ATA N 11/2020-Sessão Ordinária
1º Período Legislativo em 23.06.2020.

Ata de registro dos trabalhos da Sessão Ordinária Nº 11 do primeiro
período, realizada no dia 23 de junho de 2020, iniciada aos 16 minutos passados
das 09 horas pelo presidente vereador Jefson Miranda Cardoso Carneiro, com
Plenário formado pelos vereadores, Valter Andrade de Oliveira, Jamile
Magalhães da Costa, Edneide Santana Pereira Jerônimo Jesus de Lima, Leandro
Andrade Macedo, Gilvan Oliveira dos Santos, Laerto Januir Barreto Pinho,
Manoel Matos de Souza José Augusto Moura de Andrade e Roberto Souza de
Matos. Conferido o quórum o presidente Jefson dirigiu suas saudações a todos
os presentes, saudou aos ouvintes pela transmissão da Cultura FM e deu
abertura oficial à sessão evocando o nome de Deus e todos de pé, participaram
da execução e cântico do Hino Oficial de Araci.
Os trabalhos do Primeiro Expediente foram abertos com a leitura da
Síntese da Ata nº 10 da Sessão anterior feita pelo primeiro secretário vereador
Jerônimo. A Ata lavrada em resumo foi depois de colocada para apreço do
plenário e pelo mesmo aprovada por unanimidade.
O presidente Jefson fez um balanço das atividades que foram prejudicadas
pela pandemia da Covid-19 e abriu o tempo dos pronunciamentos da Tribuna da
Casa, sendo o vereador Laerto o primeiro a se pronunciar.
✓
O vereador Laerto solicita ao presidente para poder falar de seu
lugar à mesa e assim se pronunciou: (ausência de áudio) ...
“Ontem ouvi um áudio de Rui Costa, que muitos prefeitos erraram com
isso. E agora vai pagar um pato muito maior, porque nós estamos aqui vivendo
um aumento, onde eram 2 casos e hoje são 109 casos. E a tendência é aumentar!
Então, tem que tomar as precauções? Tem! Todos nós usarmos máscaras, evitar
ao máximo aglomerações. Mas, nós vamos vemos as filas dos bancos, a lotérica
e nós, pequenos comerciantes, é que estamos sofrendo! Então, com o horário de
7h até 1h da tarde. Veja senhores, a pessoa chega no banco 10h e sai de lá 1:30h,
2h da tarde. Os supermercados todos estão praticamente fechados. E aí, as
pessoas que vem da zona rural, que vão retirar seu dinheiro, as pessoas da sede
que vem de sua localidade fazer compra, nesse período de 7h às 11h, vão fazer o
que? Aglomerar! Porque quando era de 7h até às 15h, 16h, as pessoas da sede
podiam fazer as compras depois de 2h, 3h. Tinha espaço. Mas agora não tem.
Então, estase aglomerando. É isso que a gente está muito preocupado e vem
aumentando os casos. Pois não.
▪
Vereador Roberto também se manifesta:
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✓
Você está falando aí sobre o corona vírus e aqui na realidade eu não sei.
Até hoje não tem o teste. Você vai em Tucano tem. Em Serrinha, tem. Teofilândia,
tem. (Ausência de áudio) o teste. Então, fechado o comércio 3 dias, abre de uma
vez só. Eu acho que eras mais fácil por distrito, não é? Distrito de João Vieira,
outro dia Barreiro, outro dia Pedra Alta e o povo toma conta da entrada da
cidade. Que era mais fácil para não entrar esse tanto de gente. Engraçado que é
até 5h, 6h. 5h o comercio está aberto (ausência de áudio) Em Tucano é a noite
toda fechado, alastrei até 5h. (ausência de áudio) não sei para que. Muito
obrigado.
▪
Vereador Laerto – Obrigado vereador Roberto. Então, a nossa
preocupação é essa. Que o caso venha a se alastrar. Ontem mesmo a gente viu
um deputado aqui de Coité que contraiu essa doença. E ele não sabia. Será que
esse deputado não teve contato com outras pessoas sem ele saber que estava
com esse vírus? Porque ele é invisível. Quando ele pega, é para pegar em todos
nós. Mas a gente tem contato com varias pessoas. Principalmente a nossa
família. E aí? Então é importante sim, todos nós termos cuidado. Tem 3 meses
que eu fiz uma viagem, quero dizer, num povoado, porque nós temos que
respeitar. Porque esse momento é muito difícil; mas nós temos contato com as
pessoas. Eu nunca larguei de atender um exame, um medicamento; porque nós
temos como autorizar. E não precisa entrar em contato. Hoje nós temos meios,
que é o celular. Então é uma maneira de utilizar, entrar em contato com as
pessoas. Então senhor Presidente, para finalizar... Pois não.
▪
Presidente Jefson se manifesta: – Dentro desse tema aí eu queria sugerir o
seguinte. Eu fiz parte já de varias reuniões que toma as decisões para a
elaboração dos decretos. E lá existe uma comissão de comerciantes, que fazem
parte de todas essas reuniões e além da comissão, outros comerciantes também
acompanham. Eu dei a sugestão de que o senhor poderia deixar a sua sugestão
ou oficializar ela para o comitê responsável ou então, pegar o representante dos
comerciantes que estão na frente e sugerir essas ideias. As suas colocações são
pertinentes, analisando, até porque a pessoa que vem da zona rural, que faz o
saque e vem fazer esse saque 11h, meio dia, 1h, ela não vai mais ter tempo para
fazer a compra no comercio. Então, diante disso, acho que a sua colocação é
pertinente e deve ser encaminhada para que eles possam discutir reavaliar ou
quem sabe, já que a abertura é das 7h a 1h, que possa ser das 9h as 10h, as 13h
ou 14h e haver uma flexibilização neste sentido aí.
▪
Vereador José Augusto também se manifesta: – Colega, Vossa Excelência
dentro das suas opiniões dizer o seguinte. Como Vossa Excelência também e
comerciante, como falou o vereador Jefson, Vossa Excelência também tem o
direito de participar e opinar. Eu também e eu não tenho medo de dizer aqui, eu
acho que o prefeito tem o bom senso de querer tentar barrar tudo isso aí, porque
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a situação é difícil. Entendemos a situação que vem passando, não só Araci, como
todo Brasil. Mas dizer a Vossa Excelência o seguinte. Que eu sou a favor também,
que tem essa questão de até 1h, eu não concordo. Eu sou realista, tenho também
que dizer aqui, mas não dizendo que o prefeito está errado; são medidas que
estão tomando dentro de uma reunião. Não é o Executivo, o prefeito que está
errando não. É uma decisão que é tomada através de um grupo d comerciantes
e todo mundo que participa. Então, dizer o seguinte. Eu acho que nós, também
vereadores, devemos participar e entrar nesse debate e buscar uma solução,
porque a coisa não é fácil não. Não adianta a gente ficar aqui criticando ou
falando, porque não é fácil para o gestor que está à frente de uma administração.
Mas Vossa Excelência tem razão com as suas colocações, mas é isso que a gente
tem que unir forças para tentar combater essa doença que aí está.
▪
Vereador Laerto – Para concluir senhor Presidente, nós temos aqui na
cidade de Araci, se vocês analisarem, uma horte, pessoas que vendem frutas,
verduras; aumentou muito as pessoas ali. Então, com essa atitude que teve
muitos deles tem perdido mercadorias. Você compra uma banana hoje, com 2
dias já está perdida. Por quê? Pela química! Ontem mesmo eu vi uma pessoa
passar com uma carroça, mais ou menos, com 300 dúzias de bananas perdidas.
Por quê? O horário de funcionamento é curto; aí você tem de separar. Uma
oficina você não perde. Um supermercado você avança mais. Mas tem
mercadoria que a gente tem que consumir praticamente no mesmo dia. Esses
pequenos comerciantes estão sofrendo com isso. Senhor Presidente, para
finalizar, até que enfim a gente já saiu com a nossa chapa, não é? Nossa chapa
pré-prefeito, de Edivaldinho, filho de Nenca e a vice Célia do PT. E a gente pode
muito mais. Muito obrigado e um bom dia.
▪
Vereadora Edneide na Tribuna:
✓
Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Jamile; plateia
presente; você de casa que está nos acompanhando através da Cultura FM, nas
redes sociais, bom dia. Senhor Presidente, quero aqui nesta manhã de terça feira,
nesta tribuna, falar dois temas importantíssimos. Que é a questão da saúde e a
questão da infraestrutura. Quero aqui iniciar falando na saúde, falando do
COVID-19. Eu disse, nesta tribuna, que eu me assustaria que esta doença em
menos de 1 mês iria para 100 casos. Sendo que nós tínhamos 10 casos no
município. E se citei aqui os municípios, estava tendo aceleração. Alguns
municípios. Mas uma aceleração de 15 a 30 dias aumenta de 20, 30 casos. E Araci
dentro de 3 dias, aumentaram quase 50 casos. Significa que se continuar nesse
pique, nós não temos só 109 casos, a gente tem 400, 500 casos e a gente não
sabe. Por conta da agilidade e do procedimento que está sendo feito a respeito
dessa doença. Aí que vem a questão. Eu visitei uma pessoa que estava lá no
isolamento por 8 dias, que disse que estava com febre, dor de cabeça, foi até o
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órgão do PSF e disseram “fique isolado”. E a ficou lá; não tinha ninguém para
comprar comida, ligou para mim desesperada. “Eu não posso ir na rua, não posso
contar com ninguém”. Eu fui lá levar algumas coisas. Deixa o portão aberto, eu
vou lá levo, deixo lá e pronto. Depois de uma semana... E ela não fez teste! Ela
não fez teste, essa pessoa. E mais suspeita, não é? Depois de uma semana foram
fazer o teste dela. Deu negativo. Simplesmente ela estava com uma gripe, uma
virose. É normal. Às vezes a gente está muito preocupado com o COVID-19 e
esquecendo que a dengue também pode matar. A dengue também pode matar!
