ATA Nº 02/2021
Sessão Ordinária em 23 de fevereiro - 1º Período
Às 09h15 do dia 23 de fevereiro, reuniram-se no plenário os vereadores:
Virgílio Carvalho Santos, Valter Andrade De Oliveira, Leonardo Carvalho Dos
Reis, Joselito Jose De Sousa, Jefson Miranda Cardoso Carneiro, Manuel Matos
Dos Santos, José Mário Da Conceição Junior, Francisco Lima De Oliveira,
Laerto Januir Barreto Pinho, Leandro Andrade Macedo, José Augusto Moura
De Andrade e Luizmar Matos De Sousa, as vereadoras Jamile Magalhães Da
Costa e Edneide Santana Pereira.
Depois de saudar a todos os presentes, o presidente Virgílio Carvalho
Santos convidou-os a se colocarem em pé para juntos participarem da execução
do Hino Nacional Brasileiro e do Hino do Município de Araci. Em seguida,
convidou a Vice-Prefeita Gilmara para se juntar a mesa. Justificou a ausência
do vereador Gilvan, o mesmo estava com sintomas da Covid-19 e tendo todos
tomado assento, declarou aberta a 1ª Sessão Ordinária do primeiro período
legislativo de 2021.
Foi transmitida a mensagem da casa e concedido um tempo para a VicePrefeita trazer a mensagem do executivo e para o Pastor Fernando que trouxe a
mensagem de paz. Os trabalhos do Pequeno Expediente foram abertos. O
presidente realizou a leitura do Projeto de Resolução nº 001/2021 de autoria da
Mesa Diretora que altera os artigos 16, inciso II alínea “b”, 24 incisos III e IV,
89, 91, 94 e 99 da Resolução 001 de 16 de dezembro de 2019 (Regimento
Interno da Câmara Municipal de Araci). Após isso, deu-se início aos
pronunciamentos dos vereadores inscritos para fazerem o uso da Tribuna da
Casa.


Vereador José Augusto Moura De Andrade:
Senhor presidente; senhoras e senhores vereadores; povo presente;
saudar a todos aqui com um bom dia! Os secretários, a vice-prefeita, o
presidente desta casa Virgílio e toda mesa. O pastor aqui também presente, a
imprensa falada. Senhor presidente, a todos funcionários os que já estão e os
novos que chegaram também, que Deus abençoe dê sabedoria. Pedi a proteção
de Deus, que Deus nos ilumine aqui nesta casa para que a gente possa a cada
dia se aprimorar mais, buscar mais e fazer ter o entendimento de fazer o melhor
pelo povo do nosso município. Eu, senhor Presidente, queria iniciar falando de
um homem que completaria dia 20 agora 84 anos o nosso eterno Zedafó, maior
líder político desse município, a quem eu nunca vou esquecer, deste homem,
desse grande homem que me impulsionou na política de Araci que me deu a
mão, primeiramente, Deus que colocou na mente dele e ele me colocou na
política de Araci. Estou aqui com quatro mandatos retornando está casa.
Agradecer a Deus por todos os pares desta casa, tanto os que retornaram como
eu dizia quem julga é Deus e o povo, então, quando Deus quer ele traz quem ele
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quer aqui para dentro, então Deus aprimorou em cima da população colocou a
população para decidir quem deveria chegar nesta casa. Diante disso, quero
pedir ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, que possamos ter o
entendimento que quem segura a bandeira de político é o pobre, quem toma
poeira na cara como diz o velho ditado é o pobre, quem grita o nome de político
é o pobre, então, nós temos o dever da união desta casa para que possamos
buscar soluções talvez não 100%, mas que possamos entender nas nossas
mentes presidente desta casa, que o povo precisa de uma resposta tanto dos
bairros pobres do nosso município como também as pessoas da zona rural que
passa por momentos difíceis com essa situação dessa doença, além da doença
na questão financeira. Entendo que está casa é um corpo, este corpo ele tem que
andar em harmonia seja quem esteja na situação ou que esteja na oposição,
esse é o nosso dever como parlamentar dessa casa. Peço a proteção de Deus
também a Mesa Diretora que foi eleita agora para 2022 que Deus o proteja dê
sabedoria e entendimento, e que entenda que nós somos mais de que vitoriosos,
que retornamos a está casa e estamos aqui tendo o prazer de falar também da
nossa prefeita eleita pelo povo de Araci, prefeita de todos, que também Deus dê
proteção e sabedoria tanto ela como a vice-prefeita Gilmara e a minha prefeita
Keinha. (...) sabedoria e vamos ouvir, não vamos deixar o povo clamar não,
vamos está perto do povo seja nos bairros seja na zona rural ou em qualquer
canto desse município. Se puder dizer sim, se não pode dizer não, mas que dê
uma resposta a população sempre quando tiver angustiada e precisando.
Entendo que o dever de cada um aqui que foi eleito é cumprir com suas
obrigações, estou vereador do município de Araci, mas entendo que não posso
estar atendendo e resolvendo o problema de todos, mas sempre estarei à
disposição para dar uma palavra de conforto, Marinho, a qualquer um que me
procurar, o povo é o patrão do político ele é quem bota, ele é quem tira, então,
devemos aos nossos patrões, que é o povo que vota no político, esse dever de
estar perto deste povo. Em outro ato pedir aos secretários que estão sendo
conduzido a cada pasta, entendam que este cargo não é político, este cargo é do
povo que você só está lá porque o poder executivo se elegeu e é uma indicação
do poder executivo, se ele se elegeu ele teve o apoio primeiramente de Deus e
do povo. Diante disso, o povo tem seus representantes nesta casa, que é cada
vereador aqui, então, vamos buscar tanto o secretário como o povo do segundo
escalão e do terceiro escalão, atender o povo, ouvir o povo. Esse é o nosso
dever seja onde for e também os seus concursados que bote a mão na cabeça,
na consciência e sempre entenda que vocês também têm o dever de atender
cada dia melhor o povo da nossa terra. Agradeço senhor Presidente, estarei
aqui à disposição para ter o entendimento, sei que vai ter os acirramentos, mas
entendo que vou conduzir o meu falar nessa tribuna através do povo que me
elegeu. Estarei perto do poder executivo, mas o meu maior poder, o meu maior
aliado é o povo que me conduziu a está casa, então, encerro pedindo a proteção
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de Deus e que Deus ilumine e que está casa venha buscar cada dia mais
melhoria para o nosso povo do nosso município, muito obrigado.


