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Ata

lavrada sob Nº 05 com registro dos trabalhos

realizados na Sessão Ordinária de mesmo número, realizada na
forma do Inciso I do Art. 96 do Regimento Interno em 13 de abril,
sob a presidência do vereador Virgílio Carvalho Santos e um
plenário formado por mais 12 vereadores: Leonardo Carvalho dos
Reis, Jamile Magalhães da Costa, Luizmar Matos de Sousa, José
Mário da Conceição Júnior, Edneide Santana Pereira, Joselito Jose
de Sousa, Jefson Miranda Cardoso Carneiro, Leandro Andrade
Macedo, Gilvan Oliveira dos Santos, Laerto Januir Barreto Pinho,
José Augusto Moura de Andrade, Valter Andrade de Oliveira e
Francisco Lima de Oliveira.
O presidente Virgílio fez as primeiras saudações e concitou a
todos para se posicionarem de pé para a execução e cântico do
Hino Nacional, cumprindo o dispositivo regimental (Art. 203) e do
Hino do Município de Araci e tendo sido cantado os hinos o
presidente declarou em nome de Deus a abertura da sessão e sem
outras ocorrências, ordenou a Leitura da Ata da sessão anterior,
tendo sido apreciada pelo plenário e aprovada por unanimidade.
O presidente procedeu a leitura de duas Indicações, a Nº
004/2021 da vereadora Edneide, “designando instalação de um
ponto de transporte na Bela Vista e a Indicação Nº 005/2021 do
vereador Virgílio, designando obra de calçamento na localidade
do Faiado.

A vereadora Edneide se manifesta sobre sua propositura:

Bom dia presidente, colegas vereadores, público que está
aqui presente; você que está ouvindo aí através da Cultura FM.
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Essa indicação é feita pela vereadora Edneide caras colegas. É para
se criar um ponto de espera de transporte. Sabemos que um
ponto é muito importante, que tenha, porque visa à segurança
das pessoas; as pessoas não ficam expostas ao sol, a chuva, que
vinha ao caso... Eu digo isso porque eu já passei por isso muitas
vezes quando não tinha transporte presidente e presencio muito
as pessoas que estão ali na estrada esperando um carro. Eu vou
falar da minha comunidade Bela Vista. Às vezes, as pessoas saem
do Pereira, anda 1 km e chega ali e ainda fica em pé na estrada
colega Marinho, esperando um carro que vem da Barreira, Barbosa
passar pra poder pegar. Então, tendo um ponto, vai ter um ponto
de apoio. Aonde a pessoa chega, descansa um pouco, senta e fica
ali, não exposto seu Zelito, ao sol e também a chuva. Então é
muito interessante coisas que não é muito gasto pra o Poder
Público;; um ponto que seja adequado para que as pessoas
tenham uma qualificação de vida melhor. Pelo menos naquele
momento! Eu peço aos colegas vereadores, colega vereadora
Jamile, que tenha essa indicação como um bem comum pra o
município e uma qualificação de vida melhor para o munícipe que
vai precisar desse ponto de apoio.

O presidente Virgílio se manifesta como autor da Indicação
005:

Eu também estive no Faiado, agora em 2020, e vários
amigos meus colegas me pediram um calçamento naquela
avenida, onde passa ali do início chegando até ali a ponte do
Sangrador. E aquele povo merece. O Faiado são pessoas humildes,
pessoas de grande... Pessoas boas e esperam que o município,
que a gestão olhe com carinho praquela comunidade que é uma
comunidade sofrida, uma comunidade que sempre estão pedindo
e com fé em Deus, agora nesta gestão, as coisas vão começar a se
realizar; com fé em Deus! Vamos botar agora em votação. Vou
pedir compreensão dos colegas.
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As indicações foram apreciadas conjuntamente e
homologadas
por
unanimidade
pelo
plenário
para
encaminhamento

O vereador Jefson se pronuncia na hora do voto:

Presidente Virgílio, eu quero parabenizar a vereadora
Edneide pela indicação. É muito importante que se faça esses
pontos para que as pessoas fiquem aguardando o transporte.
Inclusive, no passado, fiz também indicação que se construísse
nos campos de futebol, os bancos de reservas. Às vezes as
pessoas, no campo de futebol, na zona rural não tem, onde se
trocar e também fica no sol exposto o tempo todo, em pé
aguardando para jogar bola. Já fica cansado esperando ali 1h...
Mas até hoje, infelizmente, não foi construído. Mas eu parabenizo
a vereadora Edneide pela indicação e também o vereador Virgilio.
Porque na verdade Virgilio, o pessoal do lado de cá do Poço
Grande se sente, tipo que meio que rejeitado. Porque tudo se faz
do outro lado e o lado de cá do Poço Grande, fica descontemplado
da maioria das ações voltadas ali para o Poço Grande. Eu
parabenizo que é de grande importância que se faça assim o
calçamento ali na chegada até o Sangradouro ali. Pela aprovação;

O vereador Marinho se pronuncia na hora do voto:

Eu queria também parabenizar a vereadora Edneide pelo
sofrimento das pessoas em esperar o transporte, o qual já não é
de tanta qualidade, ainda no sol, nas intempéries. Então, é muito
bem vindo o seu questionamento, então pela aprovação. Assim
como Virgilio, que a gente sabe da necessidade da pavimentação,
da qualidade de vida, da benesse que ela traz. Pela aprovação;

O vereador Leonardo se pronuncia na hora do voto:

Meu bom dia senhor Presidente, quero também parabenizar
a vereadora Edneide, ao vereador Virgilio. Pela aprovação;

O vereador Francisquinho se pronuncia na hora do voto:
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Bom dia a todos. Quero parabenizar a vereadora Edneide, o
vereador Virgilio, porque isso são benefícios que vem trazer apoio
à comunidade. Ela falou lá em cima desses pontos. A pessoa já
tem um ponto fixo, sai da sua casa e já sabe onde vai pegar o
transporte e através do pedido do vereador Virgilio eu acho que é
de grande importância. O Poço Grande, o lado de lá sempre é bem
visto, do lado de cá, o pessoal é mal visto. Então, não tem porque
nós não enxergar os dois lados. Então, cê tá de parabéns. Pela
aprovação;

O vereador Luisinho se pronuncia na hora do voto.

Bom dia a todos. Parabenizo a Edneide, o vereador Virgilio,
pela atitude. Nós sabemos aqui, a maioria dos vereadores, que
aquela localidade do Faiado é um pouco discriminada nesse
sentido. E em relação também ao carro da saúde, aonde foi
colocado no período eleitoral no Faiado e depois foi retirado,
colocado lá pro Poço Grande, lá em cima, né? Como diz eles “há
uma divisão”. Que ali eu acho que é Poço Grande e nãodeveria ter
essa divisão. E que nós como vereadores, quando passar por
aquela região, possamos dar uma paradinha, dar uma olhada,
ouvir os moradores. Eu sempre paro ali, converso com Joaquim;
Joaquim cobra bastante, né? Calçamento pra aquela comunidade;
uma região que tem um fluxo grande de veiculo e também chama
atenção pelo fato de os moradores daquela região, que é uma
região onde tem muitos bares e sofrem muito ali, né? Temos que
pedir também às autoridades que, de vez em quando, tem uma
passagem ali da Guarda Municipal, do policiamento, para que
possa inibir algumas situações. Pela aprovação;

O vereador Leandro se pronuncia na hora do voto:

Senhores vereadores, público que nos ouvem nesta manhã...
Queria de inicio parabenizar as indicações e mais uma vez cobrar
ações da gestão pública nas indicações dos vereadores. Como
seria bom se os vereadores fossem atendidos em suas indicações
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nesta casa. Não só as indicações rotina, de ordem ordinária, mas
também as indicações impositivas, que nós não fomos agraciados
com a gestão anterior e nessas indicações ali na comunidade do
Faiado eu presencio muito a presença de alguns colegas
vereadores, de Marinho na campanha, vi Jefinho na campanha aí,
antes da campanha, por diversas vezes até jogando bola ali no
Faiado. Gosto de marcar presença, gosto do povo do Faiado,
tenho uma admiração muito grande, uma aproximidade muito
grande com Justino, com o time de futebol local. É uma cobrança
que a comunidade tem feito para revitalizar o outro lado;
construir ali um quiosque, fazer uma pequena praia, algo desse
tipo. Essa indicação que vem se tratar do calçamento, vem
complementar ainda esse serviço. Sabemos que o Faiado, ele foi
contemplado apenas com reforma e pintura de casas. Ficou muito
bonito na época e de lá pra cá, nós observa investimento ali no
Poço Grande, do outro lado e não observa investimento no Faiado.
É uma comunidade grande, uma comunidade que já tem uma
quantidade de moradores boa, uma comunidade pequena... Eu
vou votar a favor, mas, deixando mais uma vez o protesto que a
gestão municipal atenda as indicações de modo geral dos
vereadores desta casa. Pela aprovação;

O vereador Jamile se pronuncia na hora do voto:

Senhor Presidente, bom dia a todos os meus colegas. Desde
já parabenizar Vossa Excelência pela indicação. Parabenizar
também a colega vereadora Edneide, que são indicações de suma
importância para a população e não tenho porque votar contra.
Pela aprovação;

O vereador José Augusto se pronuncia na hora do voto:

Senhor Presidente, muito bem colocada às duas indicações,
mas, diante do de Vossa Excelência, eu queria aprimorar e colocar
e diante do calçamento tem também o canteiro fazendo a divisão
das duas pistas com iluminação; como foi feito e colocado banco
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ali naquela área do Faiado. Porque é grande ali o tamanho e dá
pra fazer essa divisão e colocar um ato de iluminação e bancos ali
que não custa muito, né? Eu quero aprimorar só o pedido de
Vossa Excelência e dizer que fico feliz por essas indicações.
O presidente Virgílio agradece a participação de todos e dá
inicio aos pronunciamentos da Tribuna da Câmara sendo o
primeiro o vereador José Augusto.