E nós sabemos que aqui em Araci tem enes casos de dengue. Eu digo por que nós
temos um município de terra acumulada e nós podemos estar aqui também,
esquecendo desse problema da dengue e focando no COVIDE-19 e os casos
aumentando. E dizer que varias medidas estão sendo tomadas! Parabéns! A
sociedade está se movimentando, a gestão está tomando providencia, mas as
providencias que às vezes não está tendo avanço. E está avançando o numero de
COVID, o numero desse vírus e está também as pessoas se prejudicando. Como é
o caso dos comerciantes. Eu vi comerciantes, o colega Laerto citou que vende
frutas, que a gente sabe que tem frutas que com 3 dias, 4 dias senão vender está
perdido. Então, investiu e perdeu! Porque não pode vender, só pode ficar das 7h
as 13h. E aí eu digo: Se a gente faz, baixa um decreto desses para minimizar a
questão da aglomeração; aí coloca, reduz o horário e atendimento... A tendência
é o quê? É aumentar! Porque quem chega e diz assim: “Eu preciso ir na Caixa
sacar o meu dinheiro; eu preciso ir no comercio comprar o meu alimento...”
Então, é aquela muvuca. Aquela muvuca mesmo! E invés de estar diminuindo, a
situação está piorando. Então, tomar cuidado com as medidas que estão sendo
tomadas. Tomar muito cuidado! Pode ser que a gente está pensando diminuir a
situação e está complicando mais a situação. Então, vamos tomar esse cuidado.
Quero aqui dizer para os comerciantes, que para mim, os comércios abertos eu
acho que tem que ter um atendimento, tem que ser não aglomerado, mas sim,
de acordo a lei. O distanciamento, se no comercio tiver 3 pessoas ficam as 3 do
lado de fora, com distancia. Porque se a gente não fizer isso, eu digo para vocês,
hoje são 23 de junho, daqui para terminar julho, tem mais 100 casos em Araci.
Que seja dengue, que seja gripe; mas vai estar lá no boletim e no registro como
COVID-19. Porque a moda e a mídia hoje só discute COVID-19! Mesmo que morra
de infarto, mesmo quem morre de outras doenças, mas morreu de COVID-19. A
gente sabe disso! Então, fazer como estava o seminarista anunciando,
proclamando a palavra. E ele disse o seguinte: “Essa doença veio no mundo para
entristecer uns e alegrar outros”. E eu concordo Zé Augusto, plenamente! Porque
tem muita gente triste, mas tem muita gente alegre, querendo que a doença
permaneça para conseguir, para manter tirando auxilio. 600 reais, 1200, 800...
Tem muitas alegres, querendo que permaneça essa doença, para poder
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permanecer sacando dinheiro sem fazer nada, sem trabalhar e comprando
celular e comprando moveis de casa, construindo bens e gastando também.
▪
Presidente Jefson solicita um Aparte:
✓
Dentro da sua fala eu vejo dois pontos importantes nesse ponto que está
sendo discutido aí, que é de grande importância para a população. Um é a
conscientização das pessoas, não é? Infelizmente as próprias pessoas não estão
tendo consciência desse distanciamento. Ela vai no comercio, ela vai no banco e
fica grudada uma na outra ali, com ansiedade para resolver o seu problema e
acaba tanto se prejudicando como prejudicando alguém que está contaminado.
E outra questão também Edneide, no decreto, é que esses comércios quando na
hora que fecha, ele pode funcionar como delivery. Então, qualquer comercio
desse aí, a pessoa liga, tem o telefone e o comerciante pode estar fazendo a
entrega. O mototáxi indo buscar e ele continua funcionando de forma delivery.
Isso só para esclarecer esse fato aí. Muito obrigado.
▪
Vereadora Edneide – Ok. Falar de infraestrutura, eu quero falar aqui
senhor Presidente, das emendas impositivas do vereador. Nós estamos em 2020
e nós poderíamos estar aqui agradecendo a gestão, parabenizando por ter
realizado e atendido as nossas emendas impositivas. Me recordo muito bem que
na 1ª emenda eram 53 mil, na 2ª 52 mil, eu não sei a de agora; o senhor anunciou
no inicio aí para a gente sentar, para ver onde a gente vai colocar a nossa
emenda impositiva... Eu fico triste, muito triste. E até pedi para Gidalti, que eu
quero, eu quero a planilha de todos os vereadores, onde colocaram as suas
emendas, para eu ver se realmente tem emenda que já foi atendida. Porque a de
Edneide, nenhuma foi atendida! E eu quero saber se nenhuma emenda foi
atendida, para que eu quero colocar mais emendas se não vai ser atendida?
Então, chega de fazer de conta! Se não dá para fazer, não vamos colocar gente!
Porque a gente vai ficar com problema com a comunidade. Se a gente colca uma
emenda para a comunidade, é porque a comunidade solicitou, a comunidade
pediu. Aí a gente o prefeito não atende! Então eu vou dizer uma coisa para você:
Eu vou tomar as medidas cabíveis contra a gestão em relação às emendas
impositivas da vereadora Edneide. Porque se está em lei, se é em lei e eu tenho
direito... Eu vou querer que as minhas emendas sejam executadas! Porque eu
estou sendo cobrada pela comunidade e eu não vou colocar mais emendas
enquanto não for atendida. Porque o colega vereador Guinha de Pascoal disse,
que a dele está disponibilizando para Caldeirão e que os vereadores Laerto, Jera
e Edneide, não colocam lá, por isso que a praça não vai ser feita. E não é assim
não colega! Não tenho mais tempo para nada, mas na próxima terça feira eu vou
trazer aqui dados para onde foram as minhas emendas impositivas e fazer um
documento a gestão tomando as medidas cabíveis. Porque se não fizer, o
problema é mais embaixo! Eu quero solução. Aonde foi colocada as minhas
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emendas; a comunidade está cobrando. E eu estou cobrando aqui a gestão! E eu
não vou deixar isso ba-ra-to! Não vou deixar isso ba-ra-to. Porque se é de
direito... Quem direito anda, direito tem! E se nós estamos colocando aqui nosso
direito precisamos ser atendidos. Meu bom dia, meu muito obrigada e que Deus
nos abençoe e que nos livre dessa maldita doença, que é a COVID-19.
▪
Vereadora Jamile na Tribuna:
✓
Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Edneide; público
aqui presente; ouvintes da rádio Cultura FM um bom dia. Senhor Presidente,
nesta manhã, inicialmente agradecer a Deus por mais uma oportunidade de
estarmos aqui, nesta sessão, e nesta manhã que recebi uma triste notícia, do
falecimento de um grande amigo da gente, conterrâneo lá da região de Barreira,
irmão de nossa grande amiga Rosário, lá do Tanque Cavado, Dandô, senhor
Benego. Então, neste momento, quero enviar meus sentimentos a toda família,
onde teve a perda de seu irmão lá na cidade de Salvador; que Deus possa
confortar a todos os familiares neste momento de dor que todos estão passando.
Mas senhor Presidente, inicialmente não poderia deixar de falar desse assunto,
que é um assunto que está deixando todos nós assustados, que é o número de
casos que vem crescendo em nosso município, sobre o COVID. Dizer senhor
Presidente, que é muito preocupante esta situação e que a população precisa
também se conscientizar da gravidade deste problema. Sabemos que é um vírus
invisível, que é difícil lutar contra algo invisível. Então, temos que estar sim,
lutando e buscando formas de combater este maldito vírus, que está deixando
toda a população, e não só a população araciense, mas todo o povo brasileiro
assustado. Dizer senhor Presidente, que já tive familiares que já foram
diagnosticados com este vírus e que realmente é muito triste e que devemos ficar
bastante preocupados com essa situação e nos prevenir. Dizer que a melhor
maneira é só sair se for de extremamente de necessidade. Aqui senhor
Presidente, foi falado sobre a questão do funcionamento do comercio e eu
também vejo que o horário de funcionamento do comercio, está causando um
grande transtorno até para as pessoas que vem para a cidade, que vai até ao
banco e quando sai o comercio já está fechado e tem que retornar no outro dia
novamente à cidade. Eu sei que são decisões que não estão sendo tomadas
isoladamente; não é só a gestão que está tomando esta decisão, mas está sendo
tomada em conjunto. Mas que possa haver uma forma de melhorar o horário de
atendimento a essas pessoas, o funcionamento do comercio, pois sabemos que
todos os comerciantes estão seguindo a risca as orientações da Organização
Mundial de Saúde. Eu estive na última reunião, participando com o colega
vereador Jerônimo, onde estava lá diversos comerciantes e lá puderam dar as
suas sugestões. Então, são situações que não estão sendo tomadas
isoladamente. Os comerciantes estão participando; a gestão... Então, que sejam
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decisões que não venham também causar grandes transtornos a população.
Então senhor Presidente, Vossa Excelência aqui faz parte, sempre está
participando das reuniões do comitê, que possa estar levando estes
questionamentos nossos ao pessoal do comitê. E que sugiro também aqui ao
Presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, que a nossa
secretaria de saúde possa vir aqui à Câmara de Vereadores, explicar, dar alguma
satisfação a nós vereadores e a população araciense, as medidas que estão
sendo tomadas para combater este vírus, pois eu vejo que é importante a vinda
da secretaria aqui a esta casa; que possa vir dar esclarecimentos a nós
vereadores. Pois não colega vereador.
Vereador José Augusto – Eu não entendo porque a vereadora Edneide (ausência
de áudio) falou, na questão de teste em Araci, disse que não testaram A e B. Mas
a gente vê aqui no boletim que o município teve aqui de resultados negativos de
teste 933 até agora. Estava 99! Porque eu estou pegando aqui o mais antigo.
Você tem aqui teste rápido, deu positivos 73 que já estava maior. E temos aqui
pelo RTPCR do Lacem, 26. Aí eu não entendo. O município testando, testando,
fazendo e...