Vereador Jefson Miranda Cardoso Carneiro:
Senhor presidente; componentes da mesa da câmara municipal meus
colegas vereadores; saudar também minhas colegas vereadoras com um bom
dia! Saudar a vice-prefeita Gilmara que também representa o poder executivo,
quero saudar aqui o pastor Fernando Matos, presidente das assembleias de
Deus aqui do município de Araci, meu pastor com muita honra. Quero saudar
os secretários municipais aqui presente: secretário de administração senhor
José Socorro; saudar o secretário de educação Anastácio Carvalho, como diz
Guri, né Anastácio, “polícia, vereador e secretário”, parabéns pelos títulos e
pelas conquistas. Quero saudar também a secretária de saúde; Valter Cardoso,
aqui presente, presidente do PDT; Ádila; enfim, a todos aqui presente, a guarda
municipal sempre dando suporte aqui as sessões da câmara e saudar a todos os
ouvintes da cultura FM com um bom dia!
Eu quero primeiro agradecer a Deus por me proporcionar mais um mandato de
vereador, quando militei na política sabia que era difícil, mas não tanto, né
Anastácio, Anastácio que tem uma história bonita para contar de superação e
graças a Deus fui eleito para o meu primeiro mandato, eleito para o segundo
mandato e agora para o terceiro mandato. Primeiro devo a Deus, segundo a
minha família e terceiro a todos os meus amigos, todos os meus eleitores que
confiaram pela terceira vez o voto a este vereador, então, sejam todos vocês
abraçados, aos amigos e muitos deles por terem um parente ou alguém
vinculado a sua família que às vezes tinha até o desejo de votar em nós ou em
mim, mas não podia por alguns motivos, muito obrigado a todos pela confiança
que em me foi depositada. Quero parabenizar a todos os vereadores, os que
foram reeleitos, os vereadores que foram eleitos pelo primeiro mandato e dizer
a cada um de vocês que meu desejo é que Deus dê sabedoria a cada um de nós
para que possamos conduzir a nossa vida política de maneira que o povo venha
aprovar nosso mandato. Não adianta exercermos o mandato onde tão somente
nos os eleitos nos aprovem, mas que o povo que nos elegeu que acompanha
nossa trajetória diária possa também aprovar nosso trabalho e que possamos
dar o melhor para representar nosso povo durante esses quatro anos. Quero
desejar ao vereador Virgílio com sua mesa sucesso na caminha que Deus dê
sabedoria a vocês para conduzir essa casa, a câmara municipal de Araci como
casa da cidadania é o segundo poder do município, a quem diga que é o
primeiro, então, não é simplesmente ser um presidente, um vice-presidente, um
primeiro ou segundo secretário, representam o poder e precisa assumir essa
responsabilidade de representantes do poder da casa legislativa. A vice-prefeita
Gilmara e a Keinha que viajou, né secretaria, está em busca de benefícios de
recursos para nosso município desejo muito sucesso, que Deus possa a cada um
de vocês dá sabedoria e orientação, sabemos que não é fácil ser prefeito ou ser
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vice-prefeita, são tantas demandas o fardo é grande as vezes quer jogar no chão
e deixar de lado, mas que vocês possam pedir a Deus muita sabedoria para
carregar esse fardo, administra da melhor maneira possível e que em todas as
decisões lembrem sempre que tem alguém olhando, existe alguém em todas
nossas decisões, existe alguém em todos nossos passos em todas nossas atitudes
que nos olha e que nos observa e que diante de todas as escolhas procure
sempre fazer a melhor e sempre que venha agradar a Deus, para que assim nós
possamos ter um mandato, como foi dito aqui pelo pastor aprovado por Deus, e
que Ele seja o centro da nossa vontade. Aproveito para parabenizar ao
executivo por todas indicações feitas de todos os secretários, ao meu ver,
secretários competentes que entendem da área, não foram pessoas escolhidas
por ações políticas, mas foram escolhidos para desempenha seu trabalho seu
papel, o qual estudou para executar. Aos secretários e funcionários públicos eu
desejo muito sucesso, que Deus dê sabedoria a todos vocês que vocês possam
representar o povo da nossa cidade, o qual foram escolhidos para isso com
muito amor com muito carinho, não é fácil para os moradores da zona rural
como a gente acompanha muito, eu morei muito tempo na zona rural. Chegar
uma secretária e às vezes ser mau tratado por um funcionário, por um
recepcionista, ou por quem quer que seja, que esse tipo de atitude não venha a
ser tolerada por nenhum secretário que seja sempre presente na recepção que
esteja sempre presente em todos os ambientes da secretarias procurando saber
do atendimento de cada um de que forma estão sendo conduzida as ações de
cada funcionário para que essas pessoas venham receber o tratamento
necessário e que deva ser dessa forma, então, que Deus abençoe a cada um de
nós um forte abraço e bom dia a todos. Senhor presidente, antes que o vereador
chegue a tribuna poderia me conceder um minuto, eu acabei me esquecendo
daqui dos servidores da câmara, não poderia deixar de parabenizar a todos
servidores da câmara municipal, os novos e os que permanecerão nessa casa
que continuem assim trabalhando com muita sabedoria e atendendo a todos os
vereadores e desejo muito sucesso a vocês, aproveitar também em nome de
Alberto, Gidalti que vejo aqui também que tem um trabalho excelente prestado
em nosso município, muito sucesso também na caminhada e a todos que
prestam serviços a esta casa, muito obrigado.