Vereador José Augusto na Tribuna:

Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores. Seu
Presidente inicio aqui agradecendo a Deus por mais este dia;
pedindo que Deus ilumine e nos proteja, nesta casa, deste mal
que tá aí assolando. Temos aí já um colega infectado, o vereador
Jefinho, acho que o vereador Guri também, passou por esse
momento; não é tão fácil, mas senhor Presidente, agradecer a
Deus por mais um dia, né? Só temos que agradecer a ele. Ele é
quem merece o nosso agradecimento e pedir a proteção, que
tamos aqui andando, falando, respirando, né Marinho? Não é isso?
Tamos aqui tendo tudo de bom que Deus nos dá, que é Ele quem
faz tudo do melhor. Seu Presidente quero iniciar aqui falando da
minha alegria da obra da Praça da Perpétua, uma indicação deste
vereador e no tempo se iniciou lá na Perpétua, muitas polemicas,
que não saia e lá concluída já a obra com parquinho infantil. Fico
feliz de ver o compromisso da gestão passada que, deixou essa
obra já em andamento, no tempo prefeito Silva Neto e agora o
andamento com a nossa gestora atual Keinha, né? Que
imediatamente já, a empresa já agilizou Virgilio, entregou aquela
praça muito bonita, que diante dos problemas que tá não dá pra
entregar e inaugurar. Também feliz por mais uma rua em João
Vieira entregue... Foi entregue esta semana, pela empresa o
calçamento de mais uma rua, Julio Benjamim Barreto, concluída lá
em João Vieira. Emenda essa do deputado Roberto Brito, na época,
Roberto Brito, né? Colocou essa emenda, aonde fez uma divisão
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entre João Vieira e Barreira. Então, entregue a obra bem feita.
Parabenizar a empresa JP, pela obra muito bem feita; obra de
primeira mesmo, de primeira qualidade. Também senhor
Presidente, quero aqui falar um pouco do que passa as pessoas
mais humildes, que a gente chama de pobre. Mas diz que pobre é
o cão! Nós somos ricos pela graça de Deus. Mas essas pessoas, se
você observar, elas tão em tudo. Quem construiu esta Câmara foi
as pessoas pobres. Quem constrói o hospital é o pobre. Quem
constrói o mercado é os pobre. Quem pega os doentes é pessoas
pobre. Quem atende logo na chegada do hospital é os pobre. Eu
vejo que alimentação da população, daqueles que mais tem é os
pobre também que coloca na mesa, na nossa mesa. Então,
devemos e temos o dever de buscar sempre soluções pra esse
povo. Povo sofrido; que segura à bandeira do político; que toma
poeira; que grita os nomes dos políticos. E essa é nossa obrigação
e o nosso dever, de estar do lado deles. Que são eles que assume
tudo neste país, se você observar. E eu vejo os presentes, que
precisamos, e eu tô elaborando um projeto das mães solteiras,
que não tem esposo, tem só o filho e mora sozinha com o filho e
daquelas pessoas que mais precisam, pra gente desempenhar um
ato de um projeto aqui dentro desta casa Marinho, para beneficiar
esse povo. Por quê? Eu vi numa cidade em São Paulo que a
Secretaria de Ação Social, diante do orçamento, se coloca um
valor pra atender e ver o potencial de cada um seu Francisquinho.
Se ele precisa, se ele trabalha com a barraca de cafezinho, que
aprimore que ajude que tenha uma ajuda financeira, para que
possa atender, entendeu? Aquelas pessoas que talvez o lucro não
dá pra nada e quer botar mais coisas e não tem condições. E isso
eu vi numa cidade de São Paulo. Se não pode fazer com 30 por
mês, faz com 10, com 15. E durante os 4 anos vai beneficiar
muitas pessoas em nosso município. Mas estou terminando, vou
entrar nesta casa, pedir o apoio dos colegas e espero que seja
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sancionado por a gestora que aí está. Vamos fazer com os pés no
chão; vamos... Como a gente não pode e podemos sim hoje criar
valores, mas vamos se mudar pra este ano vamos colocar dentro
do orçamento pra atender os anseios do nosso povo mais
necessitado desses bairros do nosso município e da nossa zona
rural. Quero também aqui agradecer ao governador da Bahia, por
essa obra que se iniciou já na estrada de João Vieira. Obra essa
que quem participou viu aqui que teve uma votação e a
associação dos moradores do Distrito de João Vieira, teve 21
votos e a região de João Vieira até chegar na Lagoa do Boi, foi
contemplada com quase 28 bueiros e passagem molhada pra
nossa região. Agradecer a quem votou na associação dos
moradores também do Distrito de João Vieira. Como também
Jamile aqui com a associação lá do Tanque Cavado. Bueiros esses,
que se vocês passarem na região de João Vieira, você vai ver que
não vai ter mais problema quando chover, na questão de carros
passar quando chovia ficava lá esperando, baixar os riachos. E
agora foi contemplado com esse projeto, que é um projeto do
Governo do Estado junto ao Banco Mundial. E também senhor
Presidente, pedir aos nossos comerciantes de Araci, aqueles que
têm lucro, como dono de mercado, farmácia e outros; que tenha e
vamos fazer um... Buscar Marinho, a gente pegar cada um ter o
prazer de pegar duas ou três famílias carente, pra ajudar todo
mês. Tô disposto e peço aos donos de mercado, de horquifruta, o
pessoal de farmácia que sempre tem lucro; vamos adotar essas
famílias que tão passando fome, que tão passando necessidade.
Precisamos do apoio, tanto dos comerciantes, como também vi lá
na ação social, já entregando a diversas pessoas o alimento
também e que dentro da ação social, vamos crescer mais a
entrega de alimento a esse povo carente aqui, tanto da sede,
como da zona rural. Sabemos que a zona rural muita gente tem o
feijão e a farinha e aqui na sede, nos bairros a gente vê a fome
8

assolando a cada dia. E fome dói! A fome dói e a doença dói. E
quando tem a fome tem a doença Presidente desta casa Virgilio.
Então, eu acho que nós como vereadores e sei que cada um
atende o seu povo, mas vamos adotar, vamos fazer algo por esta
casa aqui. Juntos vamos unir, vamos ver, vamos demonstrar que
tamo fazendo. “Ah, não pode”. Mas nós tamo demonstrando não é
porque caso de política não. Porque a política de vereador já
passou, de prefeito. Vamos demonstrar adotando e pegando
essas pessoas mais carentes pra atender. Sei que não é todos e
não podemos resolver o problema de todos, mas esse é um dever
de nós aqui desta casa, para atender a quem mais precisa. Porque
nós sabemos que levantamos pela manhã, sentamos a mesa
Marinho, e temos o pão de cada dia. E quem tem 5, 6 filhos, 7, 8
ou 10? A situação é difícil. Eu vi em São Paulo, pra encerrar seu
Presidente, que esse projeto que eu falei aqui agora, a mulher
vendia bala, vendia doce na esquina, só tinha dois pacotes de
bala. E aí, diante dali a ação social aprimorou um carrinho com
vários doces pra que a renda dela aumentasse. Isso é fazer o bem
a quem mais precisa. Então, esse é nosso dever... Esperamos que
vamos se unir pelo melhor do nosso povo. Muito obrigado.
O presidente Virgílio solicita licença e compreensão para se
retirar do plenário e passa o comando da sessão ao vicepresidente Guinha de Pascoal que, de pronto continua chamando
o vereador Marinho para fazer uso da Tribuna.

Vereador Marinho na Tribuna:

Bom dia a todos aqui presentes; bom dia ao público da radio
comunitária; a todos que nos acompanham. Um abraço especial
ao meu amigo Jonas, ali do povo da (Ausência de Áudio) e todos
que se fazem aqui. Eu vou começar falando da indignação de
como cidadão araciense dá posição e posicionamento tomado
pela EMBASA. A nossa cidade se encontra sem abastecimento de
água alguns dias. 45% da população da sede não possui
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reservatório. Nós não queremos só informes EMBASA! Nós
queremos soluções. Estive conversando mais cedo, também com a
colega Jamile, Edneide, a qual vai trazer aqui também os seus
lamentos e proposições para que possam ser feitas. Quero falar
também da conscientização da população em relação à coleta de
lixo, em relação à poluição e também todas essas demandas que
vem acometendo. Nós temos mais de 12 pontos de lixões na
nossa cidade. Nós precisamos abrir os olhos, precisamos
enxergar que isso causa danos muito maiores. Mas, precisamos
conscientizar, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, meu
amigo João Paulo, se você estiver me escutando, preciso falar
contigo sobre isso. Eu sei que a demanda é grande e sei que o seu
trabalho está sendo bem feito. Mas a população precisa de
conscientização. Não adianta os carros estarem na rua passando,
se só colocam o lixo depois que o mesmo já passou. Quero falar
aqui também a respeito da Lei Aldir Blanc; nós estamos num
momento muito difícil pra todos os artistas, todos os
profissionais que vivem da arte. Viver da arte não é só o musico.
Viver da arte é aquele que carrega a caixa de som. Viver da arte é
aquele que leva o seu sustento montando palco, controlando a
sonorização, a iluminação. Nós temos aqui um senhor que vive da
arte, que é o senhor Zé Pedreira, nosso repentista. Seu Zé um
abraço. Eu quero fazer um apelo à gestão, que a gente procure
meios pra fazer com que esse público seja atendido. A Lei Aldir
Blanc, ela não conseguiu abarcar a todos. Nós tivemos um recurso
bem generoso para a nossa cidade, mas que foi de forma única. A
gente não só passa dificuldade uma vez não. É o cenário mais
difícil de todos os tempos. A pandemia está assolando tudo; nós
estamos na segunda onda, onde apenas a vacinação é eficiente.
Não adianta a gente tentar coagir e reagir de forma que não seja
condizente com a nossa realidade. Nós sabemos que é necessário
se controlar; nós sabemos que todo e qualquer trabalho é
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essencial, mas a vida vale muito mais que isso. E os nossos
trabalhadores, do entretenimento, digamos assim, o que nos traz
alegria, o que nos faz sorrir... A vida sem arte é uma vida cinza.
Eu sou um fazedor de arte. Por muitos anos eu fiz arte. Pra quem
não sabe eu sou formado em teatro. Cursei teatro durante 10
anos e eu sei o quanto é complicado viver da arte. A nossa cidade,
ela é uma cidade pequena, mas nós temos muitas pessoas
talentosas. Eu queria deixar o meu abraço aqui, ao grupo de
teatro Caraso, o qual eu fiz parte e faço até hoje. E lamento que
as ações, elas não sejam assertivas. Nós temos um Governo
Federal, no qual, nos impede de sonhar com arte. Eu queria deixar
aqui também o meu lampejo e o meu apelo para isso. Para que
nós aqui do Governo Municipal, a nossa Casa da Cidadania,
possamos fazer junto, mais por essa classe. É maravilhoso poder
sentar, poder ouvir uma música, mas a gente não consegue mais
isso. A lágrima chegou à fome assolou e hoje, além disso, tem a
sede. A nossa cidade precisa de água EMBASA! Precisa de solução.
Eu deixo aqui todo o meu descontentamento dessa empresa
gigante, que tem por obrigação trazer soluções. Eu queria
também falar aqui, agradecer a todas as pessoas... A gente
passou por um momento, vem passando por um momento difícil,
como foi falado pelo meu amigo Zé Augusto aqui. Nós vemos
pessoas acometidas pela COVID-19 aqui junto conosco. Tivemos
também a mãe da nossa colega vereadora Jamile, que graças a
Deus, as suas orações e a força que ela tem, se recuperou. Mas
tantos outros tão mais fortes fisicamente, tão mais preparados
quando a gente fala em questão de saúde. Sem enfermidade, sem
nenhuma outra coisa partiram. Então, você jovem que acha que a
doença só acomete idosos, preste atenção. Olhe pra o lado, se
preocupe, use mascara, álcool em gel e mais uma vez eu vou
dizer. A nossa única solução até o momento é a vacinação. Só a
vacina pode ter o vírus que vem assolando toda a sociedade. E eu
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tô numa fase muito pensativa, porque eu acho que a gente vem
aprendendo com o tempo e eu julgava que maturidade vinha com
a idade. Mas a maturidade vem com os ensinamentos. A gente
aprende um pouquinho a cada vez. E não é porque eu tenho
pouca idade que eu não estou disposto a aprender mais. E eu
costumo ler uma pensadora, filosofa negra, chamada Jamila
Ribeiro, no qual ela pontua muito as questões feministas ante
racista, lugar de fala. E recentemente ela falou sobre isso. A gente
sabe que a mortalidade de negros, de favelados com a COVID-19
é 3x maior do que o proletariado, do que aqueles que tem
condições e que podem ficar em casa. O trabalhador que está na
rua, que precisa vender o pouco que tem pra comer é que é
acometido por essa doença. Então, nós precisamos de políticas
públicas efetivas; não adianta dizer que precisamos ficar em casa
se a gente não tem apoio. Se a gente não tem nada que nos
acerte, que nos leve a um caminho pra que a gente possa
conseguir algo melhor. Ficar em casa é para quem pode! E a gente
sabe isso. Eu sou uma pessoa que consigo entender que a
necessidade de se reduzir as saídas; a necessidade do comércio
passar por novas inspeções, por fiscalizações maiores. Mas
também entendo que é necessário levar o pão. Se precisamos
fechar, que tenha uma política nossa de contenção, pra que essas
pessoas que não podem trabalhar tenha o seu alimento. Tenha a
sua moradia. Tenha o que comer. Não adianta tapar o sol com a
peneira. Eu queria também deixar aqui os meus agradecimentos a
toda equipe da Secretaria de Saúde; eu vou falar hoje em nome de
Queila; uma grande amiga, a qual eu tenho uma grande estima e
parabenizá-los por toda a ação de vacinação. Nós estamos hoje
vacinando 60 anos ou mais, o que é muito importante. Nosso
vacinômetro está lá em cima; isso mostra a eficiência de jovens a
frente da COVID-19 nessa vacinação. Mas também quero cobra à
participação de nós vereadores nisso. Nós estamos aqui pra
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passar informações, para lutar pelo povo. Então, senhor Poder
Executivo lembre da gente. Porque a gente cobra...

Vereador Jefson aparteia o colega: – Acho que a gente aqui
poderia pedir a Comissão de Saúde, que fosse até a secretária de
saúde, conversar com a respeito justamente disso. Porque tem
que ser criada uma comissão pra participar dessas reuniões. As
decisões estão sendo tomadas e vereador não participa. Que a
Comissão de Saúde possa atuar nesse sentido aí, procurar se for o
caso a prefeita, o secretário de saúde, o pessoal da vigilância
sanitária, quem realmente estiver organizando essa reunião, que
inclua os vereadores. Muito obrigado.

Vereador Marinho – Eu acho que é de extrema importância
que nós participemos. Nós estamos aqui dispostos a ajudar.
Imaginemos pessoas que podem concomitar e chegar num melhor
entendimento. É claro que os profissionais, os técnicos, eles
sabem muito mais lhe dar com isso do que nós. Mas a nossa
opinião é importante! O Poder Legislativo tá aqui para ajudar.
Então Poder Executivo, conte conosco. Nós estamos aqui para
isso. O povo cobra muito de nós. A inércia tá chegando; a
pandemia tá aí e só trouxe a gente tempo de reflexão. Espero que
sejamos e saiamos outras pessoas disso aqui. E mais uma vez, pra
encerrar o meu discurso, quero agradecer e dizer “vacina sim”.
Sejam a favor da vacina. Vamos respeitar a fila, porque é crime
furar a fila da vacina. Então, respeite o seu dia. Respeite o espaço
do outro e muito obrigado. Tenham todos um bom dia; todos que
estão me ouvindo aí pela radio comunitária e todos que estão
aqui presentes. Até mais.

Vereador Zelito, na Tribuna:

Eu gostaria de dar o meu bom dia a todos e a todas aqui
presentes. Como o Marinho falou, eu gostaria de falar um pouco
de também, ele falou da EMBASA; eu gostaria de falar um pouco
também das barragens do nosso município. Aonde se encontram
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todas entupidas por aí, né? Principalmente eu, na minha região
existem lá 7 barragens vazias, precisando de limpeza. Gostaria de
pedir ao senhor Edcarlos, secretário, para que dê uma verificada,
entendeu? Nessas barragens, pra que mande fazer a limpeza
dessas barragens. Porque o povo cobra bastante da gente e a
gente tem que cobrar do poder público. E o demais, agradecer a
cada um e a cada um que estaja aqui presente. Falar também e
um pouquinho também das estradas, aonde eu tive onde num
sepultamento, indo pro João Vieira, a situação é péssima,
entendeu? Aonde tem lugares aí que tem 4 anos que passou
patrol nessas estradas. Então, o pessoal está clamando bastante.
Então, eu gostaria de pedir ao poder público, que dê mais uma
atenção à gente nessa situação, desses ramais. Que eu tô sabendo
que as principais já foram passadas, mas os ramais tão aí
precisando também. E o demais, agradecer a todos e a todas aqui
presentes e que Deus dê um bom dia a todos.

Vereador Luisinho na Tribuna:

Bom dia a todos; bom dia a nobres colegas; bom dia
ouvintes da Cultura FM, quem nos assiste pelo Facebook e nas
redes sociais. Hoje eu tenho dois temas para tratar e um deles é
obra e saúde. Mas como o nobre colega Marinho já entrou no
mérito na questão saúde, eu venho aqui chamara atenção dos
membros da Comissão de Saúde, Edneide, Jamile e Zelito, aonde
eu estive no PSF de Pedra Alta, por reclamação dos moradores,
cobrando algumas ações do Poder Público. É triste saber que no
PSF de Pedra Alta tem um bebedouro que não funciona para os
pacientes, já alguns meses. Aonde os mesmos sai das localidades
longe, Lagoa da Laje, Roça de Dentro, Umburaninha e demais
localidades, e chegam e não tem água para beber, né? Aonde os
funcionários tem, no seu bebedouro lá dentro, que é natural que
isso aconteça. Esse mesmo bebedouro foi retirado do PSF da
lagoa da Laje, porque não tem médico, não tem funcionamento.
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Uma outra questão simples de resolver é uma torneira da
lavanderia. Aonde os funcionários necessitam fazer a limpeza de
suas vestes para o trabalho, seus aventais e demais, né? Eu estive
com a secretária de saúde, conversando com ela e cobrando um
médico para aquela região. Aonde o médico que, a médica que
tinha em Pedra Alta foi para Barreira Jamile. Mas tem seus
motivos. Tinha um outro médico, mas ele resolveu se especializar;
é justo, né? Adquirir conhecimento, se profissionalizar. Mas eu
pedindo a Queila, conversando com ela, ela disse que iria tomar
algumas atitudes em relação ao PSF e da Lagoa da Laje e de Pedra
Alta, aonde ela me passou que na próxima 2ª feira Pedra Alta já
terá médico, doutora Monique. Agradeço a secretária pela atenção
que me deu; pessoal de Pedra Alta aguarde a doutora Monique. Se
não comparecer na 2ª feira, vamos fazer novas cobranças. E peço
aos membros da Comissão de Saúde que comecem a fiscalizar os
PSFs. Ajudem a secretária de saúde também; porque eu tô
fazendo uma cobrança a ela, mas nós devemos ajudá-la também.
Porque nem tudo ela está ciente. Pois não.