Vereadora Jamile – Então, colega vereador, é importante a vinda da secretaria a
esta casa, porque aí irá tirar a dúvida de alguns colegas vereadores e também de
toda a população araciense. Então, eu deixo aqui esta sugestão; que a secretária
de saúde do nosso município, possa vir aqui a Câmara de Vereadores, prestar
esses esclarecimentos, para que não tenhamos dúvidas com relação ao que está
sendo feito no combate ao corona vírus aqui em nosso município. Mas também
senhor Presidente, não poderia deixar de falar a respeito da dengue e da
chicungunha, que é outra situação, que o número vem crescendo em nosso
município e não podemos também deixar nossa atenções voltadas para apenas
um tipo de doença. Quando na verdade tem outras que estão tendo no nosso
município e que devemos estar atentos. E aqui eu gostaria de chamar a atenção
do secretário de agricultura do nosso município, cobrar mais uma vez, com
relação a alguns reservatórios do antigo projeto Araci Norte, da primeira etapa,
que não estão funcionando e que estão abertos, que possivelmente estão sendo
focos de dengue em algumas comunidades. Então, chamo aqui a atenção do
nosso secretário de agricultura, nosso amigo Jardel, que possa estar indo até as
comunidades e verificando esses reservatórios, para que possa estar sendo feita
a retirada, para que não venha ser um foco de dengue nas comunidades. Mas
senhor Presidente, gostaria aqui de parabenizar a atuação do veterinário Boni e
toda a sua equipe, onde o mesmo está fazendo a captura de cães abandonados
nas ruas e na praça do nosso município e levando para o canil, para um anexo do
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canil do nosso município. Então, nesta manhã, parabenizo a atuação de Boni,
que está sendo feita aqui na sede do município e que tão logo essa atuação
também possa ser levada aos povoados; pois o numero também de cães
abandonados nas ruas é muito grande. Então Boni, parabéns pelo seu trabalho.
Eu sei que você é uma pessoa bastante competente e faz com amor a sua
profissão. Parabéns a você e toda a sua equipe, pelo trabalho que vem prestando
no nosso município neste momento. Mas senhor Presidente, ontem, vendo uma
live do prefeito municipal, onde estava presente a secretária de saúde do nosso
município e alguns representantes da imprensa, onde foi falado sobre a entrega
da UPA em nossa cidade, dizer que fico muito feliz com a entrega da UPA; sei que
vai ser mais um ponto de apoio para o combate ao corona vírus em nosso
município, não só em nosso município, pois fiquei sabendo ontem, através
também da live, que as pessoas de Teofilândia, irão ser atendidas também na
UPA do nosso município e que o bairro São João não irá ser fechado. Continuará
sendo aberto para se uma unidade de testagem rápida e de triagem para os
pacientes que ali chegam. Então senhor Presidente, fico muito feliz em ver que
algumas ações estão sendo colocadas em nosso município, para combater ainda
mais este vírus que vem causando grandes transtornos para a nossa população.
No mais senhor Presidente, são estas as minhas colocações nesta manhã e meu
muito obrigada.
▪
Vereador Jerônimo, na Tribuna:
✓
Mais uma vez eu estendo o meu bom dia a todos os aracienses; toda a
comunidade da zona rural que escuta e também logo mais no Face book na
minha página. Senhor Presidente e caros colegas, primeiro eu gostaria de só
fazer uns lembretes aqui, que essa questão da dengue e chicungunha senhor
Presidente e caros vereadores e toda a população de Araci, eu falei dia
27/03/2019, quando eu publiquei aquele vídeo na barragem do Tiracolo. Um dos
motivos que chegaria novamente a dengue, está ainda, eu republiquei no dia 24
de fevereiro de 2020, continua lá ainda. Já estamos fazendo; vamos resolver o
problema lá, vá lá no bairro do Tiracolo e se os senhores quiserem pesquisar na
minha página no Facebook, no dia 23 de março de 2019, está lá que eu publiquei
um vídeo curto. E no dia 24 de fevereiro de 2020 eu republiquei o mesmo vídeo,
falando que iria chegar a dengue e a chicungunha novamente em nosso
município, por conta do descaso de algumas ações da gestão. E aconteceu
vereadora Jamile! Que bom que está registrado. Muitas vezes quando a gente
fala aqui, palavras vão ao vento. Mas assim senhor Presidente, eu fico
imaginando umas coisas aqui nesta casa, quando eu menciono sobre a questão
do não saber as obrigações de vereador de não querer saber e tampouco está
ligando. Quando falei, minutos atrás, sobre o projeto nº 011/2020, do caro
vereador Laerto, sobre a questão da insalubridade é que nós vereadores
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população de Araci, não temos poder nenhum de criar projetos, nem Projeto de
Lei de autorizar o prefeito eu estou autorizando o prefeito a fazer. O prefeito
pode mandar o projeto que nós vamos analisar. A autorização dar-se da
aprovação ou não! Nós precisamos saber o que estamos fazendo nesta casa...
Desculpa o que eu vou falar. Mas tem alguns que tampouco querem saber o que
vão fazer disso aí. E aí utilizam de artifícios que alguns vereadores, a exemplo do
vereador Jera, não quer o bem do povo. Alto lá! Sempre cobrei o que deve ser
cobrado nesta casa! A exemplo da Lei nº 166 de 26 de julho, digo, 144 de 26 de
julho de 2014, que é o prefeito obrigado... É obrigatório o prefeito a dar os
documentos das terras que alguém foi doado pelo município, para construção de
casas. Pergunto aqui nesta casa hoje, qual foi um do vereador que já falou sobre
isso aqui? Ninguém! Mas, fazer ato político de um fato... É simples demais! A
mesma coisa de pessoas que estão atrás de um smartfone ou de um celular. Ou
até de um computador. É simples demais! Quando eu mencionei que os
funcionários de agente de limpeza, na empresa, não poderia receber a
insalubridade é porque não pode. Quem tem que pagar é a empresa! E aí o
vereador José Augusto, se espantou aqui em dizer que eu (27:08), eu não
mencionei o nome de ninguém! Eu simplesmente disse que vereadores utilizaram
conversa com os garis, que Jera não quer que eles recebam. Não é assim gente!
Eu acho que a política está tão moderna que a coisa não pode ir por este
caminho. E quando eu disse aqui caro Presidente, que nós somos colegas, mas já
está começando a guerra... É quando eu digo verdadeiramente: Ninguém vai
votar em mim! O que puder tirar, vai tirar! Isso é uma verdade! Então, vai se usar
de artifícios, talvez de pronunciamentos meus, que eu não quero o bem do povo.
Aí é o que digo: Aqui, diante de todas as câmeras do nosso país, são falsos
profetas! Que é verdadeiro. Não adianta ninguém dizer que não. Não adianta!
Às vezes, “ah, mas o nosso colega...” Nosso colega vereador que nada! Usar de
grupo de WhatsApp, de pessoas.... Pasmem-se! De pessoas que não sabem nem
ler! E mandam uma mensagem para que você repita e coloque no grupo de
WhatsApp para denegrir a imagem do vereador Laerto, da vereadora Edneide e
do vereador Jera. Isso é incabível para um homem que se diz gostar de Araci! Isso
é incabível! Não vou ceder aparte não vereador! Não vou ceder! Isso é incabível.
A gente fica aqui querendo o bem do nosso povo e depois estar usando de
artifícios de pessoas que não têm conhecimento nenhum. Onde é que nós vamos
chegar? Onde é que nós vamos chegar nosso Araci? Fica difícil demais isso. Mas
está aí o povo. Está aí o povo para observar. Eu queria ter 20 minutos, para eu
poder fazer uma explanação aqui de uma situação muito mais grave ainda. Mas
eu vou esperar para a próxima semana. Então, é muito simples isso. A exemplo
da Praça do Caldeirão, não se vai construir porque a emenda do vereador Jera,
vereadora Edneide não vai ser destinada para aqui. Ora, Caldeirão tem PSF, tem
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ginásio de esportes, tem pavimentação. Vai na Lajinha! Você morador aí, que
colocou e não sabe fazer o ó com copo. Desculpa o que eu vou falar com o senhor.
Se o senhor colocar um copo no chão e riscar, sabe nem fazer um ó! Vai lá na
Lajinha; vai na Roça de Dentro; vai no Campo Grande; vai na Lagoa da Laje; vai
no Dionísio... Não tem nada! E vocês só querem. É vergonhoso! E digo mais sobre
a questão do projeto. Deixo bem claro aqui. Se vier para votação eu voto contra!
E peço aos nobres colegas. Olhe a ilegalidade do projeto. Olhe a
inconstitucionalidade do projeto. Já fizemos leis aqui que não foram cumpridas e
não vão ser! E nós só vamos fazer papel de palhaço! E nós estamos tratando com
o bem estar do nosso povo. Isso é o que nós precisamos analisar, que nós estamos
nesta cadeira, que muitos aí fora estão se aproveitando desse desconhecer para
mostrar para o povo que conhece muito mais. E eles estão certos! Eles não estão
errados. O único erro deles é que perderam o emprego por roubo; perderam o
emprego por desvio de dinheiro e se diz, população de Araci, a salvação do nosso
Araci. Será que todos pensam que a política é um meio de se esconder ladrão?