Vereador José Mário Da Conceição Junior:
Senhoras e Senhores tenham todos um bom dia! Para mim é uma honra
está aqui falando em nome do povo e para o povo. Quero saudar a mesa em
nome do então Presidente Virgílio, toda sua mesa diretiva, a nossa vice-prefeita
Gilmara e todos os colegas. Quero saudar aos meus colegas secretários
municipais, em nome de Keila Anunciação, a qual conheço de longas datas e sei
de todo do seu potencial e de toda sua entrega, vou falar também em nome de
Zé Pedreira, ele que representa e respira cultura e que fez hoje eu está aqui, um
amante e representante da cultura. Se hoje estou aqui é porque muitos
acreditaram e confiaram seu voto a mim, então, eu quero nessa casa da
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cidadania, mais uma vez, agradecer, agradeço ao nosso Presidente do PDT,
Valter Cardoso, a nossa então prefeita que não se encontra presente, e como já
foi dito aqui, está buscando por melhorias, Maria Betivânia, e todos que aqui
estão e aos ouvintes da cultura fm. Muitos se perguntam por que um jovem com
tantos anseios e com tantas vontades faz-se presente na câmara de vereadores,
e eu por ser jovem e estar presente, então, agora como vereador estou aqui para
saber e mostrar para vocês o que é que se faz e como se faz uma vereança,
muitos se perguntam também o porquê disso tudo, o porquê das minhas lutas e
o porquê de fazer isso aqui, nós vivemos um Estado laico onde todos temos
direitos e deveres e eu enquanto representante do povo estou aqui para cobrálos. Quero agradecer as minorias, aqueles que confiaram em mim os seus votos,
e parafraseando e trazendo um pouquinho dessas minorias eu quero aqui deixar
a minha indignação ao crime que aconteceu no nosso município, é de ciência de
todos a morte de um travesti aqui no nosso município, o qual me sinto
entristecido e também consternado, toda forma de amor existe e temos e
precisamos respeitá-las faço meu apelo aqui enquanto jovem, negro e
homossexual, que respeitem as formas de amor, respeitem a forma de amar,
peço para imprensa do nosso município que notifiquem, que falem e dê vez e voz
a essas pessoas, porque nós precisamos de mais vez e mais voz, também sou
jovem, tenho apenas 26 anos e muita vontade de aprender com vocês que aqui
estão, agradeço a todos que confiaram em mim, mais uma vez, em especial a
minha família, meu pai Mazinho das pedras, minha mãe a mulher mais forte e
de fibra que já conheci na minha vida, a minha filha, agradeço também ao meu
companheiro Anderson, a minha ex-mulher Taiara que é uma mulher muito
forte e cuida da minha filha na minha ausência e que sem ela nada disso seria
possível, agradeço a Deus o dom da vida e o poder de estar aqui no dia de hoje
com vocês, a todas as pessoas que acreditam e acreditaram em mim e não só a
elas, mas a todos os cidadãos aracienses que podem confiar em Marinho de
Mazinho das pedras sim, para fiscalizar, promover, promulgar e cobrar
melhorias para o nosso município. É junto com o poder executivo que nós o
legislativo temos que trabalhar, trabalhar de forma assertiva, segura e coesa
para que possamos juntos construir e ainda melhorar nosso município, o qual
vem sofrendo mudanças e mudanças que podem ser vistas, nós temos centenas
de jovens que fazem faculdade que precisam do primeiro emprego que precisam
de um espaço e nós vereadores precisamos mudar esse espaço para eles
também, precisamos entender que a mulher tem seu lugar de voz e fala, nós
temos hoje duas mulheres no poder executivo, Gilmara, e eu queria, eu fico
honrado demais, talvez muitos não entendam o porquê, mas nós vivemos numa
cidade sexista, num país sexista, onde ainda muitos não entendem o poder
feminino. Quero agradecer também a presença do ilustríssimo José Socorro, o
qual foi um comunicador e é um comunicador nato da nossa cidade, a Toni e
Ádila, que estão aqui presentes também, Acilon, ele que tá aqui com a gente
também, e claro que eu não poderia deixar de agradecer, ele estava aqui, que
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era Jonas que foi uma pessoa que me ajudou muito, (...) que está aqui presente
também e todos vocês, o meu muito obrigado, que nós consigamos fazer um
mandato muito bom que nós consigamos trazer a nossa força, a expertise e
todos os anseios do povo para nossa casa, porque aqui é onde o povo precisa e
vai ser ouvido, é aqui que as contestações vão chegar, e é aqui que nós vamos
procurar dar soluções e reverberar as vozes daqueles que não podem ser
ouvidos, o meu muito obrigado, tenham um bom dia, e vão desculpando se eu
falo um pouco rápido é porque eu não tenho costume de tribuna, eu gosto de
conversar olho no olho e sentir a verdade das pessoas, espero que vocês
entendam o jeito de falar, que me cobrem, que eu posso, assim, melhorar, meu
muito obrigado mais uma vez e tenham um bom dia.


Vereador Joselito José De Sousa:
Quero saudar a mesa meus colegas vereadores, a imprensa que aqui está
presente, Zé Socorro secretário de finanças, meu colega companheiro Anastácio
Carvalho secretário, Keila, meu presidente do PDT se encontra aqui. Quero
aqui, nesse momento, agradecer a Deus por esse momento tão gratificante em
nossas vidas, por fazer parte dessa casa, casa essa que venha trazer melhorias
ao nosso povo que tanto precisa dizer também, agradecer também a minha
família que me deu tanta força, agradecer meus eleitores também. Eu fui o
candidato do PDT que mantive 1.178 votos, quero agradecer todos eles que
confiaram em mim e que continuem confiando nesse nobre vereador. Gente eu
não sou de falar tanto não, falo pouco porque não tenho o costume de usar a
tribuna, mas nesse momento quero agradecer a Deus por tudo que a gente vem
fazendo em nosso município, agradecer a nossa vice-prefeita que se encontra
aqui presente, que vamos à luta, vamos trabalhar em prol do nosso povo. Desde
já quero agradecer a Deus por esse momento tão gratificante e tenha todos um
bom dia!