Vereadora Jamile aparteia o colega: – Só para complementar
o discurso de Vossa Excelência, nós da Comissão de Saúde, ainda
não tínhamos definido quem seria presidente, relator e 3º
membro. E já tivemos a reunião e já decidimos isso e estaremos
encaminhando um oficio a secretária de saúde do nosso
município, para estar fazendo visitas em todos os PSFs da sede e
da zona rural, para tá vendo como está sendo o atendimento e o
funcionamento desses PSFs. Obrigado.

Vereador Luisinho – Jamile obrigado pelo pronunciamento,
eu entendo, mas estamos todos atrasados na questão de
comissão. Até a Comissão de Obras, vou citar daqui a pouco
vereador Marinho, sobre essa questão. Entendo também que a
COVI tem atrapalhado nossos trabalhos; é compreensível. Mas,
nós devemos também tomar uma atitude. Peço até desculpas a
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algumas pessoas, moradores de algumas localidades, que nos
convidam pra fazer uma visita e nós, por motivo desta COVID,
acabamos não indo pra não levar a doença pra alguns familiares.
Ou não trazer também! Mas, nós da sede, temos uma
possibilidade maior de levar do que trazer. Porque nós estamos
na sede, aonde a concentração é maior. Onde vem muitas pessoas
da zona rural, de Salvador de Feira... Enfim, de outras localidades.
Quero agradecer aqui pelo parecer da vereadora Jamile e também
agradeço a secretária pela atenção que me deu. Espero que na
próxima 2ª feira tenha médico em Pedra Alta e também na lagoa
da Laje. Eu vou partir um pouco pra o setor de obras. Gente, já tá
ficando chato aquela obra do parquinho e da quadra de esportes.
Eu tava vindo pra cá e pude observar que a Praça de Esporte Maria
Pinho, o mato tá tomando conta. A empresa Constru Prêmio
Empreendimento (Ausência de Áudio) estimou o valor da obra em
R$ 236.596,68. O inicio da obra foi em 28 de agosto, ou seja,
aqui ela fala que a obra seria 4 meses para ser executada. Mas
isso é estimativa! A gente sabe que tem alguns atrasos e se
adianta. Mas nós estamos indo para 8 meses, aonde alguns
moradores me para e cobra, acho que até o vereador Marinho
também já deva ter passado por essas cobranças, sobre aquela
praça, aonde eu fui criado, passei a maior parte da minha infância
ali, né? E a gente vê; a obra nem foi concluída ainda e aquelas
pedras já estão desbotadas Marinho. Ou então, quem faz parte da
comissão, sou eu, você e Manuel de Bernardino, precisamos tomar
uma atitude quanto a isso. A Praça de Esportes Maria Pinho,
também a mesma empresa Constr Prêmio Empreendimentos
(Ausência de Áudio) estimado o valor da obra em R$ 220.755,65,
que deveria ter iniciada no dia 28 de agosto de 2020. A execução
da obra 4 meses também. E até o momento nada! A mesma
empresa, a engenheira responsável, a senhora Andressa Oliveira,
a mesma pelo parquinho, cujo o secretário de administração
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sempre cobrava em relação a obra. Engraçado que hoje ninguém
ouve cobrar. E o transito da cidade também. O transito da cidade
tá caótico; precisa ser organizado. Sim.

Vereador Marinho se manifesta: – Eu acabei me passando de
falar sobre isso. Eu estive conversando com o diretor de Tributos
e o pessoal da instrutura, a respeito do plano diretor. O nosso
plano diretor ele que faz essas questões de transito, de
valorização da cidade, de bairros e assim sucessivamente. É um
plano que precisa passar pela casa; ele tem validade de 20 anos e
o prazo de validade se encerra este ano, o plano diretor existente.
Gidalti até falou sobre o mesmo aqui no dia da posse, da nossa
posse e eu procurei saber. Então, em relação ao transito, como
você tá falando aí, eu estou em conversa com os responsáveis e
breve a gente vai chegar ao...

Vereador Luisinho – Obrigado Marinho pelo esclarecimento,
mas, a gente precisa tomar providencia urgente, porque nós
vimos ali na frente do “Compre Fácil”, aonde caminhão de carga e
descarga para no meio da rua e vendo a hora de acontecer um
acidente ali. Nós temos que entrar ali, quem vem da principal, ali
quando dobra a prefeitura, nós temos que para a esquina. Corre
um risco muito grande. Então, o transito de Araci, ele precisa ser
municipalizado. Por que Araci não pode entrar no eixo, se as
outras cidades entram? Araci vai viver sempre nesta bagunça?
Não! Nós temos que tomar providências. Entendeu? Então, fico
muito grato pela colaboração dos colegas; vejo que estamos
emprenhados em buscar o bem do nosso município e que nós
possamos trabalhar em conjunto para o bem desta cidade. E o
demais, só quero agradecer a todos e Pedra Alta vamos aguardar.
Com fé em Deus vai ter médico lá... Não só em Pedra Alta, eu falo
em todos os PSFs de Araci. Se eles foram criados pra que tenha
atendimento médico, não pra que ele fique fechado. E os vândalos
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quebrando e levando o patrimônio público. Muito obrigado e um
bom dia a todos.

Vereador Francisquinho na Tribuna:

Um bom dia a todos; um bom dia seu Zé Pedreira, toda a
sessão ele sempre está presente. Um bom dia também a
segurança, que sempre está presente. E eu venho a dizer aqui a
você o que? O que Zé Augusto colocou em pauta, será uma boa
conclusão. Que a gente vê essa situação lá em São Paulo, mas nós
não podemos só ver lá e deixar lá não. Temos que trazer pra aqui
pra nossa região. Porque nós somos, quem tem que cobrar isso
somos nós que pertence ao Poder Público. Então, ele colocou essa
situação e eu acho que nós deveremos a cobrar da secretária da
ação social essa situação. Porque vai beneficiar aquelas pessoas
mais carentes, que nós temos, vemos as necessidades do nosso
município. E nós, eu não sou vereador só de Tapuio não. Eu sou
vereador do município de Araci! E eu acredito que todos os
vereadores e vereadoras, não são só vereadores da sua localidade
não. É do município todo. E nós fazemos isto, nós tamos
ajudando a todas as comunidades.

Vereador José Augusto aparteia: – Só rapidinho. Eu tinha, eu
tenho sempre um carinho pelas pessoas que vem a esta casa,
como nós tem aqui o seu Luiz do Boa, né? Que era uma pessoa
que usava esta Tribuna com a simplicidade e eu há poucos dias
aqui nesta casa quero aprender muito também com você
Francisquinho, que é um cara de um coração enorme. E tenho
certeza que aquilo que é de bom pra população do município, eu
tenho certeza que sempre você vai estar junto conosco. Agradeço
muito a sua fala sempre humilde, uma fala que soa no nosso
ouvido só coisas boas.

Vereador Francisquinho – Muito obrigado Zé Augusto. Fico
agradecido. Então, também agradeço que nós também petemos
as propostas do Luisinho sobre os PSFs, que a secretária de saúde
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também tome providencia, que é muito bom, porque nós sem
saúde nós não somos ninguém. É o que mais nós necessitamos é
essa parte, que é uma parte aprimorada. E meu muito obrigado a
todos e que Deus nos dê um bom dia a todos.

Vereador José Augusto levanta uma (questão de ordem): –
Seu Presidente, só pra falar aqui de uma equipe de um médico,
não desmerecendo os outros, sei que todos tem se empenhado
nessa doença, mas também nos PSFs e o doutor... Eu não poderia
deixar aqui de falar do doutor Tiago. Homem de um coração
enorme e o ato de aplauso a essa pessoa é muito merecida, pelo
trabalho e pela sua equipe aí do Coqueiro, não é? Estive lá ontem
visitando e vi o quanto ele é carinhoso junto com a equipe ao
povo que ali ele atende naquele bairro. Também a equipe lá de
João Vieira, pelo trabalho rapidinho seu Presidente, que vem
desenvolvendo, tanto a enfermeira como toda a equipe lá. O
médico, grande médico tá lá, não é? Ele agora tem até o prazer de
sair até fora do seu horário pra atender as pessoas que não pode
ir até o PSF, mesmo não sendo o dia de visita. Mas ele vai, ele
atende. Parabenizar aquela equipe lá pelo trabalho. E também
agradecer a secretária que já está mandando a equipe pra
começar a reforma do PSF do João Vieira. E também ao pessoal da
dengue. Rapidinho senhor Presidente. Agradecer como hoje o
chefe é George, pelo trabalho George, que todo mundo tá... Tamo
preocupado com essa doença, mas a dengue e a chicungunha tá
assolando e eu vejo que você tá desempenhando um trabalho
com a equipe muito boa dentro do município de Araci.