Porque até parece que nós todos aqui, se exceção, somos todos ladrões. Mas eu
digo a toda à população de Araci: Aqui tem homens honestos. Cada um faz a
política do jeito que você quer. Nada impede. Mas que vocês analisem muito mais
o que está sendo posto por isso aqui. Então eu digo para fechar senhor
Presidente, mais uma vez, o artigo 33 da Lei Orgânica do município, não permite
que vereador mexa em salários, benefícios de servidores. Isso vem do Executivo
para que possamos aprovar ou não. Deixo bem claro a você gari, não sou contra
você! E deixo bem claro ainda; agente de limpeza no município, nós temos 21. E
desses 21, vá na secretaria você cidadão, você tem todo o direito. Vá saber onde
é que eles trabalham. Pesquise. Eu sei de 4 que não trabalham e colocaram 4
contratados no povoado! Está lá. E se desse esse aumento de insalubridade, esses
cidadãos que estão em casa, iriam receber também. Então, alguma coisa está
errada! Eu não sou contra, deixo bem claro. A exemplo aqui do aumento dos
professores e que eu disse “não temos condições de dar. Porque se der aumento
aos professores, não vai pagar”. Aconteceu o que? Eu votei contra, não nego! E
votaria novamente. Porque atrasou a folha de pagamento. Estão aí pleiteando
novos aumentos. Não adianta que não vai ter. Porque não tem dinheiro para
pagar. Isso é uma coisa simples que a gente tem que analisar. Agora, não se
aproveite de um fato político desse não. Porque vai dar errado. Mas para
terminar senhor Presidente, eu queria aqui fazer uma ressalva ao Presidente da
CDL, que sempre está lá presente nas reuniões. Mas alguns comerciantes,
mesmos não sendo filiados, não vão pactuar com decisão e depois ficam
crucificando a pessoa viva. E deixo aqui uma mensagem muito interessante, que
eu vou colocar na minha pagina. “A quem viva nesta vida poupando tudo que
tem, se preocupando em deixar carro, outros móveis também. Mas lhe digo uma
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verdade, bom mesmo é deixar saudade no coração de alguém”. Meu bom dia a
todos e que o Araci mereça muito mais pessoas que pense por vocês. Um abraço
a todos.
▪
Vereador Gilvan na Tribuna:
✓
Bom dia a todos e a todas. Queria dizer aos ouvintes da rádio Cultura FM,
pela minha ausência nesta tribuna e quero aqui deixar o meu voto de tristeza a
família do amigo (34:06), que na ultima segunda feira perdemos um jovem num
acidente de moto e estamos de luto, muito tristes com o que aconteceu. E dizer
aos jovens, principalmente da região da zona rural, que tenha cuidado. Que
gostem de si mesmos, porque é complicado. E também deixar aqui o meu voto
de tristeza pelo falecimento do nosso amigo (34:34) também. Ele saiu de São
Paulo domingo, para vir de carro pela Funerária (34:43) e só vai chegar amanhã.
Eu sei que cada voz tem o seu tom. É igual a pássaro, não é? Cada pássaro canta
do seu jeito. E aqui temos todas as Câmaras de Vereadores não são diferentes. A
minha preocupação hoje, no momento é com a saúde, é com essa carona aí que
todo mundo pegou. Uns pegaram e outros não pegaram! Eu acho que todo
mundo está preocupado com o seu bolso, está preocupado com o seu mercado,
está preocupado com tudo. Mas a minha preocupação hoje, como vereador de 2
mandatos é com a COVID-19. Por tanto, primeiro quero agradecer aqui a
secretária; quero agradecer ao prefeito Silva Neto, porque queira ou não queira
ele se preocupou e vem se preocupando com a situação da COVID-19 em Araci.
E a secretária mandou hoje 50 testes para Pedra Alta, para fazer, para tentar,
para ajudar a nossa comunidade, que para mim foi uma decepção, uma tristeza
muito grande, e sair logo 6 casos de uma vez. E 3 casos em uma família só. Então,
o meu amor, que eu tenho em meu coração é que você fique em casa. E você
tenha cuidado; não fique pensando... Eu vejo muitos e muitos nas redes sociais
falando: “Ah, isso é uma gripinha”. Principalmente aquele que diz (36:38). Eu
queria que tivesse gravando o Presidente da República, se pegar nele ele vai se
salvar, porque não tem nenhum (36:47) de dizer que é uma doencinha, uma
gripezinha e já estamos chegando a 50 milhões de brasileiros mortos. Então
minha gente... 50 mil não é? Essa gripezinha poderia pegar nele, não é? Porque
quantos padrinhos ele vai ter (37:09)? E agora os coitados que estão na zona
rural, que estão lá igual lá no Amazonas, que está se acabando tudo. Eu acho que
eles de lá, os mais fortes teriam que se preocupar mais com os... Mas infelizmente
não é assim. Mas o meu papel aqui é que o povo se valorize; olhe no retrovisor
quando você passar no caminho, na estrada. Quando você olhar no retrovisor vai
ficando. E esse ficando é quando morre alguém seu e você vai valorizar. Porque
não é gripezinha não! É a COVID-19! Eu vejo aqui em Araci, todo dia aumenta 1
caso, depois aumenta 3, agora já está aumentando para 10; e pode ter certeza,
(38:04) não adianta eu pedir aqui, não adianta prefeito colocar barreira, não
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adianta fazer movimento para fechar estrada, fechar tudo; porque o povo não se
ajuda. Eu vejo nos povoados aí, a porta da frente está fechada (38:19) e a
fucinheira, a fucinheira aqui oh, não é todo mundo que usa. Porque ela vai pegar.
Gente, pelo amor de Deus, será que todos nós temos um burro dentro de casa?
Por quê? É a realidade! As pessoas não querem assistir a Globo; eu só assisto a
Globo. Gente não quer assistir a Globo porque está mentindo; estão falando que
não é verdade. Que mentira é essa? Que mentira é essa que o povo está se
acabando. Eu vi uma reportagem de um caminhoneiro e o irmão dele chorando,
falando que ele tirava onda. Era hipertenso, diabético, mas não usava máscara,
não lavava a mão com álcool em gel e aí pegou. Não foram nem 8 dias, foi
(39:12). E muitos aí. Muitos. Eu estou vendo aqui todo mundo com mascara.
Parabéns! Agora vai no final de semana no barzinho, em qualquer lugar você vê
todo mundo lá batendo papo, tomando cachaça sem mascara. Então gente é
cada passarinho fala de um jeito, o som deles. Quero aqui agradecer o trabalho
aqui que esta sendo feito em Pedra Alta, porque não adianta nem para eu falar,
meter o pau (39:54).
Quero aqui agradecer do fundo do meu coração à secretária Márcia,
porque lá atrás tivemos uma reunião, todo mundo aqui, a maioria dos
vereadores 2 mandato, inclusive o prefeito. E foi dito lá atrás, na primeira reunião
que ele fez com o secretário e vereador, que o secretário que não assumisse o
seu papel de secretário, com 3 meses ele se demitisse. Hoje estamos aí, tem
secretário que até hoje que vem empurrando, empurrando de barriga e não é
puxando o saco, mas tem um secretariozinho, um secretariozinho que hoje não
é mais secretário, que se chama Ginho, que para mim ele nunca foi secretário. E
hoje Márcia entrou aí tem uns 3 meses e já fez pelos 7 anos que ele ficou, 3 meses
que ela entrou, já foi feita a minha região, pelos 7 anos que ele ficou como
secretário. Então, para mim ele não era secretário. Não tenho nada contra a
pessoa dele, como cidadão. Mas como secretário fiu fiu para ele. E dizer também
minha gente, que problemas todo o mundo tem. Nós temos problemas até
dentro de casa. E teve aí, lá atrás, (41:25) eu quero deixar bem claro para a
população de Araci, que o meu grupo é o 12. E não posso dizer que tenho
vergonha por isso. Porque se doer no cotovelo, sou 12! Eu sou 12. Por quê? Olhe
no retrovisor aí atrás e vá na curva, vá na reta para ver se tem alguma coisa e
veja que foi que mais trabalhou pelo município de Araci. Para mim é a família 12.
Eu não quero tirar o mérito de ninguém, não quero pagar pau e nem puxar saco
de ninguém. É a realidade. Quero aqui também agradecer ao prefeito Silva Neto,
pelo aparelho lá em Pedra Alta, que ele comprou mais novo, mais potente; vai
ajudar até o Caldeirão Novo, se Deus quiser. Então, falar também aqui (42:33)
teve uma desavença com a nossa amiga Keinha e ficou todo mundo batendo
palma, ficou todo mundo... Colocou no áudio para ela que tinha que respeitar o
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povo de Pedra Alta, porque (42:48) foi batido o martelo, tem decreto e (42:50) e
o cidadão que disse que não é de Pedra Alta, sem ser e sem poder, deixa para ele
falar as besteiras dele quando ele estiver aqui no lugar em que eu estou. Tenho
2 mandatos e respeito o meu povo. Ele pode falar o que ele quiser, poder pode
sem ter o poder. Agora, o meu nome é fiu fiu. E dizer Keinha, (43:24) vamos nos
unir, porque dia 15 de novembro está chegando. Um abraço e o meu desculpa
para todos os colegas vereadores fiu fiu e um bom dia a todos.
▪
Vereador Valter, na Tribuna:
✓
Bom dia senhor Presidente; senhores vereadores; público aqui presente.
Grande satisfação estar retornando a tribuna aqui desta casa, para poder fazer
algumas explanações sobre a nossa população, sobre o nosso município. Aqui,
nesta manhã senhor Presidente, falar sobre a questão também do COVID-19,
onde foi comentado por todos os vereadores que utilizaram aqui esta tribuna e
na questão de casos que aumentaram em uma grande proporção em nosso
município. Eu estava observando quando vereador Laerto, estava utilizando
(Ausência de áudio) com o vereador Roberto do Sem Freio e o vereador Roberto
citou (Ausência de áudio)feito testes no município. O município de Araci, aqui da
nossa região, é um dos que fez mais testes rápido no nosso município. Talvez seja
o motivo de aparecer tantos casos só em uma semana. Em questão dos pacientes
que ficam monitorados, este teste rápido, ele tem um prazo para ser feito. Depois
do primeiro sintoma, o paciente tem que aguardar 7 dias, para que o resultado
realmente seja legal. Porque você pode fazer o teste de imediato e o resultado
seja um resultado falso. Vereador Roberto.
