ATA
DA
QUADRAGÉSIMA
QUARTA
SESSÃO
ORDINÁRIA DO BIÊNIO 2021 A 2022, DA SEGUNDA
SESSÃO LEGISLATIVA, REALIZADA EM VINTE E SEIS
DE ABRIL DO ANO DE 2022, NO ESPAÇO DA
BIBLIOTECA 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 e
ressaltada a ausência justificada do vereador Jucerlando
Hermínio Pereira, 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 a leitura da Moção de Congratulação nº 001/2022 do
vereador Edelson Oliveira Silva ao Locutor Nerisvaldo
Alves Barbosa Sobrinho do Município de Seabra – Bahia
pela belíssima atuação na locução e cerimonial no evento
de assinatura da Ordem de Serviço para o início da
pavimentação asfáltica que liga o distrito de Inúbia à Sede
do Município de Piatã. Em seguida, foi aberto o espaço a
Advogada Drª. Elane Alves de Almeida, representando a
presidente do FNARAS – Fórum Nacional das
Representações dos ACS e ACE, onde a Advogada fez
uma breve explanação e tratou de assuntos relacionados à
categoria dos ACS e ACE do Município de Piatã, a exemplo
do repasse do adicional da Insalubridade e ainda de
assuntos que abrangem a categoria a nível regional,
especialmente referente aos vínculos contratuais
precarizados, citando algumas leis que garante os direitos
da categoria e ressaltou que o Agente Comunitário de
Saúde e o Agente de Combate a Endemias é hoje
oficialmente a cara do SUS na casa de cada cidadão de
Piatã, na prevenção da saúde; por fim, pediu o apoio da

Casa Legislativa nessa luta em prol da classe e agradeceu
ao presidente e aos vereadores pelo espaço concedido. Na
oportunidade, o presidente parabenizou a belíssima fala da
Drª Elane, bem como a presença de todos os funcionários.
No espaço destinado a Requerimentos e Indicações,
inscrito falou a edil Telma, a qual cumprimentou todos
agentes comunitários presentes, ressaltando este momento
importante deles na Casa; revelou que está vereadora, mas
sua formação é o serviço social, além de professora;
comentou sobre o trabalho dos agentes comunitários de
saúde, destacando a prevenção da saúde que é feita por
eles e destacou a ajuda deles quando trabalhou no CRAS;
quanto à fala da Drª. Elane na questão das leis, disse que
algumas conhece e outras não, e até anotou algumas para
depois estuda-las e ter propriedade para falar sobre as
mesmas; sobre o apelo feito a Casa Legislativa pelos
agentes, disse, no que depender desta Casa, diálogo não
vai faltar, tanto da parte da gestão, quanto dos profissionais
e ressaltou que de sua parte, estará presente no dialogo,
tanto com a gestão, quanto com o Secretário Igor Teles;
deixou seu abraço a todos os agentes de saúde e que está
junto com eles nesta luta; informou que estão sendo feitas
melhorias nas estradas da região de Cabrália, a qual citou
algumas e parabenizou todos os envolvidos na pessoa de
Evilásio, encarregado distrital. Com a palavra, o vereador
Ronaldo no uso da tribuna cumprimentou a todos os
agentes de saúde em nome de Zilda; parabenizou Drª
Elane pela explanação e comentou um pouco sobre a
importância do trabalho dos agentes no município, fazendo
um apanhado geral sobre a categoria em relação a direitos
e deveres; revelou que será sempre grato pela ajuda
desses agentes, quando era Secretário de Ação Social;
disse que não pode deixar que a luta dessa categoria e o