Vereadora Jamile, na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora
Edneide; público aqui presente; ouvintes que nos acompanham
através da radio Cultura FM, um bom dia. Um bom dia também
aos internautas que nos acompanham através das redes sociais.
Dizer que é uma grande satisfação estar participando das sessões
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legislativas em nosso município e estar aqui para cobrar aqui o
que é de diretito da população araciense. Senhor Presidente,
inicialmente gostaria, né? No ultimo dia 07 de abril Araci
comemorou 62 de emancipação política; não poderia aqui deixar
de falar e parabenizar a nossa cidade pelos seus 62 anos de
emancipação política; 62 anos de lutas e grandes conquistas que
o nosso município obteve ao longo desse período. Mas senhor
Presidente, colegas vereadores foi falo aqui, pelo colega vereador
Marinho, a respeito da COVID-19 em nosso município, a qual
entre janeiro e os meados do mês de março, teve um elevado caso
em nosso município, mas graças a Deus esses números estão
caindo e vamos pedir a população do nosso município que vamos
manter o distanciamento, o uso do álcool em gel, para que
possamos a cada dia mais esse vírus diminuir em nosso
município. Mas sabemos que só vai acabar mesmo quando chegar
vacina para todos. Então, deixo aqui o meu apelo, nesta manhã,
com relação à importância de chegar logo à vacina para todos,
para que possamos tão logo viver em paz e tranquilos. Mas
senhor Presidente, não poderia também deixar de falar e
parabenizar a equipe da UPA do nosso município, pelo belíssimo
trabalho e atuação que vem fazendo no enfrentamento do COVID19. Pude presenciar por diversas vezes o atendimento que está
sendo realizado naquela UPA; profissionais, onde muitos cobrava
a imunização dos profissionais da saúde, estou endo hoje,
sinceramente, uma saúde mais humanizada; se colocando no
lugar do outro e espero que continue assim, tratando o povo do
nosso município bem e atendendo da forma que todos merecem.
Estive ontem UPA para saber se tinha o nível de ocupação que se
encontrava e naquele momento fui informada que não tinha
nenhum internamento. Graças a Deus. Então, isso é motivo de
muita alegria quando chegamos a um determinado órgão e vemos
que os nossos aracienses estão sendo bem atendidos, por
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equipes que estão comprometidas com a saúde do nosso
município. Então, não podemos deixar de falar isso aqui e eu
parabenizo a equipe da UPA do nosso município e a todos os
funcionários que ali prestam um belíssimo atendimento ao povo
do nosso município. E não poderia deixar de solicitar aqui da
secretária de saúde do nosso município, que tão logo possa
contratar um fisioterapeuta, para ficar a disposição das pessoas
que tem COVID-19 e que necessitam de atendimento; pois
sabemos que muitas delas ficam com sequelas e precisam de
acompanhamento com fisioterapeuta. Então, deixo aqui nesta
manhã esse apelo à secretária de saúde do nosso município, que
veja tão logo a possibilidade de estar contratando um
fisioterapeuta para estar dando suporte a essas pessoas que
tiveram sequelas pós COVID. Mas senhor Presidente, colegas
vereadores, foi colocado aqui também e eu não poderia deixar de
complementar, sobre a questão da falta de respeito da EMBASA
para com nós aracienses. Pois sabemos o que a população de
Araci vem sofrendo ao longo desses dias, com a falta de
abastecimento de água. E a população de Araci não quer saber
apenas de forma indica... Informativo, dizendo que o
abastecimento está suspenso por problemas técnicos. O povo
quer saber de soluções. O que está sendo feito pela EMBASA, para
solucionar o problema; o que está sendo feito pela EMBASA pra
dar uma resposta à sociedade araciense. E nesta manhã, estou
com um oficio aqui para encaminhar a gerencia da EMBASA do
nosso município, para que seja convocada um representante aqui,
para estar dando essas explicações à população araciense. Pois
não podemos deixar a população sem resposta. Queremos sim
uma resposta da EMBASA, para que venha aqui a esta casa dar
resposta aos munícipes da nossa cidade e a nós vereadores. Pois
todo mundo aqui paga as suas contas em dia e merece ter o
atendimento que deve. Então, a você consumidor, que tá se
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sentindo prejudicado, venha a esta casa, procura a Comissão de
Defesa do Consumidor, a qual faz parte o colega vereador Jefson,
colega vereador Manuel e Laerto, para que possam fazer as suas
reivindicações, para que tão logo seja solucionado esses
problemas. E dizer a vocês, que dei entrada em um projeto, nesta
casa, a qual já foi sancionada e já é lei em nosso município, a Lei
nº 340, de 24 de dezembro, sobre a obrigatoriedade da EMBASA,
de instalações de eliminadores de ares nos registros de suas
residências. Então, você consumidor pode solicitar a EMBASA e
EMBASA tem que instalar esse eliminador de ar, porque já é lei em
nosso município. Foi sancionada, então pelo Presidente da época
da casa, o vereador Jefson Miranda Cardoso Carneiro, que não
tinha sido sancionada pelo Executivo e a lei dá autoridade ao
Presidente para que ela possa ser sancionada. Pois não.

Vereador José Augusto aparteia a vereadora Jamile:

Vereadora, diante da EMBASA, a gente quer pedir também
que tenha a compreensão na questão do Araci Norte. Aonde tá
chegando as contas agora, as pessoas não vai poder pagar.
Pessoas de 300 reais, 200 reais e 150 reais e sabemos que a
água, em muitas localidades, não tá chegando, não é? E já chegou
a conta e a conta absurda. Não tem água e é o ar que tá na rede,
que chega até o relógio. Então, pedi a EMBASA também que reveja
essa questão do pessoal que tá ligado ao Araci Norte, que paga a
sua água e não tem a água. Paga e não tem!

Vereadora Jamile – No oficio que estou encaminhando colega
vereador, a EMBASA, se refere também a falta de abastecimento,
não só na sede do município de Araci, como também na zona
rural. Pois tenho diversas reclamações de comunidades que a
água não está chegando. Então, tomei o cuidado de inserir no
oficio também, relatando sobre as comunidades rurais que não
estão sendo abastecidas. Mas também senhor Presidente, nesta
manhã, gostaria de agradecer a Secretaria de Infraestrutura, a
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qual fiz uma cobrança com relação à manutenção de iluminação
pública em algumas localidades e a mesma já foi solucionada; foi
na região da Barreira, região da Cajazeira, Tanque Cavado e
Barbosa; agradeço ao secretário por ter atendido essa cobrança,
porque quando o vereador cobra aqui é pra ser atendido, porque
é a população que está cobrando. Não está sendo só o vereador
que está cobrando; está trazendo uma cobrança da população.
Então, é dever de todo o secretário estar atento as nossas
cobranças aqui, para estar sendo tão logo resolvido esses
problemas. Com relação ainda se fala, voltando ao tema COVID,
gostaria de informar aos colegas vereadores, que nós da
Comissão de Saúde, eu juntamente com a vereadora Edneide, o
vereador Zelito, a qual eu sou a Presidente da comissão, como a
vereadora Edneide relatou e o vereador Zelito 3º membro,
estaremos encaminhando o oficio a secretária de saúde do nosso
município para que mantenha a Casa Legislativa informada acerca
das decisões tomadas no enfrentamento da COVID, bem como a
convocação dos vereadores para poder participar e ficar cientes
de todas as decisões que estão sendo tomada no enfrentamento
do COVID-19 no nosso município. No mais, só reinterar também
a cobrança do vereador Luisinho e dizer que também estamos
encaminhando o oficio na Secretaria de Saúde, para a Comissão
de Saúde estar fazendo visitas a todos PSFs, não só na sede do
município de Araci, bem como todos os PSFs da zona rural; os
que estão funcionando e também os que ainda não estão
funcionando, para ver o que realmente falta para essas unidades
voltarem a funcionar. No mais senhor Presidente, são estas as
minhas colocações nesta manhã e agradecer aos meu colegas da
bancada do PSD pela indicação para ser líder do meu partido, do
nosso partido aqui na Casa Legislativa. No mais, um bom dia a
todos.
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Vereador Leonardo levanta uma questão de ordem: – Senhor
Presidente, quero pedir a compreensão dos colegas vereadores
aqui para me retirar da sessão.

Presidente Valter – Consultar o plenário para a saída do
vereador Léo de Marlúcia. Liberado vereador.




Vereadora Edneide na Tribuna:



Bom dia senhor Presidente; colegas vereadores; colega

vereadora Jamile; público aqui presente; você que está aí em casa
ouvindo através da Cultura FM. Seu Presidente, hoje, nesta manhã
de 3ª feira, retornando a esta casa, depois de duas sessões que
ficamos em casa sem ter por motivo maior, motivo dessa
pandemia, sendo que nesta casa nós já tivemos colegas que já
passou por essa infecção terrível, respeitando o distanciamento
nós ficamos em casa e ficamos duas sessões sem vir a esta casa,
pra pronunciar as informações, levar as informações aos nossos
munícipes. Seu Presidente, quero aqui trazer para esta casa, esta
Tribuna, iniciando com uma palavra de conforto. Dizer que
acredito que isto não é o final, mas apenas o começo de algo que
ainda não entendemos. Desejar força pra aquelas pessoas que
está enfrente Zé Pedreira, mais enfrente dos problemas. Nossos
profissionais de saúde, que enquanto a gente disse “ficamos em
casa”, ele tá colocando a sua vida a disposição. Ele tá se
aproximando

a

situação.

Então,

parabenizar

todos

os

profissionais que tão doando a sua vida, para que salvasse vidas
de pessoas. Registrar aqui a presença de Léo, ex-vereador desta
casa, Léo de Garcia, também aqui presente. George, agente de
endemias, que sempre faz um trabalho excelente na área da
saúde. Nós sabemos que a pandemia George, inicio de 2020
iniciou um surto de pandemia do vírus COVID-19. Inicio de 2021,
não tá só um surto de pandemia de vírus colegas, tem um surto
de pandemia além do COVID-19, mas também pandemia da
fome, pandemia da depressão colega Marinho. E nós enquanto
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representante da população de Araci, nós temos que ficar a par e
cientes de tudo isso. Pra mim estar bem eu preciso de pessoas
que me ajudem. Eu converso com muita gente, mesmo de lado e
outro de cá, porque através de WhatsApp; até porque eu não tô
imunizada pra tá de casa em casa, como a gente tava nas ruas,
nos bairros, nas comunidades e nas casas Zé Pedreira. Eu ainda
não tomei a vacina, né? Então, eu preciso saber quem já tomou a
vacina, pra gente saber realmente como é que tá indo à vacina no
nosso município. Já foi solicitado aqui. Eu não tomei a vacina; por
isso eu não tô no meio do povo frequentemente. Porque eu não tô
imunizada. Eu tenho problemas também. Eu tenho problema de
refluxo; eu tenho a minha mãe idosa, que eu fico muito tempo
com a minha mãe que tem problema pulmonal; meu pai é
hipertenso

e

diabético;

meu

filho

também

tem

problema

pulmonal. Eu preciso tá ausente desse vírus, pra poder cuidar
também das pessoas. Mas não é o caso! Eu quero aqui dizer que
até hoje colega Jamile, não sabia quem era o líder ou a líder do
governo, pra tá levando as cobranças. Porque nós enquanto
vereadores, a gente faz a cobrança, mas se tem um líder do
governo que é mais próximo à gestão, pra tá levando, pra tá
demandando as nossas demandas. E que bom que a colega Jamile
é essa líder.