▪
Vereador Roberto se manifesta: - (Ausência de áudio)
▪
Vereador Valter – em questão das barreiras eletrônicas, o município já fez
a medição por duas vezes, dos aparelhos e infelizmente os aparelhos chegaram
no nosso município primeiro. A compra veio, os aparelhos vieram errados, a
segunda (Ausência de áudio) danificaram. E a secretária de saúde, Ana Ofélia,
está tomando as devidas providencias neste sentido. Os aparelhos na realidade,
eles são muito frágeis; a equipe tem que estar preparada para poder estar
fazendo essa medição da temperatura. Infelizmente, os outros que chegaram
aqui no município, esses aparelhos danificaram mais e a secretária está tomando
as devidas providencias. O monitoramento aqui, no município vereador, é um dos
maiores, aqui na nossa região. Ontem eu tive a oportunidade de ter uma
conversa com a secretária de saúde do nosso município, ela me passou todos os
dados, conversei também na última semana, na sexta-feira passada, com a
secretária e a questão dos casos, que só em 2 dias, nós tivemos 20 casos. Por
quê? Porque o município realmente está fazendo festas. O município está
monitorando as pessoas e aí vem realmente crescendo os números de casos
dentro do município. Tive a oportunidade ontem, de fazer parte, junto com o
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prefeito Silva Neto, com a nossa vice-prefeita Keinha, com a secretária Ofélia,
com a equipe que vai tomar conta da UPA do nosso município, com a imprensa
do nosso município, na apresentação daquela unidade. E posso aqui dizer a
população araciense, senhores vereadores, que a nossa UPA está pronta, bem
equipada; temos 20 leitos para poder atender a nossa população, a população
vizinha e a população do município de Teofilândia. E o prefeito, em sua fala, falou
sobre a questão do comercio do nosso município e eu acredito que o prefeito,
ainda esta semana, volte a sentar com os comerciantes, para poder flexibilizar
mais o horário de atendimento no comercio local. Todos nós sabemos que todas
as medidas quando se tomam, ela cria impacto; o impacto realmente é grande,
mas o gestor do município, ele tem que zelar pela sua população. Nós vivemos
uma epidemia que não foi Araci que criou! Esse vírus não foi o município de Araci
que criou. Esse vírus chegou no mundo todo; afetou todas as nações. Ontem o
Jornal Nacional, mostrou mais de 50 mil pessoas que perderam a vida. E nós
temos que entender principalmente a classe política, vereadores, prefeito,
secretários, têm que entender que o momento em que o país vive, é um momento
de grandes dificuldades ainda em termos de leitos hospitalares, para poder
atender a população. (Ausência de áudio)já chegou no limite total. Esta semana
foi feita uma transferência de um paciente para UTI, um paciente com COVID
aqui do município, já com grande dificuldade vereadores, o município já teve
dificuldade de fazer essa transferência. Então, entendemos senhores
comerciantes... Tenho 22 anos de CNPJ, sou comerciante, sinto também o que o
comercio está sentindo. Sou filho de comerciante; meus irmãos são comerciantes
e sabemos realmente o que o comercio vive no momento. Ma o comercio não
viverá lá na frente se não existir vidas para poder manter o comercio aberto.
Então é o momento de tentar salvar vidas; de proteger a população. Nosso
município saiu na frente quando criamos o primeiro hospital de campanha da
nossa região. Foi à primeira cidade da região do sisal que criou o primeiro
hospital para atender as pessoas que pudessem vir a se infectar com esse vírus.
O prefeito Silva Neto, lutou, correu atrás o tempo todo com o deputado Alex Da
Piatã, para que o governador tivesse a sensibilidade em abrir a nossa UPA. E hoje
a nossa UPA está pronta! Bem equipada. E tenho certeza senhores vereadores,
que nos últimos anos é o maior patrimônio que este município está adquirindo,
que já adquiriu, que é a UPA do nosso município. Quero parabenizar a secretária
de saúde, Ofélia, pelo empenho, a todos os profissionais de saúde. Parabenizar a
direção do hospital municipal, em nome do diretor doutor Diogo. E sei o que estes
profissionais vem passando nos últimos dias. O suspense a cada dia, quando sai
da unidade e retorna para as suas residências, para poder abraçar os seus filhos
e talvez nem abraçar. Mas estas pessoas estão ali diariamente para poder
atender a nossa população. Parabéns profissionais de saúde do nosso município,
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por fazer o melhor para a nossa população. Não poderia senhores vereadores,
deixar aqui de falar sobre o questionamento da questão das emendas impositivas
dos vereadores. Na última semana, num grupo de WhatsApp, lá da região do
povoado do Caldeirão, algumas pessoas fizeram alguns questionamentos sobre
a construção da praça do povoado do Caldeirão. Essas pessoas são pessoas
ligadas a outros vereadores e o que eu pude entender no questionamento, a
pessoa lá falava assim: “Vai se completar 8 anos de uma administração e a Praça
do Caldeirão não vai ser construída”. O Caldeirão é uma das localidades do
município de Araci, que eu me orgulho muito quando falo dessa localidade,
porque eu nasci naquele povoado, a minha família se criou dentro daquele
povoado, dando os primeiros passos dentro daquele povoado; tenho muito
orgulho disso de quando me refiro a essa comunidade, porque é uma
comunidade que me orgulha e que orgulha o povo de Araci. E aí a pessoa
questionava meia a uma situação e eu fiz um questionamento no grupo de
WhatsApp também, que o município ia disponibilizar as emendas dos vereadores
deste ano, que a minha eu colocaria para a construção da praça do povoado do
Caldeirão. Mas que aquelas pessoas, que estavam ali cobrando, também
cobrassem dos seus vereadores. Não falei vereadora Edneide como Vossa
Excelência falou aqui, que eu falei vereadora Edneide, vereador Laerto e vereador
Jera. Em momento nenhum! As conversas estão lá no WhatsApp e de lá ninguém
tirou. Pedi para as pessoas cobrassem dos seus representantes, que também têm
votos naquela localidade, que destinasse as suas emendas para que o Caldeirão
realmente pudesse ter a sua praça. E aí o que eu pude ver no grupo, que houve
uma grande desordem de pessoas comentando meio mundo de situação. Porque
na pressão não vai! Porque na pressão não se faz! Isso de admiradores de outros
vereadores. Há pouco tempo nós compramos um terreno lá no Caldeirão na
pressão, desses mesmos admiradores. Mas foi na pressão mesmo! Para a
construção de um parque lá na comunidade do Caldeirão. E foi comprado na
pressão! Então, não existe nada de pressão. Eu me coloco a disposição aqui, de
colocar a minha emenda, assim para a construção da praça do povoado, que eu
sei que realmente é um povoado que o pessoal sonha por essa praça há muitos
anos. Continuo me colocando a disposição sempre do município de Araci, as
pessoas realmente que sonham com dias melhores. E a população me conhece,
que desde que eu engrenei na política eu sempre lutei por melhorias,
principalmente na zona rural do nosso município. Um forte abraço a toda
população do meu município. Bom dia.
▪
Vereador José Augusto na Tribuna:
✓
Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo presente; povo
que escuta pela Cultura FM e também pelas redes sociais. Colegas vereadores,
este ano, agradecer a Deus por mais um dia estar aqui, nesta casa. Não está
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sendo fácil para ninguém, mas graças a Deus estamos aqui para estar lutando
pelo nosso povo, debatendo. Sei que aqui o ato é democrático, sei que aqui tem
os acirramentos, não tem jeito, isso faz parte da política a nível de Brasil, não a
nível de Araci. Mas iniciando aqui senhor Presidente, gostaria aqui de enfatizar
aqui ao meu colega vereador Jera, a quem eu pedi um aparte, mas o tempo dele
era curto e não ia dar um aparte. Mas entendo vereador Jera, se você me pedir,
jamais vou deixar de lhe conceder um aparte; e sei que Vossa Excelência sempre
entrou nos debates, no ato democrático e entendo que como o vereador se
colocou aqui, disse que tinha pessoas em grupo e WhatsApp atacando; eu acho
que não é o correto estar atacando colega, falando de colega. Cada colega aqui,
cada um sabe o seu trabalho. Se não retornar para aqui é porque não fez um bom
trabalho! O povo não quis. Dentro aqui de cada um. A oposição e a situação.
Cada um faz o seu trabalho. Tem feito, tem buscado atender da forma que pode.
E digo a você vereador Jera, jamais vou chegar em nenhum lugar, seja em
qualquer canto e se alguém falar desse vereador... Primeiro que eu não faço
parte de grupo; de nenhum grupo! Só no grupo da minha família. Até da Câmara
de Vereadores, sai de todos os grupos da Câmara. Eu entendo que grupo é muito
problema. E eu, basta os problemas que eu já tenho. E eu ainda vim com
problemas dentro de grupo, é problema... Então, jamais vou usar e dizer o
seguinte. Que nós estamos aqui no campo da democracia para debater! Outro
ato é dizer vereadora Edneide, como Vossa Excelência colocou aqui, sobre o
COVID-19, o prefeito tem se preocupado muito. Apesar que, existem os
plantonistas de internet, porque o ano é político. Se o ano não fosse político, não
tinha ataque nenhum. Estava todo mundo ai unido. Mas dizer que o prefeito tem
se preocupado sim; tem feito diversos testes. Temos aqui, foi o teste (Ausência
de áudio) 3 pessoas negativas, 109 positivas, 76 foi pelo teste rápido e 28 a 29
pelo teste do RTPCR, que é através do exame de sangue do LACEM. Qualquer
resultado, seja no teste rápido ou no do LACEM, o do LACEM é do Governo do
Estado. Mas beleza, vamos deixar o que a gente quer é que oposição também se
uma e veja o que é que tem a demonstrar a população para combater este vírus.
Não só é o prefeito e a base do prefeito não. (Ausência de áudio) oposição. A
oposição não dá uma resposta de colocar um projeto, de colocar alguma coisa.
Apesar que eu coloquei um projeto aqui, que no projeto tinha até lá que as
pessoas tinham que usar máscaras, quem trabalha; foi suprimido aqui; alguns
votaram contra, outros se abstiveram. Quem se abstém é porque não quer votar!