Vereador Valter Andrade De Oliveira:
Bom dia senhor presidente e senhores vereadores. Quero saudar a nossa
prefeita em exercício, a nossa amiga Gilmara, aqui presente na câmara
municipal. Saudar os nossos secretários: José Socorro, Keila e Anastácio aqui
presente. Saudar o presidente, do nosso partido municipal PDT, Valter
Cardoso, grande líder político do nosso município. Quero saudar o
representante religioso aqui presente, o nosso amigo Fernando, a imprensa
local em nome de Toni da Pedreira, a Guarda Municipal aqui presente, saudar
todos os funcionários em nome do nosso amigo Dico da Retirada. Saudar o
nosso presidente da associação dos pequenos agricultores da Terra Dura nosso
amigo Adailson aqui presente, quero, senhor presidente, nessa manhã
agradecer de forma especial ao meu irmão Adilson aqui presente que sempre
teve ao meu lado lutando me trazendo informações das nossas lideranças da
zona rural, uma pessoa realmente especial que me ajuda no dia a dia me
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aconselhando a desenvolver um mandato em prol da nossa sociedade, muito
obrigado meu irmão! Quero, nessa manhã, também agradecer de forma
especial, a todas as minhas lideranças da sede da zona rural por mais uma vez
a conquista de um mandato, um mandato sério, um mandato voltado ao
desenvolvimento do nosso município. Aqui reafirmo o meu compromisso com
toda a população que irei lutar por dias melhores trazendo harmonia entre os
poderes, trazendo desenvolvimento para nossa cidade. Quero de uma forma
grandiosa dizer a população de Araci que mais uma vez vamos continuar firme
na esperança de uma cidade cada dia melhor, desejo a atual gestão, a prefeita
do nosso município Keinha que se encontra em Brasília trabalhando, lutando
para trazer benefício para nosso povo que estarei ao seu lado buscando juntos
para o nosso município sempre melhorias para nosso povo. Vamos continuar
trabalhando, mostrando Araci que o político indicado para mandato popular,
ele tem que respeitar a sua população, ele tem que respeitar o seu município.
Quero nessa manhã, seu presidente, com muita alegria em voltar a essa tribuna
dizer a população de Araci que iremos firme fiscalizar o nosso município que
iremos firmes buscar para o nosso povo sempre aquilo que é de bom aprovando
os projetos importantes analisando tudo que chega aqui na casa legislativa
para que a administração possa se contemplar no final, Valter Cardoso, em
uma administração voltada no desenvolvimento do nosso município e, assim,
espero na gestão atual que, durante os 4 anos, mostre realmente que a
administração valeu a pena e que nosso povo foi contemplado com as melhores
obras e as melhores ações que a nossa população possa esperar, os demais só
quero agradecer a presença de cada um dos senhores e dizer que frequentem
mais a câmara municipal, que escute mais seu vereador, que escute mais
através da rádio comunitária, através das redes sociais para sentir o
desenvolvimento de cada um dos vereadores aqui. Quero pedir, senhor
presidente, senhores vereadores a cada um dos senhores, harmonia entre as
bancadas de situação e de oposição, que possamos trabalhar juntos por uma
cidade cada vez melhor, que podemos nos entender a cada dia e trazer para
essa casa aquilo que é de mais importante para o nosso povo, que é o
desenvolvimento da nossa cidade. Um forte abraço a todos aracienses.


Vereadora Jamile Magalhães Da Costa:
Excelentíssimo senhor, presidente Virgílio Carvalho; colegas vereadores;
Excelentíssima senhora, vice-prefeita do nosso município Gilmara Goes, a qual
eu cumprimento a todos os que fazem presente nessa mesa. Dizer da minha
alegria está hoje participando da abertura dos trabalhos legislativos, para estar
aqui atuando mais uma vez como vereadora do nosso município de Araci,
agradecer a Deus pela oportunidade, pois, sabemos que sem a permissão dele
nada disso seria possível e agradecer mais uma vez ao povo da nossa terra que
confiou e acreditou no nosso trabalho é tanto que nos reconduziu para estarmos
aqui representando mais uma vez. Dizer a cada um de vocês, que se fazem aqui
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presente, secretários do nosso município, sociedade civil, imprensa do nosso
município, que o verdadeiro papel do vereador é fiscalizar e legislar e isso
tenha certeza que nós vereadores, aqui do nosso município, iremos fazer. Juntos
com o executivo do nosso município, buscar cada dia mais trazer avanços e
desenvolvimento para nossa terra. Não poderia também deixar de dar uma
saudação especial aos nossos novos colegas vereadores, na pessoa de José
Mário, Joselito, Francisquinho e Luizinho, dizer a vocês que contem conosco
porque eu já fui vereadora de primeiro mandato e sei as dificuldades que a
gente enfrenta logo quando chega a está casa, mas dizer a vocês que estamos
aqui para caminhar juntos e fazer um trabalho em prol do nosso município. Não
poderia deixar também, senhores vereadores, de agradecer ao ex-presidente
desta casa Jefson Miranda Cardoso Carneiro, pela qual no meu primeiro
mandato sabemos as dificuldades que nós vereadores enfrentamos aqui e o
senhor colega vereador naquela oportunidade disponibilizou cursos de
capacitação para os vereadores que a está casa chegava naquele momento,
então, agradeço muito e que o novo presidente possa também ofertar esses
cursos para não somente os novos vereadores que chegaram, mas também para
nós, pois sabemos que a cada dia mais ações precisam chegar ao nosso
conhecimento, então, a capacitação é uma das formas mais importantes de
