ATA Nº 04/2021
Sessão Ordinária Nº 03 – 1º Período
23 de março de 2021

Ata lavrada para registro dos trabalhos realizados na Sessão
Ordinária Nº 03 em 23 de março, 1º Período de 2021, na forma do Inciso I do
Art. 96 do Regimento Interno, sob condução do presidente vereador Virgílio
Carvalho Santos com os vereadores Valter Andrade de Oliveira, as vereadoras
Jamile Magalhães da Costa e Edneide Santana Pereira e os demais vereadores:
Joselito Jose de Sousa, Luizmar Matos de Sousa , Francisco Lima de Oliveira,
José Mário da Conceição Júnior, José Augusto Moura de Andrade, Laerto
Januir Barreto Pinho, Leandro Andrade Macedo e Leonardo Carvalho dos Reis
O presidente Virgílio tomou assento aos 16 minutos depois das 9 horas e
tendo os dez vereadores tomado seus lugares, concitou a todos para se
posicionarem de pé para a execução e cântico do hino do Município de Araci e
tendo sido cantado o hino o presidente declarou em nome de Deus a abertura
da sessão. Deu bom dia a todos os presentes, aos ouvintes da Rádio Cultura FM
de Araci, saudou a equipe da Policia Municipal, deu início aos trabalhos do
Primeiro Expediente e ordenou que fosse feita a Leitura da Ata da Sessão
Anterior; leitura que após consultar o plenário foi aprovada sem restrições.
Sem outras ocorrências o presidente Virgílio procedeu as leituras das
proposições sendo, tratando-se do Projeto de Lei Nº 001/202, encaminhado sob
regime de Urgência urgentíssima, “dispondo sobre a reestruturação do
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação-CACS-FUNDEB do Município de Araci. Foi aberto
espaço para as considerações sobre a matéria manifestando-se à priori o
vereador Léo de Eridan como membro da Comissão de Educação.

Vereador Leandro:

Senhor Presidente, observando esse projeto do Executivo, no qual pede
uma extrema urgência e no qual eu também faço parte da Comissão de
Educação desta casa, já foi anunciado por esta mesa, em conversa com os
membros Jefson e Léo de Marlucia, vereador Leonardo, o vereador Jefson já se
prontificou o voto a minha pessoa, para presidente da mesma, da comissão.
Acredito que dos membros só eu estou presente nesta manhã, nesta casa... Eu
queria senhor Presidente, encaminhar um relatório verbal aos colegas
vereadores, um relatório simples relacionado a este projeto. Recebi este projeto
via WhatsApp, através de email desta casa, através do Presidente da casa e já
tive conversa com os técnicos da casa, com Cleber, o jurídico da casa senhor
Alberto e observando o projeto, vendo que este projeto tá em conformidade com
a nossa Constituição Federal, com a nova lei 14.113, de 25 de dezembro de
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2020, uma lei nova que exige e observando que esse momento de pandemia do
COVID-19 tem atrapalhado também as funções de algumas secretarias, não só
do município de Araci, como outras cidades vizinhas; a gente vem
acompanhando esse desenrolar. Sabendo que a prefeitura, ela tem calendário
para cumprir, relacionado ao conselho municipal, é um conselho muito
importante, é um conselho que vai deliberar que vai decidir as finanças da
educação no nosso município. O meu parecer senhor Presidente é pedir aos
colegas, os demais que votem a favor; não há nada inconstitucional, não há
nada que venha ferir o andar na nossa educação.

Presidente Virgílio – Vereador Léo, obrigado. E vamos passar aqui agora
a leitura do requerimento. Requerimento de extrema urgência da autoria do
Poder Executivo, da avaliação do Projeto de Lei 001/2021. Em única votação e
discussão. Aqui como foi solicitado que a Comissão de Constituição e Justiça,
vereador Guinha de Pascoal, Léo de Marlucia e Zelito, voou passar aqui para o
vereador Guinha de Pascoal, que é o Presidente desta comissão, pra falar sobre
este requerimento.