Mas não deixei de colocar um projeto aqui para o bem estar do nosso povo. Digo
isso porque entendo que dentro desse projeto tinha também a questão de
higienização entro do comercio, com o cloro, como faz nas ruas, duas vezes na
semana. O que é 1 litro de cloro para colocar em um, aqueles que a prefeitura
trabalha limpando todo o ambiente? Eu vi uma menina me dizendo que estava
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com COVID-19 aqui em Araci, está dentro de casa, ela me disse que não saia, a
não ser ir ao mercado e voltar. E ela acha que pegou em algum supermercado ou
em algum comercio de Araci. Porque ela disse que só saia de casa para vir e voltar
para casa, porque tem um pai de 93 anos. E pegou! Então ela acha que foi de...
Então, se você tivesse, duas vezes na semana, higienizasse o seu comercio, não
seria um combate? “Ah, mas o comercio está perdendo”. Sim; o comercio eu não
vejo tanto perdendo não, porque eu vi os comércios cheios é de roupa, é de
material de, que vende panela, que vende tudo cheio. A maioria não está
perdendo não! Mas tudo bem, cada um tem a sua opinião. Eu vendo aqui, vi
também uma live, da nossa amiga Celinha, Celinha do Rock do PT, que ela falava
sobre o decreto na questão da estiagem. Mas ela não, ela depois ficou meio
calado porque ela sabe que quem baixou esse decreto de seca, não só aqui no
município de Araci, como em outros municípios, foi o governador Rui Costa. Não
foi o prefeito Silva Neto não. Foi o governador Rui Costa! Mas ela foi lá e teve a
questão, porque estava querendo pleitear a política deste ano, seja na chapa A
ou como candidata. Aí vai lá e faz esse ataque. Mas eu não entendo aqui, vamos
dizer, não tenho medo de dizer, é que o PT de Araci, não como um todo, mas uma
boa parte, sempre teve uma direção de elogiar o prefeito, e eu tenho gravações
e tenho fotos, de elogiar o prefeito até 2019. Era o melhor prefeito da região. O
Silva era o melhor prefeito da região! E depois que chega 2020, o Silva não presta
mais. Por quê? O povo de Araci deve fazer essa indagação. Por que agora não
presta mais para alguns? Não estou generalizando. Porque o PT, não é todo
mundo do PT que apoia e que vai em direção do outro grupo. E também tem
pessoas que votam com o grupo do lado de cá. Então, eu acho que o bom é você
sair e dizer: “Estou aqui saindo por outro campo, penando em outro pensamento
e outra área”. E não agora dizer que o Poder Executivo não presta mais. Depois
que ficou até 2019, o Poder Executivo não presta mais. Mas eu acho que agora
tem os acirramentos; a gente entende e quero dizer ao povo de Araci. Eu sei que
vão vir para aqui, seja quem for, atacar. Só que eu não vou debater, e eu agora
vou parar só para mostrar algumas coisas, eu vou mostrar aqui, mas não vou
debater política com quem passou e destruiu Araci. Eu quero debater com quem
é novo e que nunca esteve comandando Araci. Aí eu quero debater! Porque é
uma pessoa nova. Agora, quem já passou pelo município e Araci e só destruiu...
Ora, eu estou colocando aqui agora não é mais o pai, é o filho. Nada contra e não
vou dizer que o filho é igual ao pai. Mas o filho eu tenho, que na hora que cutucar
aqui eu tenho para provar contra ele. E eu vou provar com documento! Nada
contra o cidadão sair. Agora, pare para pensar meu povo de Araci. Veja se esse
grupo tem uma posição. O nome leva o nome e daqui a pouco muda o nome.
Veja só. Vai com um nome, primeiro não senta para discutir, para debater, aí
vem com outro nome. Achando que o povo de Araci... “Não, se mudar aqui é
17

outra situação”. Ora, talvez não é o entendimento de muita gente no município.
Falar também da UPA de Araci. Sei que teve as críticas, falaram, um elefante
branco... Pelo município não ia abrir nunca, com o recurso do município. Mas
hoje, com a parceria do Rui Costa, que é do PT, mas é diferenciado, o governador
Rui Costa, eu tenho dito que a UPA está sendo aberta e o prefeito ainda teve o
prazer de se dedicar, para investir mais um valor para a UPA do nosso município.
E aí eu fico me perguntando o seguinte. Ora, quero pedir à oposição que quarta
feira é a inauguração; por muito que faça as críticas que é democrática, mas que
vão lá participar. Vão participar da inauguração. Para ter o prazer e ver, como
dizia ontem o radialista Zé Socorro, a quem eu parabenizo, porque na hora de
criticar e bater bate. Mas dizia lá bem claro: “Eu só vi um piso desses, uma
formação dessas, em um hospital e quem eu fui internado lá nos Estados Unidos,
quando eu estava na Marinha”. Parabenizou! Sempre criticou, mas no momento
certo, hoje parabeniza. Então, está na hora vereador Jera, também das pessoas
que criticam, ir parabenizar. É o que eu tenho dito às vezes a Vossa Excelência,
que Vossa Excelência, dentro desta casa, tem acirrado, mostrado, mas quando o
fato acontece, tema coragem de chegar aqui e parabenizar. Isso que é qualidade!
E você tem a mesma qualidade! Se eu tiver de dizer a você, digo na sua cara. Não
tenho medo de dizer! Coloco o seu nome. Entendeu? Mas estamos aqui pelo bem
estar do povo! Nós somos grupo e dentro de uma família sempre tem umas
divergências. Mas nós estamos aqui por uma causa só. Lutar pelo povo de Araci!
E é isso que eu tenho dito ao povo de Araci. Julgue a cada um. Veja a história de
cada um e faça o julgamento. Está aí para o povo decidir o que é melhor para
Araci. Temos 15 vereadores aqui, que não se cansam e lutar pelo seu povo, e
brigar pelo seu povo. Às vezes criticado, mas não é fácil para cada vereador aqui.
Todo mundo sabe do que eu estou falando. E eu digo aqui a você. Se nós não
tomarmos um na questão dessa doença, de estar unido... Quando esse hospital
de Araci e essa UPA e a base do PSF lá debaixo, não suportar mais as pessoas
doentes na frente, como aconteceu vereador Manoel, lá em Aracajú, pessoas
morrendo na frente, dentro de uma ambulância. É complicado! Então, nós é que
temos que nos precaver. Agora, nós vamos proibir do povo andar? Do povo
entrar? “Ah, cadê os vereadores, cadê o prefeito?” Sim, vamos proibir? Nós
somos policia? Nós somos o quê para estar proibindo? Tem a lei. Cumpre agora...
Cabe às autoridades cumprirem. Também senhor Presidente, agradecer ao
município, pelas ações que vem fazendo nas estradas. Sei a estrada que liga João
Vieira até... Que liga Araci até o Sem Freio, como o vereador Manoel tem se
esforçado e cobrado junto comigo... Não foi fácil. Situação difícil para lá. E eu
não tenho medo de dizer. Essa estrada que liga Araci ao Sem Freio, o nome é
“afoga o carro e aperta o bolso do dono”. Porque quebra todo dia e o cara aí
agora aperta o bolso. Porque ele tem que comprar peça para colocar. Mas
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entendo que está fazendo em outras regiões; está fazendo daqui para Várzea da
Pedra; está fazendo daqui para Pedra Alta e vai ligar Barreira. Agora, eu peço a
secretária: Secretária, veja primeiro as principais; os ramais precisam, mas as
principais passa carro toda hora e todo dia. Pedir a você que tenha este
entendimento de máquina estar em ramal. A não ser colocar primeiro nas
principais e só depois nos ramais. Também aqui fazer um ato, o prefeito ontem
se reuniu com os motoristas da educação, aonde eu parabenizo, quero
parabenizar o prefeito, pela sua atitude junto com a empresa, tomando algumas
medidas, buscando uma solução para tentar ajudar este povo que está sofrendo
também. E falar desse doutor Tiago. Nosso médico, que está no município e Araci
e que tem um coração enorme, um amor muito grande pelo povo de Araci e que
vai estar à frente da UPA também, trabalhando. Parabenizar você doutor Tiago,
não só você como todos os profissionais de saúde, que estão aí nesse combate
dentro do hospital, na questão dessa doença, do enfermeiro ao médico. Todos
que estão aí. A secretaria de saúde, o povo que trabalha na secretaria, porque
não está sendo fácil. Que Deus abençoe. Eu só peço que nós nos unamos e vamos
buscar uma solução diante dessa dor que está acontecendo no nosso município,
porque a situação é difícil. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
▪
Vereador Leandro, na Tribuna:
✓
Bom dia colegas presentes nesta manhã; meu bom dia especial as pessoas
aqui participantes. Quero desejar um bom dia a aqueles que nos acompanham
através das redes sociais e aqueles que nos ouvem através da rádio Cultura FM.
É uma satisfação muito grande estar retornando a esta casa, retornar a esta
tribuna livre, direito esse que foi me dado adquirido pelo povo de Araci em
representar o cidadão de Araci na função mais nobre que é de fiscalizar o
Executivo. Esta é a principal função do parlamentar, do vereador desta casa.
Queria iniciar a minha fala senhoras e senhores, não poderia deixar de citar,
como muitos dizem, até o Jornal Nacional é COVID, Bolsonaro, Bolsonaro, COVID,
a gente não pode deixar de falar desse momento triste que a humanidade vive,
que é dessa pandemia. Dizer a cada cidadão araciense e a cada cidadão que está
me ouvindo nesta manhã, que o Supremo Tribunal Federal, retirou poderes do
Presidente do nosso país, em administrar, em cuidar nos estados e municípios,
de ações voltadas ao COVID-19. Não cabe ao Presidente da República, que foi
tirado esse poder do Presidente. É preciso entender que nós não estamos vivendo
em dias normais. Nós estamos vivendo no momento de pandemia mundial. Nós
não estamos sendo regidos apenas pela Constituição Federal, mas por uma
resolução do STF. É preciso se basear quando se fala em leis nesta casa, dentro
dessa resolução. Ela abre brecha e se você for analisar e comparar com os dias
normais, você vai entender e achar que os projetos são inconstitucionais.