fazermos um bom trabalho em prol do povo da nossa terra. Dizer a cada um de
vocês, que sempre procurei fazer um mandato em prol do povo do nosso
município no meu primeiro mandato fiz um trabalho pautado com
responsabilidade, com o verdadeiro papel do vereador, um trabalho pautado
com compromisso, compromisso com ações que desenvolvem o poder legislativo
do nosso município e um trabalho pautado sobre tudo acima de respeito pelo
povo da nossa terra, porque é por eles que devemos fazer diversas ações e
trabalhar respeitando a cada dia, pois, se hoje estamos aqui é porque eles nos
confiaram esse poder de estarmos representando. A todos vocês colegas
vereadores eu peço que não façamos dessa tribuna um palanque de brigas, aqui
essa tribuna não é um palanque, aqui essa tribuna é um local para brigarmos
em defesa do povo da nossa terra, não em defesa de lado partidário, política
tem o tempo certo de se fazer, agora nós devemos fazer um trabalho sim
desenvolvido em prol do povo da nossa terra, que tenho certeza que é esse o
mandato da vereadora Jamile, a qual está aqui pelo segundo mandato irei dar
continuidade como sempre fiz respeitando o povo da minha terra e trabalhando
para o povo da minha terra. Também senhor presidente, estamos vivenciando
um momento crítico, a qual não poderia deixar de falar que é à respeito da
pandemia que assola o nosso mundo, estamos vivenciando um momento crítico
no nosso município, onde de janeiro para cá a UPA do nosso município já fez
em torno de mais de 760 atendimentos, busquei informações hoje a UPA do
nosso município se encontra com mais de 15 pacientes internados, então, é um
sinal de alerta e sem contar algumas transferências que já foram feitas para os
outros hospitais de grande porte de pessoas que precisavam de unidade de alta
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complexidade, então, senhor presidente, deixo esse alerta a população de Araci
que vamos usar a máscara e sair somente se for necessário, pois o vírus está ai
e não está de brincadeira. No mais agradecer, mais uma vez, a todos que se
fazem aqui presente, aos internautas que nos acompanha pelas redes sociais e
dizer mais uma vez do meu compromisso com o povo da nossa terra, do meu
compromisso em caminhar lado a lado com cada um de vocês vereadores e de
caminhar também com o poder executivo do nosso município, a qual eu
aproveito o momento para desejar boa sorte a vice-prefeita do nosso município
que hoje representa a prefeita Keinha e dizer que estamos aqui para caminhar
de mãos dadas em prol do povo da nossa terra, no mais agradecer a Deus mais
uma vez pela oportunidade e agradecer ao presidente do partido PDT que se faz
aqui presente senhor Valter Cardoso e ao ex-prefeito dessa terra Antônio
Carvalho da Silva Neto pelos relevantes serviços que deixou para o nosso
município, no mais o meu muito obrigado!


Vereadora Edneide Santana Pereira:
Senhor presidente, caras colegas vereadores, colega vereadora Jamile,
vice-prefeita Gilmara tá aqui representando a nossa prefeita Maria Betivânia,
senhor secretário de administração José Socorro, pastor Fernando, nossa
secretária de Saúde Keila, nosso secretário Anastácio Carvalho vereador
também eleito nesta casa e público presente, as redes sociais hoje está todos
participando pelas redes sociais que tá em sua casa na sua cozinha arrumando
a sua casa tá ouvindo os vereadores, a fala dos vereadores aqui nessa tribuna e
por isso eu quero agradecer aqui a Acilon de Oliveira pela comunicação do
nosso município que é muito importante, a porta da informação onde chega em
todos os lugares em todas as casas que quiserem ouvir as informações. Quero
aqui também parabenizar nossos funcionários desta casa que a todo vapor está
para nos atender, para nos servir e atender o nosso povo. A Valter Cardoso
presidente do PDT a Toni Fernandes, a Ádila que também faz parte também da
comunicação, (...) agente comunitário de saúde um historiador do município de
Araci, professor de história formado né e que está resgatando as histórias e
culturas do nosso município de Araci, parabéns (...). Quero aqui presidente
falar da minha alegria a poder voltar está casa e dizer para o nosso povo de
Araci que o mandato da vereadora Edneide, como é popular e participativo vai
continuar, vai continuar defendendo nosso povo buscando melhoria de vida
para nosso povo. Quero aqui falar do momento muito difícil que estamos
passando, enfrentando não só em Araci, mas no nosso Brasil a mais de 250 mil
famílias chorando pela perda de seus entes queridos e entre eles e elas, Keila,
nós teremos aqui 27 em Araci, sem falar de milhares de famílias chorando pelos
seus filhos, esposas ou esposos, amigos nos leitos de hospitais, dizer que essa
pandemia ela não veio para simplesmente, como diz pastor muita gente diz, as
pessoas se juntarem, as pessoas se amarem e as pessoas refletirem. Eu quero
chamar a atenção da população que esses casos não é brincadeira, se puder
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ficar em casa fiquem em casa, saia na rua se for necessário, não é fácil, não é
brincadeira e quero chamar atenção da população porque se nós enquanto
representante do povo não se preocupar pelo povo o povo não tão nem aí, às
vezes eu fico me perguntando como é o ser humano, mas cada cabeça é um
mundo e é o mundo que ninguém anda e entra dentro dele, então, cada um que
faça sua parte eu estou fazendo a minha, você também faça a sua, quero aqui
desejar uma boa sorte Gilmara para a gestão. Eu sei que não é fácil, mas
quando a gente quer a gente consegue quando a gente luta a gente vence.
