ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO
ORDINÁRIA DO BIÊNIO 2021 A 2022, DA SEGUNDA
SESSÃO LEGISLATIVA, REALIZADA EM CINCO 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 e ressaltada a
ausência justificada do vereador Graison Roberto Soares
Mesquita, 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 apresentação da Indicação nº 02/2022 do
Vereador Manoel Miron, que “Indica ao Sr. Prefeito Marcos
Paulo que seja feita a iluminação do Cemitério da Sede do
distrito de Cabrália, Piatã-Bahia”. Houve ainda, a
apresentação do Processo Legislativo nº 050/2022 –
Projeto de Lei nº 045/2022 da Mesa Diretora, que “Institui o
gozo de férias remuneradas como direitos sociais dos
Vereadores integrantes da Câmara Municipal de PiatãBahia, a forma que indica”. No espaço destinado a
Requerimentos e Indicações, inscrito falou o edil Miron, o
qual como de costume, deixou uma pequena passagem
bíblica a todos; depois comentou sobre sua indicação que
foi apresentada na Casa, solicitando a iluminação do
cemitério da Sede do distrito de Cabrália, pois será de
suma importância para o distrito; cobrou do executivo que
dê continuidade nas obras do calçamento da Vereda, pois
é uma obra que o povo de lá almeja muito. Em aparte,
Amarildo disse que segundo informações, essa empresa do
calçamento da Vereda, foi tirada de lá para vir trabalhar nos

preparativos dos festejos juninos da Sede. Com a palavra,
o vereador Amarildo saudou a todos em nome de Samuel
Miron, presente no recinto e aproveitou para parabenizá-lo
pela belíssima Cavalgada do Cochó, no intuito de levar um
pouco de entretenimento para aquela comunidade, o qual
agradeceu pela grande participação no evento; disse que
foi procurado por alguns moradores da região da Estiva,
onde eles vem questionando a respeito das estradas que
até agora não houve nenhuma manutenção, inclusive um
dos moradores disse que é do conhecimento do vereador
Edelson e como o colega é da base do prefeito tem mais
facilidade de ver essa questão para os moradores daquela
localidade; comentou sobre as demissões em massa que
teve essa semana na empresa Brasil-Iron e deixou sua
solidariedade a todos funcionários que perderam seu
emprego direta e indiretamente; disse que as vezes vê
posicionamentos de algumas pessoas, culpando a
oposição pelo fato das demissões, principalmente o gestor,
porém deixou claro, se teve alguém que hoje é um dos
maiores responsáveis pelas demissões, é o prefeito, pois
em ano político, levou um candidato de oposição para
dentro da mineradora. Em aparte, Edelson informou que já
pediu as máquinas ao Secretário de Obras e elas estarão
indo fazer não só o serviço da estrada da Estiva, mas o de
outras localidades daquela região também. Com a palavra,
o vereador Edelson comentou sobre as demissões dos
funcionários da empresa mineradora se solidarizando com
todos eles; disse que o prefeito correu atrás em busca de
uma forma para que continuasse os trabalhos e ressaltou
que o gestor não tem o poder de barrar uma mineradora,
quem tem esse poder é o Governo do Estado e o INEMA,
assim como Cajado que se pronunciou em Brasília
denunciando o minério, esses são os verdadeiros culpados,