Vereadora Jamile faz um aparte: – Colega vereadora, só pra

informar a Vossa Excelência, eu sou líder da bancada do PSD, não
líder do governo! Só da bancada.


Vereadora Edneide – Eu pensava que era governo. Então, que

o governo nomeie logo, né? Diga logo quem é esse líder, pra
gente ficar, saber pra quem a gente apela e fazer as cobranças. Eu
quero aqui fazer uma cobrança da Secretaria de Infraestrutura,
que já faz meses; faz mais de 1 mês que eu fiz um oficio
solicitando do amigo João Paulo, para que me desse uma resposta
e até hoje ele não se manifestou. Cobrança simples, né? Simples.
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2019 foi feito um Projeto de Lei para dar nome as ruas e a Praça
de Bela Vista. E a Praça de Bela Vista colega, era Nossa Senhora, é
Nossa Senhor do Carmo, a nossa padroeira da comunidade Zé
Pedreira. E ali, criamos um projeto social integral solidário, com a
comunidade católica, pra se colocar uma estauta de Nossa
Senhora do Carmo na Praça de Bela Vista. E compramos a estauta,
mas tem 1 ano que a estauta está dentro de uma casa, que não
foi colocada na praça, por implicação da ex gestão. E já temos
mais de 100 dias da nova gestão e eu pedi ao secretário de
infraestrutura, que é o responsável por esse espaço, pra construir
esse pedestal, pra colocar essa imagem lá e não tenho resposta. A
comunidade quer resposta! Eu também quero a resposta! Se a
gestão não puder fazer, não tem problema. O projeto comprou a
imagem, o projeto também constrói o pedestal pra colocar a
imagem. Não dá pra gente investir com a imagem e a imagem
ficar dentro de casa. Se é pra ficar na Praça Nossa Senhora do
Carmo. Enviei um oficio também a Secretaria de Agricultura; eu
hoje tô como o Presidente Francisquinho, Zé Augusto também
como membro da Comissão de Agricultura e nós precisamos tá
mais próximo da secretaria, pra saber realmente como é que tá
sendo feito o serviço na agricultura. Pra gente poder explicar os
nossos agricultores familiares. E eu fiz um oficio solicitando ao
secretário, também ainda não tive a resposta. Não tive! Então eu
peço agilidade sim aos secretários. Porque se o secretário tá ali,
ele é um cargo de confiança do governo, pra fazer e dar resposta
à população. Então eu peço aos secretários, que mesmo você
sendo confiança do governo, acredite e tenha confiança também
do povo, porque é o povo que paga o teu salário. São nós povo de
Araci que pagamos salário de todos os secretários, como também
o povo paga o salário dos vereadores pra ser o seu representante.
Vamos ser humilde, vamos colocar os pés no chão. Eu sempre,
durante este ano de pandemia, eu sempre digo aqui, que muitas
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vezes as coisa vem pra nos refletirmos melhor seu Zé... Pra gente
acreditar mais nas pessoas; pra gente ser mais solidários as
pessoas. Mas às vezes, o orgulho dentro da gente não deixa a
humildade a seguir. Nós sabemos de hoje, mas não sabemos de
amanhã. Amanhã nós não sabemos quem está aqui nesta casa; lá
na sua casa. Não sabemos. Então, vamos deixar o orgulho de lado
e dizer eu estou disponível para o povo, porque é o povo que me
sustenta. Quero aqui dizer que, enquanto Comissão da Saúde,
iremos sim colega Jamile, colega Zelito, iremos sim comunicar a
Secretaria de Educação, a secretária, que iremos fazer um rodízio
de visita, não só aos PSFs, mas também no hospital, na UPA, em
todos os setores que trabalha e que cuida da saúde das pessoas.
Eu quero aqui apelar para a sociedade. Eu, estes dias, estou
ouvindo muito a TV. Mas colega Jefson eu escuto mais, assisto
mais programas relacionados à religião. Porque nos traz uma
palavra de conforto, nos traz uma tranquilidade. Não é dizer que
eu não gosto de jornal não; eu gostava muito de jornal. Mas jornal
só nos mostra coisas ruins que tá acontecendo. Mas quando você
liga no canal religioso, você aquela palavra de conforto; você tem
uma saída. Você diz assim “meu problema é pequeno diante de
outros problemas”. E a gente sabe que quem passa por um
momento do COVID-19 fica com sequelas. E precisamos de
pessoas e por isso que eu acredito naquele projeto e fui a favor,
que as igrejas é essencial. Porque tá ali a palavra de tranquilidade;
a palavra de conforto pra esse povo. E eu apelo que as famílias
assista mais esses canais religiosos. Não importa que tipo de
religião. Mas que seja um canal religioso; porque ali você vai
sentir confortável. Que escute mais programas relacionados à
saúde. Nós temos um programa na Cultura FM, meio dia, que é de
doutor Tiago é admirável. Doutor Tiago é um profissional eficaz!
Quem escuta esse programa de doutor Tiago, tenha certeza, será
informado muito e terá uma tranquilidade dentro de si, dentro da
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família. Então, escute mais a Cultura FM, todos os dias meio dia,
que você vai ficar informado sobre tudo em relação à saúde.
Parabéns doutor Tiago, pelo seu programa! Virei sua fã. Não só
eu, mas em casa a família toda escuta. Programa também do Zé
Pedreira, não é Zé Pedreira? Todos os sábado pela manhã às 6h da
manhã. Acordar já com a voz do violão e a cantoria de Zé Pedreira
é muito importante também. Então assim, vamos mais nos unir e
acreditar que o nosso futuro, de hoje, não será o mesmo de
amanhã. Porque Deus proverá. A gente sabe de hoje, mas não
sabemos de amanhã. E para isso, deixamos o nosso orgulho de
lado e seguimos enfrente, dando um ponta pé, ajudando o outro,
porque um precisa do outro. Não vamos ser orgulhosos! Vamos
ser humildes e simples. Porque a nossa simplicidade é quem nos
leva ao caminho mais real e mais tranquilo. Quero aqui encerrar
as minhas palavras, trazendo, em relação ao questionamento da
EMBASA e dizer que é fácil a EMBASA comunicar que não tem
água nas casas das pessoas. Mas ela não comunica que a conta
não chegar na casa das pessoas. É lamentável! Então, a população
tem que saber cobrar mais; tem que saber realmente conhecer
mais os seus direitos. E cumprir com o seu dever. Nós temos o
direito de ter a água e temos o dever de pagar por o que usamos.
Mas se nós não estamos usando, não tá tendo, por que nós pagar
também? Então, como diz fiu fiu “sem água sem pagamento”. Não
é fiu fiu? Sem pagamento das contas. Então é este o meu apelo, é
essa a minha indignação que eu trago aqui a esta Tribuna e dizer
pra gestão municipal, que nós estamos sim para ajudar naquilo
que é preciso. Agora, precisamos também ser respeitados, ser
comunicados de tudo que acontece. Principalmente na situação
que vivemos hoje, que é o surto da pandemia, que não é mais só
a pandemia de COVID-19, mas pandemia de fome, pandemia de
surto de depressão e muita gente e nós precisamos tá sim, reto
com a gestão pra resolver situações. Mas precisamos tá
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informados, sendo comunicados. Porque esta casa aqui, não sei
os demais, mas pelo discurso de alguns é a gestão está distante
do Poder Legislativo. E sem Poder Legislativo, Executivo não
trabalha. Sem a força do Legislativo, o Executivo não faz quase
nada! Então, que a gestão nos comunique, nos convide para
participar também de tudo que acontece na gestão municipal de
Araci. Meu bom dia e meu muito obrigado.