Desejo sucesso para gestão que a gestão geste com carinho, com amor e por
amor e acima de tudo com respeito, Anastácio, porque quem respeita será
respeitado o resto da sua vida, Zé Pedreira nosso poeta, repentista e locutor
também da Tucano né. E todos os sábados estar lá, Nordeste que canta, nós
estamos passando por toda essa situação, não é momento de brigas, não é
momento de conflito é momento de orar é momento de fazer ação não só orar,
mas também fazer ação. Quero dizer que o serviço social tem que ser levado,
principalmente, aos que mais precisam, principalmente, a massa mais
necessitada porque nós precisamos conhecer o nosso público do nosso povo,
nós precisamos conhecer a necessidade do nosso povo para poder levar os
serviços e as ações. Eu quero dizer que eu oro, eu oro por todos,
principalmente, pela aqueles que mais é desprovido de políticas públicas,
principalmente, pela aqueles, Marinho, que é isolado, que é esquecido, que é
desrespeitado em qualquer espaço e nós precisamos aqui em Araci mudar este
mundo esse rumo mudar este rumo se nós nos unimos nós seremos mais forte e
nós conseguiremos alcançar aquele objetivo que nós almejamos nossos guardas
municipais sempre presente aqui nas nossas sessões muito obrigada. Eu quero
aqui finalizar porque hoje é uma sessão que inicia o nosso trabalho de 4 anos
sabemos que essa casa, presidente, é a casa da cidadania nós estamos aqui
para representar a porta-voz da popularidade de Araci e eu quero aqui colocar
e dizer e pedir para o senhor, como condutor desta casa, que abra espaço nessa
casa da cidadania para mais pessoas para as culturas para outros espaços para
os Comerciantes abra espaço porque é aqui que devemos discutir o que é de
direito o que é de dever que devemos buscar o que é de melhor para nosso povo,
dê essa oportunidade as escolas, a educação, a cultura a saúde e ao lazer, dê
essa oportunidade, já que, é o espaço da Cidadania. Vamos abrir um leque da
Cidadania para o nosso povo, aonde nosso povo possa ter vez e voz quero aqui
encerrar minhas palavras dizendo, trazendo uma frase de otimismo que diz o
seguinte: não é aquele que vê um mundo perfeito, mas é a pessoa que acredita
na mudança do mundo. Nada muda se você não quer mudar, então, juntos nós
seremos mais fortes, juntos nós podemos mudar o rumo de Araci e um bom dia
para todos.


Vereador Francisco Lima De Oliveira:
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Um bom dia a todos! Agradecer o presidente da Câmara, a todos
vereadores, a todos secretários os que estão presente aos que não puderam
estar e façam um bom trabalho. Quero agradecer a nossa vice-prefeita Gilmara
que está presente, a nossa excelente prefeita que não está presente por motivos
de trabalho e agradecer a Valter Cardoso presidente do PDT e agradecer a
todos que estão aqui presentes, a guarda municipal que eles façam um bom
trabalho. Agradecer a todos aqueles que votaram em mim e depositaram aquele
voto de confiança, agradecer aqueles que não puderam votar em mim, mas
voltaram nos colegas e dizer que nós estamos aqui para fazer um bom trabalho
com fé em Deus. Só Deus permitirá a nós fazer um bom trabalho e muito
obrigado a todos e que Deus tenha piedade da gente com essa pandemia que
nos livre de todo esse mal e nós só temos a fazer, a orar, a pedir a Deus por
aqueles que estão necessitando e nós também e muito obrigado.


Vereador Leandro Andrade Macedo:
Bom dia senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras. Meu bom
dia o representante do Poder Executivo senhora vice-prefeita, vereadora
Gilmara que se fez presente representando o Executivo municipal na ausência
da nossa prefeita eleita Keinha. Quero, senhor presidente, quebrar o protocolo
nessa manhã e desejar a todos os presentes, a todos os munícipes de Araci, a
todos aqueles que acreditaram em nós 15 vereadores eleitos nessa casa o dever
e a obrigação de ser parceiro, ser independente e participativo na
administração municipal. Queria dar meu bom dia especial aos ouvintes da
Rádio Cultura fm, aqueles que nos ouvem através das redes sociais e quero
aproveitar nessa manhã a presença de todos nessa casa para primeiro
agradecer a Deus, agradecer os eleitores que acreditaram no meu trabalho
mais uma vez, é o quarto mandato consecutivo sempre acima de 1.000 votos,
isso me faz grato eternamente ao povo da minha terra quero agradecer a
presença da meu bom dia a todos os secretários, na pessoa seu José Socorro,
acho que o mais idoso entre os secretários. Quero dar meu bom dia e agradecer
a presença da Imprensa, na pessoa de Toni, dizer Zezé Pedreira que Marinho
roubou minha fala que seria em nome de Zé Pedreira. Queria dar um bom dia
aos líderes religiosos aqui presente, pessoa do pastor Fernandes, também aos
líderes partidários, a pessoa Valter Cardoso, cara que em algumas reuniões eu
sempre dizia Valter para mim foi um dos maiores vitoriosos na política de Araci
no último pleito pela organização e pela quantidade a frente do partido de
vereadores eleitos nessa casa. Quero também dá um bom dia aos representantes
da Guarda Municipal, o pessoal da saúde, em nome de George, e todo cidadão
comum presente nesta manhã, mas iniciando os trabalhos dessa casa nesse ano,
na verdade as sessões né parlamentares, hoje sessão ordinária porque o
trabalho já vem sendo feito já mantive presença, já fiscalizei, já solicitei
informações, já encaminhei Ofício a algumas secretarias. Sei que os secretários
são novos, mas sei que vão procurar acertar aqui eu tiro o secretário Anastácio
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que não é tão novo de pasta, é o segundo mandato como secretário, acho que
vai ter uma facilidade maior espero, além de secretária meu colega também
Professor faltou citar nessa tribuna também Anastácio além de policial,
vereador e secretário é também professor na verdade você é professor os outros
são passageiros né. Assim, queria iniciar senhor presidente, especialmente, a
mesa dessa casa queria pedir a mesa que procure estabelecer as regras procure
seguir as leis, procure seguir a nossa Lei Orgânica do Município e também o
nosso regimento da casa em especial regimento e a nossa lei orgânica e
recentemente foram aprovados, sempre em observância a nossa Carta Magna
que é a Constituição do Brasil, mas eu queria pedir aos nobres vereadores que
vamos manter sim uma parceria com o Executivo, às vezes alguns vereadores de