porém quem paga tudo isso nessa perseguição política são
os trabalhadores e espera que o Governador reveja suas
medidas e pense no povo. Em aparte, Juce parabenizou o
colega pela fala e ressaltou que vê a política de uma forma
totalmente diferente, e não concorda com essa forma de
perseguição e contradições políticas, independente de
quem faça, pois quem acabou pagando mesmo foram os
funcionários por conta disso. Também em aparte, Amarildo
disse que é muita coincidência, três dias depois do prefeito
trazer o candidato ACM Neto na mineradora, a empresa ter
fechado, dizendo crer que o gestor se precipitou, quando
resolveu trazer o candidato pra dentro da empresa. Com a
palavra, o vereador José Hélio disse ser complicado,
quando ouve certas “asneiras” nas redes sociais e
ressaltou que Cláudio Cajado leu uma mensagem em
Brasília que foi mandada por alguém do município, dizendo
que as providências seriam tomadas a respeito do minério
e isso bem antes de ACM Neto vir ao município, então o
culpado mesmo é o governo da Bahia que barrou o minério
e acabou tirando o sustento de diversas famílias que
dependiam dele; comentou que o município tem alguns
poços abertos, precisando ser instalados, mas não pode,
por conta do governo, porém para mandar um deputado da
oposição vir instalar, pode. Em aparte, Zaqueu
compartilhou da fala do colega e disse que fica triste em
dizer que já votou no Governador Rui Costa, assim como
em Cajado, e quando vê ele fazendo uma denúncia contra
a mineradora e os trabalhadores do município de Piatã que
perderam seus empregos por conta de política suja de
oposição, considera uma vergonha. Também em aparte,
Edelson comentou sobre o assunto, e disse que o
deputado estava lendo uma mensagem que, segundo ele,
teria sido mandada por alguém da oposição e que agora,

seria bom que essa pessoa aparecesse para dizer que foi
ela que mandou. Com a palavra, o vereador Ronaldo
lamentou sobre os casos da Covid que vem aumentando
em todo Brasil; comentou um pouco sobre as demissões
em massa dos funcionários da empresa mineradora, se
solidarizando com todos que perderam seus empregos
direta ou indiretamente; disse que é natural que os Précandidatos visitem os empreendimentos de cada lugar que
vão, para conhecer melhor e ver como o estado vai poder
contribuir com essas empresas; disse ainda, que segundo
informações, antes da vinda do Pré-Candidato ACM Neto
ao município, já sabiam que teria essa visita do INEMA à
empresa, então a culpa não foi da vinda dele, e ressaltou
que se o Governador realmente fez isso, não poderia agir
dessa forma, pois não está prejudicando o prefeito e sim as
pessoas que perderam seus empregos, e espera que eles
consigam outros lugares para trabalhar ou que tudo volte a
normalidade. Em aparte, Telma compartilhou da fala do
colega, se solidarizando também com todos os funcionários
e ressaltou que está se sentindo triste com essa situação e
entende, que um não pode ficar acusando o outro de quem
é a culpa, pois nesse momento todos devem procurar uma
forma de ajudar indo em busca de uma solução no órgãos
competentes, principalmente para as pessoas que
perderam seus empregos, mas disse esperar que tudo seja
regularizado o quanto antes. Também em aparte, Juce
ressaltou novamente que não concorda com esse tipo de
política e que as pessoas que pensam dessa forma tem a
mente atrasada, pois não é dessa maneira que faz política.
Falando pela Liderança da Oposição, Amarildo pediu ao
presidente que reveja essa questão das inscrições, pois
deve seguir o que diz o Regimento Interno da Casa; a
respeito da empresa mineradora, disse que os colegas

estão equivocados sobre a fala do deputado Cláudio
Cajado, pois quando o mesmo sobe à tribuna para falar a
respeito da Brasil-Iron, ressalta sobre o Desenvolvimento
Sustentável e para aqueles que não sabem o significado,
procurem se informar. O presidente disse a Amarildo que
estará verificando a observação feita pelo colega sobre as
inscrições, no Regimento Interno da Casa. Falando pela
Liderança do Governo, José Hélio disse achar interessante
o colega falar que o deputado está preocupado com o meio
ambiente e ressaltou que qualquer leigo que assistir ao
vídeo, vai ver que ele está falando em denúncia e lembrou
novamente que quem paga na verdade são os funcionários
que perderam seus empregos. Não havendo mais
oradores, passou-se 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 VicePresidente, Zaqueu Alves de Souza e demais vereadores:
Ronaldo de Souza, José Hélio Mesquita, Carlos Henrique
Silva Marques, Edelson Oliveira Silva, Amarildo Santos
Lima, Jucerlando Hermínio Pereira e Manoel Miron Matos.