Vereador Valter se manifesta:

Bom dia a todos. Senhores vereadores, em relação a este projeto 001, de
autoria do Executivo, o vereador Léo de Eridan já se pronunciou a respeito. Eu
peço a compreensão de todos os vereadores, que vote no projeto. Um projeto
importante pra população; um projeto realmente de extrema urgência e peço a
compreensão de todos. Muito obrigado.

Vereador José Augusto se manifesta:

Senhor Presidente, eu não estava aqui... Eu estava aqui dando uma
entrevista ao Jorge Calmon. É sobre o projeto do Poder Executivo, né? Diante
do projeto, que já tive o pessoal já me mandou, eu acho que é de grande
relevância, que é algo que precisa urgentemente ser aprovado por esta casa.
Então, eu creio que o meu voto será a favor do projeto... Estarei aqui à
disposição. Outro ato seu Presidente, já que tamos aqui neste tema, mas eu
quero entrar rapidamente aqui, é a questão do requerimento que fiz a esta casa
também, pedindo que nós, Vossa Excelência pudesse levantar as sessões, fazer
online, porque a doença a cada dia está mais perigosa e fiz esse requerimento
pra o entendimento dos colegas, não é? Então, cabe a Vossa Excelência, como
Presidente desta casa e a mesa diretora, decidir pra que a gente tenha... Nós
estamos com 20 pessoas aqui, 29 pessoas aqui dentro, com funcionários, tem
funcionários... Então, peço a compreensão também de Vossa Excelência.

Presidente Virgílio – Vereador Zé Augusto, eu sentei com o jurídico, com
doutor Robertinho, depois da sessão, até amanhã na 4ª feira, a gente vai sentar,
vai discutir esse assunto que é de grande interesse também, viu? Vamos colocar
esse requerimento em votação, colocar o projeto em primeira votação dos
vereadores agora neste momento.
- Vereador José Augusto – pela aprovação;
- Vereador Marinho – pela aprovação;
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- Vereador Zelito – pela aprovação;
- Vereador Francisquinho – pela aprovação;
- Vereador Luisinho – pela aprovação;
- Vereador Leandro – Senhor Presidente, antes de dar o meu voto senhor
Presidente, pra esclarecer um pouco a sociedade, as pessoas aqui presentes, os
ouvintes. É um projeto que chegou do Executivo, que tá a peça pronta, que já foi
distribuído cópia, que já foi encaminhado para as comissões, já tem um parecer
da Comissão de Constituição e Justiça, já tem um parecer oral da Comissão de
Educação do nosso município. Por isso não fere o Regimento da casa, tá dentro
do Regimento da casa. eu vou votar a favor pela extrema urgência;
- Vereador Laerto – pela aprovação;
- Vereadora Edneide – pela aprovação;
- Vereadora Jamile – pela aprovação;
- Vereador Valter – pela aprovação.
Requerimento aprovado com 10 votos.
Entrou em votação o Projeto de Lei nº 001/2021, de autoria do Poder
Executivo, que dispõe sobre a reestruturação do conselho municipal de
acompanhamento e controle social do fundo de manutenção e desenvolvimento
da educação básica e de valorização dos profissionais da educação FUNDEB
no município de Araci. Em conformidade com o artigo 212/A, da Constituição
Federal, regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro
de 2020 e das outras providencias. Em única votação e discussão.
- Vereador José Augusto – pela aprovação;
- Vereador Marinho – pela aprovação;
- Vereador Zelito – pela aprovação;
- Vereador Francisquinho – pela aprovação;
- Vereador Luisinho – pela aprovação;
- Vereador Leandro – pela aprovação;
- Vereador Laerto – pela aprovação;
- Vereadora Edneide – pela aprovação;
- Vereadora Jamile – pela aprovação;
- Vereador Valter – pela aprovação.
Projeto foi aprovado com 10 votos.
O presidente fez a segunda rodada de votação, e todos reafirmaram seus
votos na primeira votação mantendo-se os 10 votos pela aprovação do projeto.
O presidente Virgílio deu início aos pronunciamentos da Tribuna da
Casa, sendo o primeiro a falar o vereador Marinho.