oposição tem medo de ser interpretado pela população quando fala em
parceria, quantas e quantas vezes a oposição manteve a parceria com o
Executivo passado, quantas e quantas vezes a oposição votou a favor de projeto
que vieram beneficiar o povo da nossa terra. A parceria tem que ser nesse tom,
tem que ser nesse respeito eu não tenho nada contra atual prefeita Keinha,
nada, Keinha é minha amiga, Keinha se tornou prefeita do município de Araci
iniciou uma gestão, no qual vou de debruçar sobre as ações e atitudes, se vou
concordar ou não. E assim também será com os projetos que chegarão nessa
casa, se for de bom para o povo, vereadora Gilmara, estarei voltando a favor,
se eu perceber que há algum risco ou traz algum prejuízo a nossa população
vou votar contra e respeitar o voto de cada um e o posicionamento de cada um
nessa Tribuna, mas senhor presidente, além da parceria nós precisamos criar
Independência nessa casa eu peço a mesa atual que crie Independência que seja
uma casa independente, seja uma casa Soberana, uma casa livre, uma casa que
faça cumprir o dever e o papel de cada vereador que é legislar e fiscalizar o
Executivo. Claro que será também uma casa participativa a ex-vereadora
Gilmara, no qual já foi minha colega e parceira de oposição nessa casa a
governos anteriores, no qual sabe o meu posicionamento e no qual eu respeito
de ter tomado caminhos diferentes hoje é vice-prefeita e eu continuo vereador
de oposição, mas eu venho pedir a líder, a representante do executivo que
permita que atenda aos vereadores dessa casa para serem mais participativos
nas suas emendas impositivas, os vereadores são questionados, trazem as
emendas, protocola as emendas das suas comunidades das suas regiões e o exprefeito não atendeu uma emenda impositiva de vereador. Espero que o
Executivo atenda as emendas impositivas dessa casa porque nós vereadores
somos cobrados nas nossas comunidades e precisamos dá resposta a cada
cidadão que vota e que acredita no nosso mandato. Queria senhora Keila
Anunciação que no plano Municipal de imunização do covid, essa doença que
vem alastrando a cada dia prejudicando que vem trazendo tristeza todo mundo,
mas eu queria pedir, solicitar e dizer que tô encaminhando ofício à Secretaria
Municipal de Educação, de Saúde, perdão, se possível que a Secretaria
Municipal de Saúde coloque no seu plano Municipal imunização a prioridade
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dos farmacêuticos, dos atendentes de farmácia que muitas vezes recebe o
cidadão muito primeiro do que qualquer médico, qualquer profissional que tá à
frente no combate ao Covid-19, que muitas vezes vão até os postos de saúde
colher material, que muitas vezes vão até as residências atender alguém está
com problema de saúde, queria fazer esse pedido estarei encaminhando ofício a
sua secretaria. Senhoras e senhores, a oposição dessa casa irá continuar viva
como sempre teve, irei continuar fazendo oposição como sempre fiz, irei
continuar fiscalizando o dinheiro do povo como sempre fiscalizei porque o povo
que paga meu salário e paga para fazer isso, não irei recuar um milímetro, um
centímetro do meu posicionamento, mas é preciso ter prudência, é preciso
entender que nós estamos iniciando uma nova gestão. Aqui, senhor secretário
José Socorro, queria pedir urgentemente a gestão que faça um contrato
emergencial de abastecimento de água nas comunidades não é necessário um
processo licitatório no momento porque as chuvas já estão próximas para não
ficar pagando empresa sem de fato exercer o serviço de abastecimento, mas se
faça um contrato emergencial urgente que as comunidades não suportam mais
ficarem sem água. Eu sei que a intenção da gestão é a partir do mês de março,
mas as pessoas não vão suportar até o final do mês de março. Para encerrar,
senhoras e senhores, dizer que a oposição dessa casa na minha pessoa irá
sempre preferir a nossa frase do nosso hino, que verás que um filho seu não
foge à luta do que ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Podem ter
certeza que eu vou continuar lutando e fazendo oposição e fiscalizando a gestão
como eu sempre fiz, mas desejo uma boa sorte a nova gestão e que acerte, mas
que acerte mesmo que coloque o amor na gestão e que atenda o nosso povo da
melhor forma possível, no mais um forte abraço meu bom dia a todos!


Vereador Luizmar Matos De Sousa:
Bom dia senhor presidente, bom dia nobres colegas, bom dia a todos os
presentes, ouvintes da Cultura fm, bom dia a todos que nos acompanham pelas
redes sociais facebook, bom dia a todos os funcionários da câmara, desde o
faxineiro até o vigilante, bom dia a todos os secretários e guarda municipais.
Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar presente aqui nesse momento
tão especial né, como alguns colegas citaram sem a presença de Deus nós não
poderíamos estar aqui presentes. Quero agradecer também a minha família em
especial que me incentivou de certo modo a concorrer esse pleito Eleitoral de
2020 né, a meu pai, a minha mãe, a minha esposa, a meu filho, as minhas
lideranças também né que não posso deixar de homenagear elas. A prefeita não
se fez presente, mas nós estamos aqui para iniciar um ano. Eu gostaria de fazer
essa pequena cobrança a vice-prefeita Gilmara né que está representando, a
mesma Gilmara, nós vereadores e a população araciense espera algumas ações
do executivo como emprego e renda, que medidas poderão ser tomadas para
que a nossa população não venha deixar o nosso Araci que ela posta ter seu
emprego, ter sua renda dentro do próprio município. Passada as eleições
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muitas pessoas procuram a mim como Vereador e os nobres colegas acredito eu
também em busca de emprego, então, são pessoas que geralmente querem
trabalhar, que não querem sair do seu município e nós vemos aí cidades
vizinhas como Serrinha, Coité, Barrocas, Santa Luz e Tucano né tendo renda
para que as suas pessoas os nossos munícipes não precise sair da nossa cidade
né, claro que infelizmente Araci não oferece muito emprego, mas acredito que
uma nova gestão possa buscar meios, possa buscar mecanismos para que nós
possamos juntos né, legislativo e executivo, criarmos meios de trazer renda
para o município. Temos, secretário de administração José Socorro, boas
ideias, uma excelente pessoa comunicativa tem conhecimento e tem influência.