Entendo a fala de cada um. Mas eu queria pedir ao responsável que está
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cuidando das barreiras, que tome providencias nos medidores de temperatura; a
última remessa que chegou já deu defeito. A primeira remessa não foi que veio
errado ou defeito não. Não foi não! Compraram medidores de pressão, e
temperatura, perdão, que serviam para animais; por isso tem um protesto de
uma cidadã de Tucano, aferindo a temperatura de um jegue na carroça. Ali foi
um protesto que ela fez. Porque veio errado. É uma responsabilidade muito
grande. E aí se fala que não recurso; que não tem dinheiro; que o dinheiro não
dá. Concordo! Realmente o recurso do município não tem sido suficiente para
aquilo que é necessário. Mas o Governo Federal tem complementado. Vamos
falar também que tem complementado esse recurso. Eu sei que não tem dinheiro
suficiente para dar o que o servidor quer. Entendo e sou responsável se não
entender. Mas eu trouxe uma gestante, vereador Roberto, no hospital municipal,
na noite passada, você chega na portaria são contratados, os atendentes são
contratados, os maqueiros contratados. Você entra numa barreira, a maioria das
pessoas que estão ali aferindo, cuidando são contratadas. Até o motorista que
levou a cidadã para Antas era contratado. Meu amigo, como é que você pega
uma estatal, que você tem um contingente de pessoal maior do que o que você
recebe, invés de você gerir, diminuir salários, demitir alguém que possa ser
demitido, você vai lá e contrata mais? É inexplicável! Eu não estou falando de exgestores, que tinham 2 mil, 800, 600 contratados; eu estou falando da realidade
que está acontecendo no município hoje. E aí senhoras e senhores, eu não
poderia deixar de falar também nas ações dos comércios do município. Eu
entendo, já vi colegas vereadores participando de reuniões com prefeito e uma
comissão de comerciantes, para tratar de algumas ações. Já tentei participar e
não obtive êxito. Já vi fotos, mas eu não concordo com algumas ações. Todo
santo dia entra um caminhão da AMBEV no município de Araci carregado de
cerveja! Se está proibido de abrir os bares, para que esses caminhões entrarem
em Araci? Se quer endurecer, vamos endurecer o negócio! Fazer meio termo...
Ou libera ou não libera! Eu acho que é o momento de cuidar das vidas, das
pessoas. Quando em um caso em Araci, um único caso, foi prefeito chorando, foi
vice chorando, foi vídeo para a internet; foi uma bagunça, uma zoada com a
família. Hoje tem mais de 100 casos. E aí parece que o povo já se acostumou, não
é? Parece que acostumou com a pandemia! Eu já vi fotos de várias reuniões;
prefeito, comissão de comerciantes. Mas eu nunca vi uma foto dessa comissão,
sentada com os comerciantes, de modo geral em sua quantidade, para levar as
propostas do Executivo. E quando levam dizem que o Executivo não está
aceitando. Você reduzir horário de funcionamento de supermercado? Quando as
pessoas necessitam do alimento? Você reduzir horário, você está dizendo para
as pessoas se aglomerarem ainda mais. Se você deixa um mercado aberto até às
6h, está tendo filas, imagina se você disser vai fechar 1h; aí é que vai ter mais fila
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ainda! É um monte de idiota! São ações que não dá para entender, o que está
acontecendo. Alguém precisa explicar ao Presidente da CDL, meu amigo, meu
irmão Manoel Nunes... Alguém tem que vir aqui explicar! Tem ações aí que não
dá para entender. Os postos de combustíveis da BR eu entendo; a prefeitura não
pode tratar. Mas tem posto de combustível, dentro da cidade, que está
funcionando. Aí me diga, a lei é fica em casa. O cidadão vai abastecer o carro
para ficar em casa. Pelo menos ele abastecendo lá na BR, vai estar passando pelo
posto comunitário da barreira; vai estar informando onde ele vai; aonde ele não
vai. Vai estar tendo uma triagem melhor, para onde aquele cidadão está se
dirigindo. Tem muita coisa que precisa melhorar! E é preciso que a CDL sente com
os vereadores, com urgência. Eu vi vários vereadores aqui colocando ideias
novas, pensamentos novos, que podem ajudar a população. Mas vereador,
ultimamente pelo Executivo, está jogado de lado. Esta é a realidade aqui na casa!
Um Executivo que está devendo a Câmara; um Executivo que eu não quero nem
falar nas emendas impositivas. Toda semana tem indicação. Indicação isso;
indicação aquilo, aprova. As emendas impositivas, nunca fez uma; e ainda eu
escuto postagem em redes sociais, falando de emenda impositiva destinada a
determinado povoado. Que emenda, que nunca emendou ou desemendou nada
aqui! O Executivo não está nem aí para os vereadores. A estratégia política é.
Marca a reunião! De uma categoria chateada como aconteceu em Pedra Alta.
Tem uma categoria chateada; o prefeito baixa um decreto; senta com o povo que
não pode; a vice vem e diz: “Pode!” Combinado com o prefeito para a vice ser
boa agora. Porque nunca fez nada! Nunca participou de nada! De ação
nenhuma! Agora o prefeito veta, a vice libera. Fiquei sabendo que até nas
reuniões, aqui do pessoal que trabalha no transporte do aluno, o prefeito fez um
acordo, a vice fez um melhor. Porque é a hora de passar a bola para vice. Acabou;
o prefeito não interessa mais que fique como bom ou como ruim. Não tem mais
interesse. E aí senhoras e senhores, queria parabenizar todos os envolvidos pela
UPA. Vai ser inaugurada quarta feira, mas eu não vou estar lá na quarta-feira.
Eu prefiro fiscalizar depois. Ela não vai só funcionar na quarta-feira. Lá é o
momento de entrega; momento de aparições políticas. Mas é o momento de
dizer que a UPA está atendendo ao cidadão de Teofilândia e vai atender, e tem
que atender todo e qualquer cidadão, porque ali é dinheiro do SUS, é dinheiro da
população brasileira. Vale ressaltar que a UPA está sendo reformada pelo
Governo do Estado e não pelo município. Mas o PT não presta; eu ouvi nesta
manhã. E aí senhoras e senhores, eu vou fiscalizar depois. Fui cobrado que a
oposição não dá resposta. Olha só. Foi aprovado na penúltima sessão, o projeto
que eu entrei com inspeção do consignado, coloquei 2 emendas parlamentares.
Um, inclusive, está destinado a UPA. Já coloquei uma emenda impositiva para
compra de um aparelho ultrassonográfico para gestantes quando está
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precisando tira o pessoal para Antas. E a oposição não ajuda em nada! Querem
passar a imagem que a oposição quer destruir a cidade. Não é por aí. Tem
vereador de situação com meu destaque! Não tenho problema pessoal, eu não,
tive. Hoje não tenho mais; porque não precisa. Ninguém tem mais problema com
ninguém nesta vida. Tem vereador de situação, como o vereador Jerônimo, que
cobra, bate na gestão e com razão. Não precisa ser amiguinho e prefeito e nem
puxa saco de prefeito. Prefeito não quer perder vereador não. Esqueçam que
prefeito não vai expulsar Jera e nem outro vereador aqui porque falou mal da
gestão. Porque sabe que quem tem o voto são os vereadores. Prefeito sabe que
quem tem voto é vereador. Deputado sabe que quem tem voto é vereador. Sabe
por quê? Porque é o vereador que acorda as madrugadas para atender o povo.
Os cidadãos que estão aqui presentes estão vendo aqui 10, 12, 15 vereadores; vá
atrás de prefeito, de deputado, para ver se alguém vê. E aí senhoras e senhores,
eu precisava dizer; esse contrato emergencial, tanto é debatido, que tanto foi
falado e dito... Teve um live de Célia Firmo e ela bateu, bateu e depois entendeu
o que o Governo do Estado publicou. Ora, o prefeito municipal é quem publica o
decreto; ele envia (Ausência de áudio) e aí o Governo do Estado pública, confirma
que o m município estava em situação de emergência. O Governo do Estado não
publica decreto na situação e emergência, em determinado A município B não.
Não é assim que funciona! E não temos nenhuma necessidade de decreto de
situação de emergência este ano. O ano passado já não teve, imagine este. É
uma controvérsia... É que barragem tal foi limpa, encheu “fui eu quem mandei
limpar”. A estrada do Quererá estava lá ruim devido às chuvas; não culpa do
prefeito. Olhe gente, tem seca sim. Tem seca sim. Esperai. Tem tanta
controvérsia para defender gestão. Eu tenho provas de Fulano e de Beltrano. Ora,
nós estamos num processo, com uma formação de uma chapa para o município
de Araci, para concorrer às eleições. Respeito à chapa do prefeito. Agora, respeite
a nossa. Nós tomamos decisões de mudanças de nomes, ouvindo as pessoas. Nós
tomamos decisões de quem ia ser candidato a prefeito e a vice, ouvindo o povo
através de pesquisas. Não foi nada empurrado nas coxas não! Como muitos aqui
diziam que eu e o vereador Laerto, íamos ter que engolir determinados nomes.
Eu quero dizer que não fui eu e nem o vereador Laerto que tirou ninguém não.
Foi o povo nas pesquisas; nas avaliações; ouvindo os jovens que pensam num
Araci melhor; que pensa em mudança. “Ah, destruíram Araci; já governaram a
cidade”. Celinha, Edvaldinho governou o quê? “A mãe de Edvaldinho”. Tem o
colégio do Caldeirão lá; tem um problema no colégio. Construiu mais de 20
colégios no município. Foi o prefeito que mais construiu escolas na cidade de
Araci. Aí querem falar de um! Mas eu não quero falar de Nenca. Nem quero falar
de Silva Neto; porque eu também posso falar de Zedafó. Silva Neto veio sendo
filho de um dos piores prefeitos; que o maior desvio de recursos públicos no
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município. Vamos falar de Keinha e Gilmara, Celinha e de Edvaldinho. E vamos
esquecer a vida pessoal de cada um. No mais, meu bom dia a todos.
O presidente Jefson passa o comando da sessão ao vice-presidente, o
vereador Valter e se dirige à Tribuna para fazer seu pronunciamento.