Vereador Marinho, na Tribuna:

Bom dia a todos e a todas; bom dia público presente. Saudar o senhor
Presidente Virgilio; a todos que estão aqui; ouvintes da radio FM e os demais
que nos acompanham pelas redes sociais e mídias. Eu queria começar hoje
falando um pouco e agradecendo também aos nossos profissionais da saúde, em
especial a Niedia e toda a sua equipe, que vem enfrentando e trazendo soluções
3

e procurando manter (Ausência de Aúdio) ativo e eficaz. Quero também aqui
falar um pouco sobre os dias passados, em relação às datas comemorativas, que
a gente precisa um pouco mais de atenção, que foi dia 21, onde a gente celebra
e comemora o dia da síndrome de down (Ausência de Aúdio) em nome do meu
primo Guilherme. E quero falar aqui também das nossas lutas. Dia 21 é o dia
simbólico da luta contra a discriminação racial. E como muitos sabem essa é
uma pauta que eu trago porque ela reverbera muitas situações e todas as
demandas nas quais a gente encontra. Estar num país onde a cor da pele é
muito mais importante do que o brilho nos olhos, é muito complicado. Não só
para o nosso Brasil, mas para o mundo de forma geral. Eu deixo aqui um apelo
imenso a nossa sociedade, para todos que passam e passaram por algum tipo de
preconceito ou discriminação racial. Diga “não ao preconceito”. Diga “não a
discriminação racial” e diga “não” a qualquer tipo de preconceito existente.
Eu queria também agradecer, mais uma vez a todos, e eu me solidarizo ao
sofrimento do vereador Zé Augusto, o qual pede como eu já havia falado aqui
também, que a sessão seja suspensa de forma presencial e possamos fazê-la de
forma online, assim como muitas outras cidades já vem fazendo. Que a gente
sabe que não está fácil os dias de hoje; a COVID está aí, ela bate na porta de
todos. Não existe mais grupo de risco; o grupo de risco é o cidadão, é o ser
humano e todos que estão aqui. Muito obrigado e tenham um bom dia.
Presidente Virgilio – Quero informar aqui, que o vereador Jefinho me mandou
um atestado ontem, e por motivo de saúde, hoje não está aqui na sessão. E o
vereador Gilvan pelo mesmo motivo também, na área de saúde.

Vereador Luisinho, na Tribuna:

Bom dia a todos; bom dia senhor Presidente. Quero agradecer a Deus
por mais um dia de vida, saúde. Nesse momento de pandemia, de crise que
estamos enfrentando em nosso Brasil, no mundo, né? E agradecer a todos os
ouvintes da Cultura FM, que nos acompanha pelas redes sociais; os presentes
no auditório e os nobres colegas. Eu gostaria de agradecer também a nossa
secretária de saúde Queila, né? Pelo papel que vem desenvolvendo com o
enfrentamento lá do COVID-19. Araci está de parabéns pela vacinação, aonde
Salvador não alcançou ainda a faixa etária, né? E ontem começou a vacinação
da idade de 65 anos; Feira de Santana também está um pouco atrasada e
demais cidades. Araci está de parabéns! Houve um atrasozinho lá atrás, mas
fizemos algumas cobranças e a secretária procurou acertar e assim está
fazendo. Está de parabéns! (Ausência de Aúdio) em algumas situações, que eu
acredito que seja serviço essencial também. Este final de semana eu fiz alguns
giros pela zona rural e principalmente na região de Pedra Alta, onde as
estradas do nosso município estão precárias. Secretário de infraestrutura tive
com ele a semana passada, solicitando reparos em algumas estradas; o mesmo
disse tá aguardando licitação pra executar esse serviço. Mas que foi feito um
serviço de Araci a Pedra Alta e a estrada do Poço Grande também. Araci ao
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Poço Grande. Eu faço um pequeno resumo aqui, talvez tome todo tempo, mas é
preciso ser lembrado. Nós temos uma ligação ali de Pedra Alta ao Bento, Roça
de Dentro, Lajinha, Rejeito, Areal, Melancia até o Campo Grande também. São
regiões que estão esquecidas, não só como no sentido de estradas, mas de saúde
também. Onde nessa região as pessoas estão procurando saúde no município
vizinho. Ou seja, Sta. Luz! Coité também. O nobre colega Francisquinho, que
também presencia um pouco dessa situação, que é da região de Tapuio ali e
muitos também se dirigem aos municípios vizinhos em busca de saúde. Então,
nós precisamos dar acesso a essas pessoas, para que elas possam se locomover
para o município de Araci. Porque as estradas estão acabadas. E eu queria
pedir ao seu secretário, que pelo menos olhasse pelas principais, que liga essa
região aqui de Pedra Alta ao Bento, Lajinha, Roça de Dentro, Rejeito, Areal,
Campo Grande, Lagoa da Laje, alto Grande, Umburaninha, Dionísio... E voltou
um pouquinho aqui pra região da Ribeira meu amigo Zelito, nobre colega,
aonde da Ribeira II até João Vieira Zé Augusto, é risco ali e vem há muitos
anos. Não é de agora a situação daquela estrada. E muitas vezes eu passo por
ali até num período da noite, onde nós corremos certo risco, né? Porque não
temos uma certa agilidade pelas estradas. Vemos aí vários carros sendo levados
para manutenção e os donos de carros de lotação, sofrendo, né? E agora com a
alta do combustível, fica mais difícil para os mesmos. E assim espero que o
senhor secretário dê uma olhada por isso. Eu volto um pouquinho para o
Caldeirão Novo, que é uma região de quase... Os moradores daquela localidade
não frequentam mais o município de Araci, pelo difícil acesso das estradas. Tem
os ramais; prefere ir até Sta. Luz. Eu volto aqui pra uma estrada, aonde liga o
Poço Grande a Chita. Que é na região de Pedra Alta; que é uma estrada de
cascalho boa que pode ser bem trabalhada, nobre Francisquinho sabe disso
também, onde tem (Ausência de Aúdio) do sisal, que pouco foi olhado. Passei
também pelo Campo do Elói, Pedra Branca... Enfim, todas estas estradas estão
em estado de calamidade. Mas solicitei também ao seu secretário alguns
reparos na estrada do Jacú, Cortiço e Queimada Grande. Também está sendo
feito um trabalho de restauração da iluminação pública; quero parabenizar o
secretário também, onde presenciei alguns funcionários fazendo essa mudança,
esse reparo. E solicitei ao mesmo que dê uma olhada na iluminação do Jacú,
Cortiço, Queimada Grande... Claro que todas precisam, mas em pouco tempo o
senhor secretário não vai conseguir fazer e a prefeita já está chegando a 3
meses já de gestão, já está na hora de dar uma acordada e ver o que está
acontecendo no nosso município. Esses serviços que eu citei aqui de estradas,
eles são essenciais. Tanto para uma ocorrência policial, que muitas vezes a
zona rural necessita e uma viatura tem que se deslocar daqui a Pedra Alta, ou
seja, mais longe, Roça de Dentro, Lagoa da Laje e vão enfrentar dificuldades
devido à situação das estradas. No mais, só quero agradecer e pedir a Deus que
nos dê livramento pra que nós passamos enfrentar esta pandemia com
sabedoria. Ontem eu estive em Salvador e presenciei que o comércio de
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Salvador está praticamente todo fechado; o trânsito está até bom para andar,
mas não é isso que a gente queria devido à situação. Araci está de parabéns,
que os casos vêm diminuindo. Só quero agradecer a secretária, peço uma
atenção à secretária de infraestrutura senhor João Paulo, que olhe por estas
estradas; que não faça todas, mas só estas principais; dê acesso aos moradores.
E na região do Sapê ali, que liga Pedra Alta ao Sapê, a estrada está toda
cortada ao meio, onde até as motos estão tendo dificuldade de acesso. Meu
muito obrigado a todos e um bom dia.
(Ausência de Audio).