E por que não buscar, essa é uma área que eu cito na questão de emprego e
renda, vem a questão de educação seu secretário Anastácio, que medidas o
senhor pretende adotar para evitar evasão escolar né. Espero que o senhor
esteja planejando algumas ações pós pandemia né, porque no momento a
pandemia não está deixando a gente trabalhar, mas espero que o senhor busque
né algumas ações para evitar a evasão escolar porque nessas andanças no
período eleitoral nós escutamos muito as mães reclamando tendo que busca a
educação dos seus filhos fora do município na região de Pedra Alta nos temos
ali Rejeito, Areal, Laginha, né, Roça de Dentro e demais localidades. Esse é um
ponto né para educação, foco um pouquinho também na saúde né, nossa
secretária Keila, que reveja uma situação ali na região do Jacu, Queimada
Grande e Angico que o nosso amigo Anastácio também presencia, aonde as
pessoas são obrigadas ir até a Serra Branca para se receitar passar pelo
médico, aonde algumas pessoas não tem recurso, tem que pagar o frete do
carro provavelmente aí 40, 50 ou 70 reais sendo que poderiam ser atendidas no
município de Araci, que eles podem vir caminhando se não tiver condições de
pagar um carro e nós somos vereadores, somos cobrados nesse sentido, o
próprio Anastácio também hoje como secretário de educação, mas atende as
pessoas daquela região e sabe a necessidade dessas pessoas. O nosso colega
Léo cito uma questão de água né, aonde as comunidades estão cobrando os
vereadores e nós por outro lado nos vemos aflito com essa situação, vendo as
pessoas tomando água, aonde chegou um ponto de um cidadão chegar para
mim Luizinho eu vou morrer de sede e nós acabamos que nos comovendo com a
situação né, não é o que nós queremos. O senhor secretário de agricultura não
está presente para que eu pudesse também tá cobrando a ele, mas que a viceprefeita junto com a prefeita atenda os anseios da população e que nós também
possamos ajudar né indicando essas pessoas porque a água tá demorando a
chegar, o nosso nobre colega que Léo pediu em caráter de urgência que seja
tomado atitude e nós esperamos isso né do secretário na pasta. Volto para o
esporte de Araci espero que Valter Cardoso aí como presidente da liga ainda,
junto com a prefeita, Secretaria de Esportes volte a dar vida ao esporte
aracience, tem um projeto do Vereador Luiz do Boa, meu pai, que foi colocado
em votação na câmara, foi aprovado, mas precisa ser sancionado pela prefeita
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é muito interessante espero que seja revisto né. E que nós possamos juntos com
os colegas porque nós não estamos aqui para fazer oposição acirrada, tá
brigando um com o outro não, nós estamos aqui para buscar o bem do cidadão
araciense, foi para isso que nós somos eleitos e os demais nos vamos cobrando
no dia a dia nas sessões da câmara. Só tenho de agradecer né me desculpe um
pouco do nervosismo, mas marinheiro de primeira viagem, calouro na Câmara
de Vereadores só tenho a aprender com os nobres colegas e assim espero né,
aprender coisas boas e que nós possamos trabalhar em prol da comunidade,
meu muito obrigado.


Vereador Leonardo Carvalho Dos Reis:
Bom dia a todos aqui presente! Quero saudar a mesa, excelentíssimo
senhor, presidente Virgílio Carvalho. Quero saudar a todos os meus colegas
vereadores, especialmente, a duas mulheres colegas vereadoras Jamile e
Edneide. Quero saudar o público presente, a toda rádio comunitária, aos
guardas que se faz aqui presente, a todos os funcionários dessa casa. Quero
também saudar a vice-prefeita Gilmara que se faz presente, ao secretário
Anastácio, a secretária Keila e ao secretário José Socorro. Quero saudar o meu
presidente do meu partido Valter Cardoso por estar aqui presente. Quero
também saudar o pastor Fernando Matos, quero saudar também, que admiro
muito, seu Zé Pedreira que até hoje nunca vi faltar uma sessão fico muito feliz
tá aqui presente de novo acompanhando os novos trabalhos. Quero agradecer
também a Deus por me dar mais uma oportunidade, a minha família, o povo
araciense, aos meus eleitores que depositaram esse voto de confiança. Senhor
presidente, tenho certeza que a gente tá aqui para ajudar, temos os novos
colegas aí vamos trabalhar em harmonia para a gente fazer em prol do nosso
povo que tanto precisa. Quero agradecer também, mais uma vez, em especial
uma pessoa que me ajudou, o ex-prefeito dessa terra, Silva Neto. Quero também
agradecer as minhas lideranças e os meus amigos, quero mandar um abraço a
todos os da sede de zona rural e quero agradecer senhor presidente os
trabalhos dessa casa para gente trabalhar unido tenho certeza que hoje tem
situações e oposições como foi dita, mas essa casa deve ser Soberana, trabalhar
em prol do povo porque assim vamos fazer o melhor para o nosso município e
no demais quero agradecer a Deus, mais uma vez, por me dar aqui saúde,
sabedoria e paz para conduzir o meus trabalhos e tenho certeza que vou
contribuir o máximo que eu puder ao povo de Araci no demais o meu bom dia a
todos e muito obrigado!
Findos os pronunciamentos, o presidente fez suas últimas saudações e
deu por encerrada a sessão em nome de Deus.
Sala das Sessões – Plenário Ver. José de Oliveira Lima – 23 de fevereiro de
2021.
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