papel tão importante que esses agentes fazem nesse
município, sejam manchados por alguns que não cumprem
o seu papel, porém parabenizou o bom trabalho que muitos
vêm fazendo no município e que contassem com ele para
lutar que que os direitos da classe sejam garantidos. Em
aparte, Telma reforçou a fala de Ronaldo a respeito do
trabalho dos agentes comunitários e ressaltou o bom
serviço dos contratados, citando duas pessoas que fazem
excelentes trabalhos. Com a palavra, o vereador José Hélio
comentou sobre os agentes de saúde, os quais fazem um
bom trabalho, ressaltando os do distrito de Inúbia por
conhecer bem, porém disse que no meio deles tem alguns
que deixam a desejar por não cumprir seu papel de agente,
mas que não pode generalizar, pois a maioria é
responsável; discordou da advogada em dizer que os
contratados não vieram com medo de perder o emprego;
finalizou, parabenizando o bom trabalho prestado pelos
agentes comunitários e deixou um grande abraço a todos.
Com a palavra, o vereador Edelson falou um pouco a
respeito dos agentes comunitários e que muitos fazem um
bom trabalho; disse que está pronto para ajudar no que for
direito da categoria, porém tem que ver também os direitos
da população, pois muitos não conhecem seu agente de
saúde e que alguns devem fazer seu trabalho corretamente
para não manchar a imagem dos outros que trabalham
corretamente; finalizou parabenizando toda classe pelo
bom trabalho realizado. Em aparte, José Hélio sugeriu que
aqueles agentes que fazem um bom trabalho, se reúnam e
falem com o representante da categoria, que certo agente
não está fazendo um bom trabalho. Com a palavra, o
vereador Graison fez uso da tribuna e saudou todos os
agentes em nome de Zilda; depois, revelou que quando foi
presidente da Casa fez um Concurso Público e o Plano de

Cargos e Salários dos Servidores da Câmara no intuito de
valorizar e dar estabilidade a cada um e ressaltou que o
emprego deve ser distribuído por mérito, porém não é
contra os contratados; disse aos agentes que podem contar
com ele sempre, para que o trabalho da categoria possa
ser valorizado; falou que não se pode generalizar a classe
do agente comunitário, pois ela é como todas as outras
classes têm aqueles que fazem um bom trabalho e outros
que não, e lembrou quando reivindicou na Casa um agente
de saúde para atender sua área e dois dias depois
mandaram uma pessoa que não era daquele setor, mas
que independente disso, a classe não pode ser
generalizada; por fim, deixou um forte abraço a todos os
agentes. Com a palavra, o vereador Amarildo
cumprimentou a todos os agentes em nome de Dalvinha;
parabenizou Drª Elane pela explanação e por estar
representando essa classe que segundo ele, hoje é
fundamental para a saúde e lembrou emocionado quando
sua mãe trabalhou como agente de saúde do município,
durante 20 anos cuidando das pessoas na região da
Palmeira e hoje vê os ex-colegas dela, buscando a
valorização de seu trabalho, no entanto, lamentou ver
muitos colegas, falando só o lado ruim do agente de saúde,
mas para ele, a maioria dos que se encontram na Casa,
está de parabéns pelo trabalho realizado, pois muitas das
vezes não tem nenhum suporte e valorização para fazer o
serviço e se colocou a disposição da classe para contribuir
nessa valorização; disse que vê alguns, dizendo que irão
fazer a ponte entre o gestor e a classe, mas segundo ele, é
muito difícil fazer os dois papeis, ou você defende a classe
ou defende a gestão; comentou sobre a emenda
apresentada pelo vereador Miron ano passado,
defendendo o processo seletivo nas contratações, onde a

maioria dos colegas votou contra e ressaltou que deve ter
um processo seletivo para que se tenham bons
profissionais; comentou sobre uma postagem que fez, no
qual um funcionário pediu para rever a mesma, pois estava
sofrendo represálias, porém ressaltou o vereador, que não
vai se calar diante disso. Em aparte, Graison se solidarizou
com a fala de Amarildo a respeito dos direitos da classe e
ressaltou mais uma vez que fará essa interlocução com o
executivo, mas a decisão infelizmente é dele. Também em
aparte, Miron parabenizou a fala de Amarildo; quanto à fala
de Graison, dizendo que vai cobrar da gestão, ressaltou
que o executivo tem é que cumprir o que já está prescrito
em lei. Com a palavra, o vereador Miron citou uma rápida
passagem bíblica; depois, saudou todos os agentes
comunitários em nome de Cida; parabenizou todos os
agentes por esta grande mobilização na casa do povo e
ressaltou que eles deveriam ter vindo antes; fez um breve
pronunciamento em prol dos direitos e da valorização dos
agentes de saúde; parabenizou pelo incentivo ao concurso
público, pois é uma garantia, independente de qual prefeito
esteja no poder; ressaltou também a categoria dos
professores que lutam tanto pelos seus direitos; quanto a
falta de responsabilidade de alguns agentes no trabalho,
disse que compete ao órgão responsável fiscalizar; falou
que a categoria pudesse contar com ele na questão dos
direitos e deveres dos mesmos. Em aparte, Graison
reforçou a fala de Miron em relação aos direitos dos
agentes e que fará sua parte em cobrar da administração.
Também em aparte, Telma disse que observou algumas
manifestações na plenária, como se a fala de um ou dois
tivesse mais veracidade que a dos outros, porém ressaltou
que todos acolheram a categoria com muito carinho e
respeito,
esclarecendo
algumas
questões.
Na