Vereador Valter, na Tribuna:

Bom dia senhor Presidente; senhores vereadores; público aqui presente;
a imprensa em nome do nosso amigo Jorge Calmon, Zé Pedreira, aqui que
representa também a Tucano FM; Guarda Municipal do nosso município
sempre (Ausência de Áudio) aqui na casa. Quero senhor Presidente, nesta
manhã, falar aqui também da saúde; parabenizar a toda a equipe da Secretaria
de Saúde, em nome da nossa secretária e dizer que é importante ver o empenho
da Secretaria de Saúde do nosso município, pra poder atender as necessidades
básicas do nosso povo, do nosso cidadão. Dizer que o nosso município, ele sai
na frente quando começa a vacinar a faixa etária dos 65 anos. Hoje o município
já recebe mais vacina pra poder tá atendendo essa população e acredito
senhores vereadores, na próxima semana o nosso município já começa a
vacinar a faixa de 55 a 60 anos. Isso é muito importante, ver o empenho de uma
secretária jovem, de uma secretária que vem se desempenhando pra que o nosso
povo tenha um atendimento de qualidade na área da saúde. Em nome da nossa
secretária, quero parabenizar a toda equipe de saúde do nosso município.
Também senhor Presidente, senhores vereadores, neste final de semana, fiz
algumas visitas na zona rural do nosso município, principalmente ali na região
do João Vieira, onde tive a oportunidade de passar o final de semana naquela
região, visitando algumas famílias, visitando algumas localidades que pertence
àquela região. E ali pudemos presenciar vereador Léo de Eridan, a vereador
José Augusto, que são moradores daquela região, o trabalho que está sendo
feito por parte da infraestrutura na estrada que liga João Vieira a sede do
município de Araci. Um trabalho importante; um trabalho que vai trazer uma
qualidade melhor pra pessoas que usam diariamente aquela estrada. Eu tenho
que confirmar aqui com o vereador Léo de Eridan, há pouco instante, eu
terminei me passando aqui, não sei é 6 ou se é 8 ponto, que está sendo colocado
manilha de 1 metro. E tenho certeza que esse serviço vai engrandecer muito
aquela região e que as pessoas que vivem aqui na sede do município, vão visitar
mais o povoado de João Vieira e (Ausência de Áudio) Distrito de João Vieira,
que é um distrito de importância para o nosso município. Um distrito que já foi
referencia, pela passagem do rio, pela cocada, pela broinha, que ali se
comercializa naquela região. Quero mesmo aqui agradecer o empenho do
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município, da Secretaria de Infraestrutura do nosso município, por tá
realizando essa obra tão importante pra o povo de João Viera. Mas quero
aproveitar a oportunidade e pedir ao secretário de infraestrutura do nosso
município, que viabilize uma máquina pra poder fazer aquela estrada vereador
José Augusto, vereador Léo de Eridan, que liga o Distrito do João Vieira ao
povoado de Serra, beirando ali pelo rio. Ali nós temos uma grande dificuldade,
realmente de passagem. Muita pedra; ali na questão do riacho também seria
muito importante se disponibilizasse o serviço de manilha também pra aquela
região. Posso falar isso porque eu já presenciei, já tive que voltar algumas
vezes vereadores ali em período de chuva; que realmente não dá passagem
(Ausência de Áudio) dois riacho que tem ali e seria de grande importância a
Secretaria de Infraestrutura viabilizar esse serviço pra aquela região, que é
uma região importante pra o nosso município, pra o nosso povo. Também não
poderia deixar aqui, de agradecer a Secretaria de Agricultura, pelo serviço
relevante que está sendo prestado, depois de algumas cobranças aqui na
Tribuna, de alguns colegas vereadores na questão do abastecimento de água na
região. O serviço está sendo realmente feito, serviço de mutirão. Atendeu
algumas regiões esta semana, região do Rufino, região da Retirada, região da
Ribeira. Quero aqui falar em nome do vereador Zelito da Ribeira, que fez um
pedido importante pra prefeita do nosso município, a nossa amiga Keinha. Ela
está atendendo aquela região, disponibilizando pipas para aquela região, pra
atender aquela comunidade. Também outras regiões. Região de Tapuio
Francisquinho, que tá sendo beneficiada também por esse mutirão. E é isso que
o nosso povo, no momento de estiagem e no momento de dificuldade espera da
gestão. A gestão realmente tá sensível com essa situação. Em conversa com a
prefeita Keinha, com a nossa vice-prefeita Gilmara, elas já viabilizaram a
situação de abrir novos bicos ali na rede do Araci Norte, pra poder atender a
região de Tapuio, a região de Barreira e outras regiões que assim
contemplaram com Araci Norte. Isso é de grande importância pra que nosso
povo realmente continue recebendo água potável, água de qualidade pra
atender os anseios da nossa população. Quero vereador Luisinho, aqui lhe
parabenizar, nesta manhã, pelas cobranças na questão das estradas do nosso
município. Tenho certeza que a sua mensagem chegará, tanto a Secretaria de
Infraestrutura do nosso município, como a prefeita, pra que possa realmente
receber esse clamor, que é o clamor do nosso povo. O nosso povo realmente
pede, para que possa fazer as principais; que essa estrada que Vossa
Excelência citou do Poço Grande a Chita, realmente é uma estrada importante
pra aquela região. Eu costumo dizer que pra mim é uma das melhores estradas
que tem no nosso município. Que é uma estrada que realmente de cascalho
puro; ali só necessita de manutenção. Eu, particularmente, quando eu vou para
a região de Pedra Alta, Campo do Elói, Umburaninha, aquela região, a minha
estrada é aquela. É a estrada que realmente eu gosto de andar. Aquela estrada
do Poço Grande, que sai lá na Chita e dá seguimento a chegar ao Distrito de
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Pedra Alta. No mais senhor Presidente, eu gostaria aqui de mais uma vez falar
sobre a questão da BA 408, que é um trecho muito importante aqui pra o nosso
município e nós tamos vendo o empenho de pessoas, de políticos lá de Sta. Luz e
as informações que eu passei aqui na ultima sessão, na ultima 3ª feira, essas
informações são verídicas. Tive um aprofundamento maior nesta ultima semana
e realmente o Distrito de Serra Branca, lá do município de Sta. Luz, já, já vai
estar ganhando a pavimentação asfáltica para aquela região e Sta. Luz a
Várzea da Pedra, 90% de possibilidade da pavimentação asfáltica chegar até a
Várzea da Pedra. Então, tá na hora do município de Araci lutar, brigar pra que
possamos receber de Várzea da Pedra até Araci, a pavimentação asfáltica pra
dá uma qualidade maior as pessoas realmente que utilizam, diariamente, essa
estrada. Principalmente o nosso vereador Francisquinho, que a gente via aqui
na sede do município todos os dias Francisquinho e lhe peço que lute pela
aquela região e cobre realmente e que vamos unir os 15 vereadores do Poder
Executivo do nosso município pra cobrar ao Governo do Estado, cobrar aos
nossos deputados, que coloquem recursos pra que a estrada de Várzea da Pedra
a Araci, se torne realidade, como já é realidade de Várzea da Pedra pra Sta.
Luz. No mais, quero agradecer desde já, um bom dia a toda a população do
nosso município.