Vereador Leandro, na Tribuna:

Senhoras e senhores; colegas vereadores; público aqui
presente nesta manhã, na pessoa do nosso amigo Zé Pedreira,
que está aqui prestigiando os trabalhos desta casa. Também hoje
pela manhã a presença do ex-colega vereador Léo de Garcia;
venha mais vezes a esta casa. Esta casa ela guarda as suas marcas
que você fez em prol da população de Araci. Queria iniciar o meu
pronunciamento hoje, primeiro agradecendo a Deus, agradecendo
as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, que
nos escutam durante toda a manhã através da radio Cultura FM,
prestigiando ainda mais o trabalho dos colegas parlamentares
desta casa. Senhoras e senhores, eu escutando alguns colegas
também trazendo em pauta, ontem recebi diversas ligações de
cidadãos aracienses, aqui da região do Sol Nascente, Bombinha e
outros bairros ali próximo como Lamerinho e até pessoas dali do
final do Coqueiro II. As pessoas angustiadas, preocupadas pela
suspensão dos serviços de abastecimento de água pela EMBASA. A
EMBASA, mais uma vez, chega diante dos seus clientes e diz
assim: “Oh, eu vou suspender o atendimento aí durante 30 dias.
Porque precisa fazer manutenção”. Observe o tanto que essa
empresa é cruel, ladrona do dinheiro do povo! Uma empresa
vereador Marinho Zelito e os demais que chegaram nesta casa, os
novatos, que teve aqui nesta casa, numa audiência pública, com a
sociedade araciense o descuidado em achar que os vereadores de
Araci eram indiotas e não tinham capacidade técnicas de avaliar
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um projeto. E a EMBASA veio pedir autorização pra cobrar 80% a
mais do que já cobra em serviços de rede de esgoto no nosso
município. 80% a mais! E eu lembro muito bem, que eu líder de
oposição, vereador Valter líder do governo, traçamos aqui uma
guerra com o diretor da EMBASA e no final eu disse a ele: “Você
defende a empresa que tá pagando o seu salário. Respeita o povo
de Araci. Vá tentar colar isso em outro município. Aqui não!”. Uma
empresa que vem massacrando a população da sede, a zona rural
vizinha e agora, tenta massacrar, roubar a população rural da
região que o Araci Norte atende, abastece. Contas e mais contas
chegando nas residências das pessoas, com valores absurdos sem
quer ter lavrado um contrato. O contrato não existe, a conta de
água que tá chegando não tem a leitura anterior... Porque quando
você faz um contrato com o servidor, a EMBASA tem a obrigação
de ter um contrato assinado pela EMBASA e pelo seu cliente. E
nesse contrato tem que ter o número, a leitura inicial do
hidrômetro pra o cidadão passar a fiscalizar aquilo que ele tá
usando. O hidrômetro ele não serve apenas pra serviços da
EMBASA. Ele serve pra o seu cidadão, pra o seu cliente
acompanhar o que ele tem gastado. E é essa primeira leitura que
a empresa tem roubado o povo de Araci! Porque a leitura inicial
ela tem que tá lavrada em contrato. As pessoas tem que ter
acesso. Tem que ter as informações necessárias, de quantos
metros cúbicos estão usando mês a mês. E o número inicial está
oculto! E aí senhoras e senhores, eu não poderia deixar de falar
dos 100 dias de gestões em Araci e nas regiões vizinhas. Nós
sabemos que estamos passando um período difícil e de pandemia
mundial! Mas, não tenho medo de errar, prefeito destaque da
nossa região do sisal chama-se Ricardo Filho em Tucano.
Destaque pelas obras realizadas... Obras que não são andamentos
de gestões anteriores. E realizações de limpeza, urbanização e
outros serviços básicos. E nós aracienses precisamos entender e
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aprender e dar o braço a torcer; o povo de Tucano está um passo
a frente da população de Araci na sua grande atualidade. Um
passo a frente como Marinho? Um passo a frente em como fazer
um governo, uma cidade mais tecnológica, mais avançada, mais
moderna. É inadmissível... Hoje pela manhã eu tive na Secretaria
de Agricultura Zelito, cobrando também a limpeza em algumas
barragens ali na nossa região, acabam se cruzando e querendo ou
não é bom pro povo, que tem mais vereadores cobrando. E o
secretário, ele foi bem sucinto vereadora Edneide, ele virou e
disse assim: “Vereador, eu só tenho hoje uma caçamba locada no
município de Araci”. Eu, uma única caçamba? “Uma caçamba.
Porque eu só tenho uma máquina e essa máquina quebra pra
dana. E se eu contratar mais caçambas, eu vou dar prejuízos. Os
caçambeiros vão receber sem trabalhar”. Eu não entendo. Eu não
entendo senhor secretário você me dizer que só tem uma
máquina e ela tá dando problemas e mais problemas e o
município tem duas máquinas. Uma na região do Tapuio e outra
na região de João Vieira, concessão de uso das associações. Ora,
se a prefeitura tá precisando de equipamento, como é que ela tá
doando equipamento? E ele me disse o seguinte. Aí eu fiquei mais
perplexo; que não sabia da situação. 100 dias! Já era pro
secretário ter todo um aparado. O tombamento municipal de
patrimônio público foi feito, acredito que bem feito. Até porque
foi uma continuidade de governo. Foi um prefeito diferente, mas
foi apoiado pelo ex-gestor. Isso facilita muito. E aí senhoras e
senhores, ou criar um Projeto de Lei, peço o apoio desta casa.
Que é um Projeto de Lei que vai falar de cobranças digitais de
todos os serviços municipais. Isso já acontece em Tucano e
Serrinha. Como que você faz um contrato com o município, bota
uma barraca, é atendido num mercado de feira livre... Como que
você faz um contrato social pra utilizar uma caçamba ou pegar
um entulho na tua rua e você não paga boleto? Você paga uma
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taxa escrito no canhoto dum talão! Nem mercadinho de fundo de
rua tá atendendo dessa forma mais! E uma empresa, que a
prefeitura municipal de Araci precisa todo tipo de cobrança ser
digital. Se o cidadão, se a prefeitura vai cobrar alguma coisa do
cidadão, tem que ter um boleto para pagar numa conta especifica
do município. Pra evitar corrupção; evitar desvios. Isso é bom pro
município arrecadar mais vereador Guinha. Vai ser mais moderno
vereador Marinho. Isso Tucano tem feito! Porque Araci não pode
fazer? Araci pode fazer sabe o que? Uma empresa, eu não sei
como é que isso acontece, mas eu tenho uma filmagem, fotos e
mais fotos e testemunhas... Uma empresa ganha uma licitação,
vai construir uma obra e a máquina que tá lá trabalhando na obra
que a empresa ganhou a licitação, é a máquina da prefeitura que
tá cedida na concessão de uso. Trabalhando, atendendo a
empresa particular. É muita morosidade! É muito vicio! Não pode!
Se é pra melhorar a agricultura, vamos melhorar! Agora, vamos
colocar em pratos limpos o que é que tem que ser feito. De que
forma tem que ser feito. Vamos ser mais transparentes com a
população que tá lá vendo e sem entender o que tá acontecendo.
Mas senhoras e senhores é preciso também criar um Projeto, criar
algo; a gestão tem que se preocupar, urgentemente, em ajudar
através de bolsa municipais a classe artista do nosso município.
Prefeito de Tucano já mandou o projeto pra Câmara vereador
Marinho. Já foi aprovado! Já vai pagar uma bolsa pra artista de
Tucano. Por isso que é o prefeito destaque! Tem que ser destaque
porque tá fazendo algo que é destaque na região. Sim vereador
Marinho.

Vereador Marinho – Só pra esclarecer. Lá em Tucano houve a
aprovação desse projeto porque a cidade não participou da Lei
Aldir de Blanc. A gestão passada, infelizmente, não se atentou aos
prazos e as normas, diferentemente da gestão passada araciense,
a qual teve o melhor desempenho da Lei Aldir de Blanc da região
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do sisal. Mesmo com todas as falhas possíveis desse projeto. Só
pra deixar claro. Porque lá tem e aqui ainda não.

Vereador Leandro – Tô entendendo. Mas é isso que a gente
vê. Por que Tucano tem? Por que Serrinha tem? Por que Pombal
tem? Porque tem gestão, porque se organiza, porque tem a
vontade de querer dar. Essa é a grande verdade. O desejo de
querer fazer, como foi colocado aqui pela vereadora Edneide e
pelo vereador Zelito aqui na questão das barragens, da
agricultura. Se querer fazer faz! É só querer! É só ser simples e
fazer. Aí senhoras e senhores, pra encerrar o meu
pronunciamento, eu queria pedir a Comissão de Saúde, que
procure visitar os PSFs da zona rural. Se der uma prioridade a de
João vieira eu agradeço. Na questão dos bons tratos e maus tratos
de servidores dos PSFs com os moradores das comunidades. João
Vieira uma idosa foi tomar uma vacina e a enfermeira indagou se
ela era parente ou amiga do agente comunitário de saúde, porque
sobrou vacina. E logo depois a enfermeira perguntou se a idosa
tava falando mal dela na rua. Imagine um negocio desse! Imagine
um principio de profissional, no qual eu nem quero Marinho
entrar na picuinha da coisa, que eu não gosto de fuxico, eu não
gosto de picuinha. Esse negocio pra mim é coisa de gente baixa!
Mas já peguei o contato da coordenadora, já tive na secretaria
hoje pela manhã e peço a Comissão de Saúde, que investigue, vá
fazer visita nos PSFs. E olhe, eu vi muito bem uma live da prefeita
Keinha, pedindo aos servidores, aos funcionários... O principio é
“tratar bem as pessoas”. E lá não tá tratando não! Quem é de João
Vieira sabe o que eu tô dizendo. Pra encerrar, enquanto político,
vereador sei que sou apenas um vereador do interior do nordeste,
de uma cidade chamada Araci; uma cidade pequena, mas que é a
minha cidade, é a minha terra, é a minha casa. Não me interessa
muito, mas fui assistir uma live e aí eu fiquei perplexo com essa
live. Eu disse, eu tenho que falar. Eu fui assistir uma live do
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senhor Ciro Gomes e Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara. Zé
Pedreira eu não entendi e não vou entender nunca, como os
autores da live, tanto Ciro como Maia, eles defendiam que a
corrupção não é nada grave. E que a corrupção não causa nenhum
rombo no país; que é muito pequena no orçamento da União. Mas
logo você Ciro? O cara candidato presidenciável, que tanto
esculhamba Bolsonaro, que tanto esculhamba o Lula... Logo você
Ciro? Dizer que a corrupção não é um câncer! A corrupção mata! A
corrupção deixa as pessoas abandonadas em filas e filas de
hospitais. A corrupção deixa cadeirantes sem ter direito a uma
cadeira de rodas aqui no interior seu canalha! O cara ir pra uma
live... E eu tive que comentar. Tentei entrar. Mas cê sabe que é
fechado. Dizer “a corrupção, ela não é um mal no Brasil. A
corrupção não é tão prejudicial ao Governo Federal e nem ao
Municipal e Estadual”. Eu não sei o que eles queriam Léo, com
aquilo. Mas sinceramente, eu tomei nojo, eu quase não durmo
Marinho uma noite. Em ver colegas, pessoas envolvidas na
política, dizer que a corrupção não é tão grave. E eu tinha que
deixar o repudio hoje nesta manhã. Meu bom dia a todos.
O presidente Valter passa o comando da sessão ao vereador
Zelito da Ribeira e vai à tribuna:

Vereador Valter, na Tribuna:

Bom dia seu Presidente; senhores vereadores; público aqui
presente. Saudar a todos em nome do nosso amigo radialista José
Pedreira aqui presente nesta manhã. Quero seu Presidente, nesta
manhã, falar de um tema muito importante que é a seca e os
trabalhadores do sisal, na nossa região. Tive visitando, na ultima
semana, varias localidade do município de Araci e vejo a grande
necessidade do olhar especial pra aquelas pessoas que trabalham
no sisal e que vem passando algumas dificuldades perante a
estiagem. Quero aqui me referenciar a duas pessoas, a Né lá do
Distrito de Tapuio, que trabalha na linha de frente daquela região,
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no motor de sisal e o nosso amigo Beto, do Campo do Elói, que
trabalha também naquela região. Lá na região de Pedra Alta no
Campo do Elói. E conversando com essas pessoas, vejo a grande
necessidade da Secretaria de Ação Social, junto à prefeitura do
nosso município, fazer a distribuição de cestas básicas pra essa
população, que sofre tanto vereador Francisquinho... Vossa
Excelência que mora numa região que tem muitos trabalhadores
de sisal naquela região, sabe realmente do que eu tô falando.
Essas pessoas que sofre quando chega o período da estiagem e
aqui eu tô protocolando na casa hoje, uma indicação a Secretaria
de Ação Social do nosso município, pra disponibilizar cestas
básicas pra essas pessoas nesse período, que tanto necessita
senhor Presidente Zelito da Ribeira, Vossa Excelência também que
mora numa região afetada no nosso município e sabe realmente
dessa grande necessidade. E peço a colaboração de todos os
vereadores pra que possamos juntos fazer essa indicação
importante para beneficiar essa população. Mando aqui o meu
abraço apertado a todos os trabalhadores de sisal do nosso
município, que passa um momento difícil por parte da estiagem.
Também senhor Presidente, não poderia vereador Léo de Eridan,
vereadora Jamile, aqui que cobrou na questão da EMBASA do
nosso município. A falta de água realmente tá castigando as
pessoas; as contas continua chegando. Eu recebi em minha
residência com essa falta de água a conta de quase 600 reais. E lá
realmente o tanque tá seco; é muito ar que passa realmente. E eu
quero chamar a atenção dos usuários, que pode observar que a
EMBASA adotou um novo sistema em todas as residências. Vocês
já observaram que a EMBASA chega na sua residência e troca o
registro e carrega a partezinha de cima, aquela de fechar? Eu acho
que todos já observaram isso, né? O registro que a EMBASA coloca
agora, ele fica ligado 24h. Exemplo, o meu eu coloquei um lá e
coloquei uma cola bem ferrada pra não tirarem. Pra tentar
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controlar o consumo e eu peço a todos os cidadões que observe
isso direitinho em suas residências. Talvez, seja por isso que
vários cidadões recebem conta de água altíssima, porque o vento
vem, faz girar o registro e ali realmente ultrapassa o limite
estimulado pela EMBASA. Mas em conversa senhores vereadores,
com o pessoal da EMBASA, EMBASA central de Alagoinhas, eles
estarão disponibilizando caminhões, esta semana, pra poder
sanar o problema de abastecimento de água do Araci. Porque as
distribuições de caminhão pipa tem que ser de imediato, assim,
quando há um problema no sistema. A EMBASA é responsável
pelo fornecimento. A EMBASA tem que cumprir com o dever com
o cidadão, quando existe alguma dificuldade no sistema. E assim
eu cobrei e exigi que a EMBASA pudesse, de imediato, distribuísse
água pra população em caminhões pipas, para poder sanar p
problema da nossa população. E acredito que desde ontem, aqui
na sede do município, já existe esse trabalho prestado pela
EMBASA. Mas senhores vereadores, em conversa com a prefeita na
ultima semana, solicitei a limpeza de algumas aguadas no nosso
município, de algumas barragens importantes. Barragens essas
que sustenta, no período da seca, a população da nossa zona
rural. E a prefeita Keinha, junto com o secretário de agricultura, tá
sensível a essa situação e garantiu que as limpezas das principais
aguadas do nosso município serão feitas de imediato, pra poder
tranquilizar a população do nosso município, na questão da
estiagem. Quero realmente agradecer de coração à prefeita
Keinha, por atender essa solicitação que não é uma solicitação só
do vereador Guinha de Pascoal, mas de todos os vereadores aqui
desta casa, que se preocupa com o abastecimento de água na
zona rural do nosso município. Também, não poderia deixar de
agradecer a secretária de saúde do nosso município, pela primeira
reforma, pela pequena reforma com pinturas e alguns reajustes
no PSF de Caldeirão, que tava necessitando desse reajuste e a
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equipe tá lá fazendo um belíssimo trabalho. O PSF realmente tá
ficando bonito. Novamente quero aqui agradecer mesmo, de
coração a nossa secretária. Também parabenizar toda equipe do
PSF lá de Caldeirão, em nome da enfermeira Barbara e de nosso
médico que faz um trabalho grande lá naquele povoado,
atendendo realmente a comunidade duas vezes na semana. Que
aqui parabenizar também e agradecer o nosso agente de saúde lá
de Caldeirão, que completa anos hoje. Quero aqui parabenizar o
nosso amigo José Antônio, grande cidadão daquela localidade e
que faz realmente um trabalho brilhante à frente ali da nossa
região e que completa mais um ano de vida hoje. Que Deus possa
Zé Antôio, lhe proteger, lhe guiar e lhe dar prosperidade pra junto
com sua família ter grandes momentos de vida. Parabéns meu
irmão! Não poderia senhor Presidente, também aqui falar de algo
importante. Este é um dos temas mais polêmicos que eu tenho
em minha vida política, que é desde o meu primeiro mandato, que
venho traçando realmente vereador Marinho, essa batalha em prol
da nossa região. Agora eu quero falar de uma região que tem
mais de 600 mil habitantes vereador Léo de Eridan, vereador
Francisquinho, vereador Luisinho, vereadora Edneide, vereadora
Jamile, Presidente Zelito da Ribeira, vereador Marinho, Zé
Augusto, Jefinho e Virgilio que tá aqui nesta manhã, vereador fiu
fiu, representante lá do Distrito de Pedra Alta, nosso amigo Guri e
é um dos temas mais polêmicos que eu tenho na minha vida
pública e que enfrentei desde o inicio da meu primeiro mandato,
lá em 2009, que é a questão de algo importante pra o nosso povo
aqui nesta região, que é a nossa BA 408 e um hospital de
emergência na nossa região. Nós temos três deputados eleitos na
região do sisal. Deputado Osni Cardoso, lá de Serrinha; deputado
Alex Da Piatã, lá do município de Conceição do Coité e deputado
Tom, lá também do município de Coité. E aí senhores vereadores,
população que me escuta nesta manhã, não dá pra entender uma
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região que tá representado por três deputados estaduais, dois da
base do governo, aliado ao Governo do Estado e um de oposição.
E nada se faz por esta região. Nada se faz! Nós tamos vendo
agora aqui no município de Sta. Luz, através da CODEVASF que vai
ser feita a pavimentação asfaltica de Sta. Luz a Serra Branca e
provavelmente de Sta. Luz a Várzea da Pedra e podendo
Francisquinho, vou te dar aqui esta noticia de primeira mão,
podendo chegar ao Distrito de Tapuio. Vossa Excelência sabe que
um dos problemas sérios que nós temos nesta região é a questão
da ponte. Mas que já foi feito o projeto e nesse projeto a redução
de valores grandes com a questão da ponte e a pavimentação
asfaltica, vai poder chegar, com fé em Deus, no Distrito de
Tapuio. E vai ficar de Tapuio a Araci e de Araci a Salgadália. Não
podemos mais senhores vereadores, aceitar isso. Olha o que
aconteceu de Conceição de Coité a Salgadália, que foi barrado;
poderia ter chegado ao município de Araci. Mas foi esquecido o
município. Mas nós vamos lutar. Eu tenho certeza que dessa vez,
os 15 vereadores desta casa, junto com a prefeita Keinha, junto
com a vice-prefeita Gilmara, nós vamos lutar pra que a
pavimentação asfaltica chegue até o município de Araci. E que
esse sonho realmente da nossa população se transforme em
realidade. E algo importante que vai dar pra mim pronunciar
aqui,, por causa da questão do tempo senhores vereadores, é a
questão do hospital de emergência na região do sisal. Vamos à
luta, vamos acordar. São três deputados eleitos aqui na nossa
região. Vamos cobrar desses deputados. Não existe nem projeto
senhores vereadores. E o nosso povo sofrendo; continua sofrendo
em fundo de ambulância daqui pra o Centro Oeste; daqui pra
capital do estado, pra ter um serviço de emergência. Mas nós
vamos continuar lutando e na próxima 3ª feira o hospital de
emergência será tema aqui na Tribuna. Um forte abraço a todos
aracienses.
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O vereador Zelito ainda no comendo da sessão, faz as
últimas saudações e sem nada mais a ser tratado declara o
encerramento da sessão em nome de Deus.
Sala das Sessões, Plenário Ver. José de Oliveira Lima, 13 de abril
de 2021.
Leonardo Carvalho dos Reis
1º Secretário

____________________________

Virgílio Carvalho Santos
Presidente

_____________________________
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