oportunidade, o presidente fez um rápido esclarecimento
sobre essa questão das manifestações. Com a palavra, o
vereador Zaqueu reforçou a fala de Graison, dizendo que
também estará fazendo as cobranças necessárias ao
gestor para os direitos dos agentes comunitários e
parabenizou pelo bom trabalho de todos. Em aparte,
Amarildo disse que de fato a Casa estava cheia e sugeriu
ao presidente que abrisse uma exceção e deixasse o povo
se manifestar, pois estava sendo uma honra recebê-los na
Casa. Valmir se afastou momentaneamente da presidência,
passando o comando dos trabalhos ao vice; em seguida,
saudou a todos os agentes de saúde em nome de Edilma;
ressaltou que na sua condição de presidente no momento,
a questão de seu voto para que venha consolidar uma lei
nesta Casa, depende de um empate e disse que não vai se
privar de desempatar algo que venha beneficiar qualquer
cidadão ou cidadã; quanto aos projetos dessa Casa, disse
que enquanto estiver na presidência não irá arquivar
nenhum, caso ele tenha características inconstitucionais,
caberá os pares decidirem; fez uma rápida explanação,
falando sobre a valorização dos direitos de todas as
categorias do município, lutando e buscando a
regulamentação para cada uma. Em aparte, Ronaldo
esclareceu sobre as atribuições dos agentes de saúde;
esclareceu também, que sempre esteve e sempre estará
do lado dos agentes, independente de ideologia politica e
que sempre vem acompanhando de perto o trabalho da
categoria e sabe da responsabilidade da grande maioria.
Valmir defendeu que os vereadores que mais defendeu e
defende até hoje os diretos dos agentes comunitários,
foram os colegas Ronaldo e Miron. Também em aparte,
Miron comentou sobre o plano de carreira dos professores
e sabe de seus direitos, mas sabe também de outros

direitos cabíveis a eles; cobrou o plano para os demais
funcionários do quadro efetivo da prefeitura para que
tenham os mesmos direitos que o magistério tem.
Retomando a palavra, Valmir ressaltou que de 2008 até
hoje, os gestores vem cumprindo com a lei 52 que
estabelece a carreira do professor; finalizou, parabenizando
mais uma vez a presença de todos os agentes de saúde.
Retornando aos trabalhos, o presidente prorrogou a sessão
pelo tempo necessário; depois, passou a palavra ao Líder
da Oposição, Amarildo, o qual cobrou do gestor que seja
feito concurso público, pois na gestão do ex-prefeito Ed,
garantiu que ele não sairia sem fazer concurso público,
agora ele mesmo está tendo a oportunidade de fazer e dar
estabilidade aos servidores. Em seguida, a Drª. Elane
retornou novamente a tribuna com a permissão do
presidente para responder aos questionamentos de alguns
vereadores, conforme sugerido no momento da fala do
vereador Ronaldo; depois, se posicionou de forma incisiva
a respeito das falas de alguns vereadores; por fim,
agradeceu mais uma vez ao presidente e a Casa pela
oportunidade e pediu que se possível, fosse agendada uma
audiência pública para tratar mais dessas questões dos
agentes comunitários de saúde. Em ato contínuo, passouse à Ordem do Dia que nada constou. 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, Edelson Oliveira Silva, Carlos Henrique Silva
Marques, Graison Roberto Soares Mesquita, Amarildo
Santos Lima e Manoel Miron Matos.