Vereador José Augusto, na Tribuna:

Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo presente.
Senhor Presidente, quero iniciar a minha fala, neste momento, agradecendo
primeiramente a Deus por estar aqui vivo. Com toda essa situação não é fácil o
ato psicológico de cada um; é complicado. Você vê São Paulo hoje, sai de 600 e
poucas mortes pra mil e 21 mortes. Situação difícil, o povo morrendo na fila
esperando um leito de UTI; tá difícil; tá complicado. Só o nosso bom Deus pra
nos proteger. Mas só ele é quem vai dar todo, tomar todas as providencias no
momento certo, na hora certa. Isso é um ato do pecado! A gente sabe que Deus
é maravilhoso e Ele sabe de todas as coisas. Iniciando também senhor
Presidente, agradecendo a Deus por essa vacinação no nosso município, alguns
criticando, mas entendemos que Araci avançou muito das outras cidades; Araci
hoje já é referencia. O desempenho de cada profissional; técnico de
enfermagem, enfermeiro, médico que se empenharam e outros funcionários de
saúde, pra dar o máximo. Final de semana todos os dias pra atender o nosso
povo. Só temos que agradecer a vocês da saúde, que é que tão na linha de
frente, com toda a carga, com toda a situação que passa, não só o nosso
município, como o nosso país, o nosso estado. Iniciar falando também de
estrada. Eu vejo que com 3 mês de mandato, eu vejo que a prefeita, ela tá
iniciando os trabalhos na questão de estradas. Sabemos que a área territorial
de Araci é muito grande, não só na região de Pedra Alta Luisinho, como toda
região, os ramais tá precisando. Mas eu estive com a prefeita e ela, uma das
coisas que ela me disse foi isso: “Zé, vamos fazer as principais; a outra
máquina tá quebrada, tamos já, já tá saindo (Ausência de Aúdio) mas vai
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precisar ainda de locar mais, pra resolver o problema que duas não vão
resolver”. Ela me dizia o seguinte: “Vamos fazer as principais e aí vamos
destinar as máquinas já pra fazer os ramais de cada localidade”. Sentamos com
os vereadores, pra gente destinar e ver onde é os pontos mais críticos. Sabemos
que tem região piores do que outras e a gente tem que ter o entendimento, cada
vereador. Que onde tá pior é onde a máquina deve ir pra fazer esse trabalho
primeiro. Este é o meu entendimento! Entrar também na questão do projeto que
está em João Vieira, que são 28 passagens, onde tem bueiros que está sendo
feito com manilha e também passagens molhadas. E todo mundo sabe que
diante disso, não sei a vereadora Jamile participou aqui e a associação de João
Vieira junto com algumas associações com Tanque Cavado (Ausência de
Aúdio)com um quadro que botava o nome das associações e com a votação do
público tava aqui. E a associação do Distrito de João Vieira ganhou esse
projeto pra a nossa região aqui, vai que se estende, não sei se Edneide estava
aqui no tempo desse projeto; e a associação dos moradores ganho com 21 votos
pra fazer, pra ser beneficiada até a comunidade de Lagoa do Boi. Graças a
Deus demorou, mas saiu o projeto, que é um projeto da comunidade com o
Governo do Estado. E quero parabenizar o empenho também que estive aqui
pedindo pra votar na associação de João Vieira e graças a Deus a associação
Luisinho (Ausência de Áudio) e está sendo feita, e vai acabar o problema dos
carros quando chove na região que liga João Vieira a Lagoa do Boi. Também
tem lá o Tanque Cavado que ganhou (Ausência de Áudio) a associação do
Tanque Cavado também ganhou pra esse projeto também pra beneficiar Tanque
Cavado a Barreira. Quero aqui também falar um pouco de fome. Eu vi um
cidadão entrar aqui, trabalha no motor de sisal, pedindo pelo amor de Deus,