▪
Vereador José Augusto pede a palavra: – Senhor Presidente, rapidinho
aqui. Só informar que a inauguração da UPA, será a partir das 14h, quarta feira
agora. Colegas vereadores, que quiserem participar, tanto da base como
também da oposição, está informado aí a partir das 14h, a UPA vai ser entregue
ao povo do nosso município.
▪
Vereador Jefson na Tribuna:
▪
Bom dia senhores e senhoras vereadores; saudar o público aqui presente;
saudar os ouvintes da Cultura FM, os que nos acompanham através da
transmissão do Face book, como aqui. Quero agradecer a Deus por mais um dia
de vida, por nos conceder a oportunidade de estarmos aqui diante de tudo que
estamos vivendo, a nível de mundo; muitos não estão tendo a oportunidade de
levantar mais e de estar trabalhando. Então, sou muito grato a Deus, pela minha
vida e de todas as pessoas que estão aqui. Eu quero de início aqui, parabenizar o
radialista José Socorro, que completa hoje idade nova, e dizer Zé Socorro, que o
senhor é uma referência para o nosso município; que o senhor é uma referência
para todos nós. Dizer que o trabalho que o senhor exerce a frente da Cultura FM,
como radialista, tem mudado muito a história de Araci durante todo este período
de trabalho que o senhor vem fazendo a frente da rádio e dizer que continue
lutando. E o meu desejo, o meu pedido a Deus, é que Ele possa multiplicar seus
dias de vida aqui na terra, lhe dando muita saúde, muita paz e que possa
desfrutar do melhor desta terra enquanto vive. Meus amigos, eu quero tratar
hoje, de alguns temas e um deles é concernente ao COVID-19. Desde o início, o
município de Araci foi o município a se destacar com aas ações para combater o
COVID-19. O município de Araci foi o na região sisaleira, o primeiro município a
mudar a estrutura de combate e atendimento as pessoas, que possivelmente
estariam com suspeito ou contaminado pelo COVID-19. Desde o início até hoje,
tanto os cientistas, especialistas, Presidente da República, governadores,
prefeitos, vereadores, secretários de saúde, todo mundo está tratando de um
problema jamais visto e jamais conhecido por todos. Ninguém aqui tem
conhecimento quando esse vírus anda, por onde ele está passando agora ou
quem será a próxima vítima. Talvez, eu seja o próximo da senha de ser
contaminado! Mas ninguém sabe onde ele está! Às vezes quem mais se esconde
dele é o que tenha chegado até ele, como já aconteceu de uma senhora ficar
durante todo este período isolado e chegar um parente de lá para visitar e daqui
um momento ela ser contaminada e o que ela fez foi por água abaixo. Decisões
acertadas ou não, que está à frente e quem exerce função pública, isso sempre
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vai existir. Em algumas ações você vai acertar e em outras você vai errar! Até
porque, como disse antes, estamos combatendo algo que a gente não conhece.
Fecha o comercio, abre. Se você for buscar opiniões e sugestões, todo mundo vai
ter uma decisão contraria e outra positiva. Quanto a está questão que foi dita
aqui pela manhã, eu discordo totalmente, quando diz que o prefeito ou o comitê
que está à frente disso, não tenha sentado com os comerciantes, que não tenha
sentado com gestões, isso é uma inverdade. Eu participo de diversas reuniões e
todos eles, ali o microfone aberto, como Jera já esteve lá, para qualquer pessoa,
qualquer comerciante se manifestar e deixar a sua sugestão. Inclusive, todas as
decisões tomadas ali são tomadas em conjunto. Então, dizer que o comerciante
terá, está tendo a oportunidade de ser ouvido; que as pessoas não estão tendo
direito de opinar nas decisões do concreto; isso é uma inverdade. E eu peço que
quem não estiver participando, vá lá participar e veja de perto a realidade, para
não criticar ou ofender alguém de forma injusta. Então é totalmente equivocado
este pensamento. As decisões estão sendo acertadas ou não... Para alguns está!
Para outros não! Então, cabe todo mundo deixar a sua sugestão nessa questão.
E quero aqui parabenizar, como disse na última fala lá, ao prefeito municipal, a
administração e ao comitê montado, que são montados por pessoas
competentes, qualificadas e que de fato não tem olhado para o combate de
forma política. Tem olhado de forma administrativa, de forma responsável e às
vezes, essas decisões trazem um prejuízo político; traz o contraditório e
infelizmente, que tem poder de decisão tem que estar preparado, para às vezes
ter que corrigí-lo quando alguém não quer que seja corrigido. Quero falar um
pouco sobre a reabertura dessas UPA. Quero dizer que em Araci consegue,
alcança mais uma vitória muito grande. Eu estive lá, acho que foi no sábado pela
manhã, fazendo uma visita na UPA. Entrei em todas as salas; fiz questão de
observar detalhe por detalhe e vi que de fato ali é uma obra muito boa; é um
investimento muito grande para o nosso município. Agradecemos ao governador
Rui Costa e a administração por lutar, para que venha ser executado em nosso
município Manoel, porque tudo que vem para contribuir para a saúde do nosso
município, com nosso povo é de grande valia, é de grande importância e devemos
reconhecer independente da circunstância. Eu por exemplo não votei nessa
eleição no governador Rui Costa, votei na outra, nessa eu não votei. Mas não
posso deixar de reconhecer a importância do valor que o mesmo fez aqui pelo
município de Araci. Ajudando na reforma e na instalação dessas UPA. Então, vi
também, parabenizo o empenho da secretária Ofélia, correndo atrás de
pequenos detalhes, para que ela venha ser concluída o mais rápido possível e
toda secretaria de saúde, que está empenhada ali também na construção,
finalização da UPA, para ser entregue a população de Araci. Observei também
um gerador muito bom; um investimento muito alto num gerador, que é de
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grande importância. Até porque se tiver alguma pessoa entubada, precisando de
equipamento e faltar energia em nosso município... Essa pessoa com certeza
morreria por falta de energia, para manutenção do equipamento. E um gerador
muito bom; um investimento top de linha e eu acompanhei de perto, funcionou.
A gente viu ele funcionando. Então é uma conquista muito grande para o nosso
município, o investimento desta UPA. Espero que logo em breve essa pandemia
passe e que ela continue funcionando, para atender o nosso povo, no caso de
emergência, como ela foi projetada para isso.
▪
Vereador José Augusto se manifesta: – E não falando também que o
prefeito teve o cuidado de alugar a UTI móvel, para tirar as pessoas daqui para
salvador. Porque as ambulâncias de Araci, não têm este suporte e assim mesmo
o prefeito, com todas as dificuldades, desde quando abriu lá no bairro São José,
que é do Matadouro lá na UPA, que essa ambulância está aí para transferência
e já transferiu diversas pessoas para salvador, quando precisa.
▪
Vereador Jefson – Com certeza vereador. É um investimento também
muito bom, porque a gente sabe da demanda que o estado tem. E só o estado
tem esse investimento para fazer na unidade móvel de saúde. E a gente fica feliz
em saber que nosso município tem uma disponível, para os casos de
emergências, precisar ser transferido da sede do município, para o estado. Quero
falar um pouquinho também, dentro do tema, sobre estas barreiras sanitárias.
Eu vejo, já conversei com a secretária, com o prefeito também; porque precisa
ser tomada uma posição urgentemente. Não adianta tão somente as pessoas
ficarem ali embaixo e um toldo, quem chega só cobra ali se está com máscara ou
não; de longe não tem um diálogo com as pessoas que chegam e precisam saber,
no mínimo quem vem de fora, de onde está vindo, o que pretende, como nos
outros municípios. Passei recentemente em vários municípios e sou questionado,
se estou de passagem, se irei para dentro da cidade, se irei dormir, o que irei
fazer e cria-se um relatório diante daquelas informações. E também na testagem
da temperatura. Então, precisa ser revista estas questões; precisa organizar
melhor. A intenção é boa, o caminho é este, mas precisa desses complementos
que faltam, para que venha ser executado da melhor maneira possível. E para
finalizar, eu quero falar um pouco sobre as estradas. A gente vem enfrentando
aí um plano, graças a Deus de chuva e que afetou, acredito, que 99%, para não
dizer 100%, de todas as estradas do nosso município. Com isso, toda região,
todas as estradas foram destruídas, danificadas e vem trazendo grandes
dificuldades para os moradores da zona rural, se deslocarem para a sede do
município, como também para os povoados vizinhos. E graças a Deus,
recentemente tem a notícia de que as máquinas estão sendo consertadas, que
estradas estão sendo recuperadas, como toda a região de Pedra Alta. Já foi feito
um trabalho ali, acho que próximo de 90 dias, não é Gilvan? Que as máquinas
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vêm trabalhando lá; caçamba, pá carregadeira, patról... Tive a informação que
já foi feita a estrada também de Pedra Alta até Tapuio e que já iniciou de Várzea
da Pedra e já ultrapassou Poço Grande vindo para Araci e que tem uma máquina
também trabalhando na estrada de Pedra Alta. A gente fica feliz, porque de fato
a zona rural sofre muito. Nós temos aqui na totalidade muitos vereadores que
moram na zona rural e sabem o que é o sofrimento dessas pessoas, de ter que se
deslocar todos os dias, andar 30, 40 km numa estrada que não tem condições de
andar. Então, eu espero que muito em breve conclua todas essas principais, como
disse o vereador Zé Augusto e eu concordo com ele, acho que a secretária deve
focar em todas as principais, para estender para os povoados e os ramais
menores que tem menos trafegação. No mais, muito obrigado e bom dia a todos.
O vereador Jefson deixa a tribuna e reassume a palavra na presidência e
anuncia o fim da sessão declarando seu encerramento em nome de Deus e
saudou a todos desejando um bom resto de dia.

Sala das Sessões, plenário vereador José de Oliveira Lima – Vereador
Jeronimo Jesus de Lima – 1º Secretário.
___________________________________________________

Vereador Jefson Miranda Cardoso Carneiro
Presidente
___________________________________________________
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