou novamente
a continuidade do calçamento da Vereda; cobrou mais uma
vez um local na comunidade da Vereda Velha que possa
servir de sede de votação, durante as eleições, já que o
antigo prédio que existia lá, foi derrubado. Em aparte,
Amarildo reforçou a fala de Miron na questão da
fiscalização dos carros que transportam os alunos e deixou
claro que o colega está solicitando apenas segurança e
conforto para os alunos para depois, não saírem dizendo
por aí, que os vereadores de oposição estão parando os
carros. Com a palavra, a vereadora Telma se utilizou da
tribuna e se solidarizou com a família de Dr. Heitor pelo seu
falecimento; revelou que esteve participando de um
encontro em Salvador com várias prefeitas, vice-prefeitas e
vereadoras eleitas na Bahia, onde foi discutida a
participação das mulheres na política, ressaltando que o
número é muito baixo e fez um rápido comentário sobre o
assunto, citando dados importantes; comunicou aos
colegas que em dezembro colocará seu nome em uma das
chapas para concorrer a presidência da Casa para o
segundo biênio; informou que esteve ainda na Assembleia
Legislativa com o Deputado Luciano Simões, onde falaram

de assuntos de interesse do município, assim como fez
uma visita na casa de apoio para ver os amigos;
parabenizou Amarildo pelo anúncio dos benefícios para a
população do município, pois política se faz somando. Com
a palavra, o vereador Ronaldo se utilizou da tribuna e
deixou seus votos de pesar aos familiares de Dr. Heitor
pelo seu falecimento; mandou um abraço a comunidade da
Bocaina, onde no ultimo domingo esteve participando da
apresentação da Cartografia Social da Bocaina,
parabenizando Dona Catarina, presidente daquela
associação e a desejou uma boa sorte por estar assumindo
aquele comando; fez um breve comentário sobre o evento,
parabenizando a todos pela belíssima apresentação da
Cartografia e sugeriu que seria bom que as demais
comunidades fizessem o mesmo; comentou sobre a fala de
Amarildo a respeito dos benefícios que estão chegando no
município, pois quem ganha é o povo e o parabenizou por
isso, bem como ao prefeito pela forma democrática que
recebe e trata a todos; informou aos moradores do
povoado de Vereda Velha que está prevista a construção
da sala que servirá como ponto de associação, vacinação e
de votação; informou ainda, que segundo informações do
Secretário de Obras a frente do colégio de Bela Sombra
será feita; parabenizou a vereadora Telma pela
participação no evento em Salvador . Em aparte, Miron
agradeceu o colega pelas informações, tanto da sala na
comunidade da Vereda, como da frente do colégio da Bela
Sombra. Com a palavra, o vereador Edelson comentou que
no ultimo final de semana esteve na comunidade da
Vereda Velha e mandou um abraço a todo pessoal em
nome de Ailton de Pombinho; comentou sobre a empresa
mineradora Brasil-Iron, revelando que na condição de
representante do povo, encaminhará um Ofício a empresa,

pedindo que os direitos dos cidadãos Piatenses, sejam
resguardados se porventura houver próximas demissões.
Em aparte, Juce compartilhou e parabenizou o colega pela
atitude na questão de dar prioridade as pessoas que
moram em Piatã. Não havendo mais oradores, passou-se à
Ordem do Dia que constou dos seguintes documentos:
Deliberação em segundo turno do Projeto de Lei nº
038/2022, que “Institui o Código Municipal de Meio
Ambiente, e dá outras providências”; o qual foi colocado em
votação nominal em segundo turno, também sendo
aprovado por unanimidade. Deliberação do 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”; em seguida,
houve um breve comentário do autor do projeto,
acompanhado pelos vereadores Ronaldo, Telma, Juce e
Miron, os quais parabenizaram Graison pelo projeto; após,
a leitura dos Pareceres das Comissões de Justiça e
Redação e de Educação, Saúde e Assistência Social,
assim como o Parecer Jurídico da Casa, sendo favoráveis
ao projeto, o mesmo foi colocado em votação nominal e
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.