que eu comprasse 1kg de arroz e um pacote de feijão pra dá a ele. Mas não
pediu o dinheiro não. Queria que eu fosse no mercado, porque os folhos dele
estavam com fome. Tem alguns funcionários aqui que presenciou minha esposa
também e aí eu chamei minha esposa, eu estava sem dinheiro no momento ela
estava com dinheiro e eu disse tá aqui, você é quem sabe se você vai comprar
alimento. E eu vi que era verdadeiro. E ele dizendo que o sisal não está tendo
trabalho, pela questão que murchou a palha e tal. E eu (Ausência de Áudio)
meus colegas e eu fiz isso lá atrás e disseram que eu tinha feito pelo ato
político, né? Que estava perto da eleição. Eu estou disposto a tirar 2 mil reais,
assim se os colegas aqui combinar, pra gente fazer um ato de cesta básica pra
atender, sei que não vai atender todo mundo, mas vai aliviar um pouco. Eu vou
dispor do meu salário, que o povo me deu, 2 mil reais, se todos combinar aqui
daria 30 mil reais, pra poder ajudar esse povo... Eu digo por que a zona rural
tem fome, mas tem a farinha e o feijão. Mas os bairros de Araci me chama
muito atenção do que tá passando. Isso é um ato meu, não tô aqui querendo
crucificar os colegas, mas fiz isso no passado e quero fazer agora pra poder
ajudar. E nós pedir ao Poder Público que retire também um valor pra atender
também os bairros e algumas pessoas da zona rural que está com fome
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Marinho. Entendeu? Temos que... É um momento de união. Estou disposto a
não sacrificar, porque eu não estou sacrificando aquilo que o povo me deu.
Estou contribuindo com o que fizeram comigo, que foi retornar a esta casa.
Pedir também ao Poder Executivo que, atenda o povo agora na semana santa
com o peixe. Sei que é iniciativa da administração, mas eu sei que a nossa
prefeita tem coração bom, voltado ao povo e eu sei que vai ser atendido o povo
também como um todo. Porque quem tem condições não precisa pegar o peixe.
Não é? Mas aqueles que mais precisam. Falando também de iluminação
pública. Agradecer por ter atendido a região de João vieira e outras regiões,
como na sede também, na questão de iluminação pública, a Secretaria de
Infraestrutura. A questão de (Ausência de Áudio) nas ruas, estamos vendo aí
que cada dia o pessoal tá trabalhando mais (Ausência de Áudio) Mas, é uma
opinião minha. Se eu fosse do Executivo neste momento Jorge Calmon eu
parava tudo, seja buraco o que fosse não as coisas essenciais e ia atender esse
povo que estão sofrendo e passando fome. Essa é minha opinião (Ausência de
Áudio). Agradecer também a empresa JP, por tá terminando o calçamento de
João Vieira, mais uma rua calçada lá em João Vieira. Agradecer o trabalho, a
dedicação dessa empresa; um trabalho de qualidade, esforçado. Então, temos
que agradecer mais uma obra em João Vieira sendo finalizada. Também já
assinou o secretário de agricultura com a engenheira de meio ambiente, a
questão da liberação do sinal de da Tim lá pra João Vieira. Mas lá pega Tim e
Vivo lá. Temos lá o aparelho que pega a antena e pega dois, esses dois, essas
duas operadoras. Então, colegas vereadores, vamos unir e pedir ao Presidente
desta casa; que o momento agora é da gente se unir pra não estar aqui...
Sabemos que tem vereador com 50 anos como eu e outro Luisinho. Luisinho
não. Seu Francisquinho tem 40 e tantos anos; meu amigo Laerto também e
outros vereadores, pra ter entendimento e poder fazer online essas sessões. Vou
pedir a Vossa Excelência, porque a partir de 3ª feira (Ausência de Áudio) nesta
Tribuna. Estou justificando pelo motivo de eu não vir às sessões, pra me
proteger desse mal que tá aí assolando o nosso país. Muito obrigado e que Deus
abençoe a todos.

Vereadora Edneide , na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Jamile; público
presente; você em casa ouvindo através da Cultura FM, meu bom dia. Meu bom
dia também a Jorge Calmon, Zé Pedreira, Maria Viúva, os funcionários desta
casa, os Guardas Municipais, que sempre tem esse carinho, essa atenção
conosco nesta casa. Senhor Presidente, eu não poderia deixar de falar de um
dia muito importante, não é só porque é 21 Marinho, é o dia do (Ausência de
Áudio) mas também ontem, dia 22 que também é o dia mundial da água. Ela
que é vida, ela que é mudante. E ontem, nas redes sociais, a lamentação era
grande. Dia mundial da água e o povo clamando socorro para a EMBASA que
tinha, que tinha não, que tem bairros que 20 dias que caiu água. Pessoas na
zona rural e há 4, 5 meses os tanques secos. E lamentando por esse dia. E eu
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olhando, observando e meditando e pedindo a Deus; só Ele pode resolver.
Diante dessa situação, nós enquanto representantes do povo, às vezes Zé
Pedreira, a gente fica de mãos atadas. É muitos problemas! Muita situação
vulnerável em nosso município. Eu não vou nem falar no país. Eu vou mais
perto do nosso município de Araci. Observando e analisando, eu sei que isso é
certo; eu sei que é correto; eu sei que é necessário cumprir os decretos, mas
senhor Presidente, quando a gente imagina uma feirante, um ambulante e o seu
ganha pão é na rua e que ele é obrigado a não estar na rua para vender o que
ele tem pra fazer e cumprir com suas obrigações... É doloroso! E aqui eu quero
falar em nome, quero pedir permissão a ela, tenho certeza que ela tá nos
ouvindo, a dona Elza (Ausência de Áudio). Lá na subida da Cascalheira, que
vive e sobrevive da sua barraquinha de cachorro quente na feira. Das 4h às 10h
da noite e de 2ª feira a domingo. E parando de colocar essa barraca, coitada,
vai ficar sem o seu ganha pão. Vai ficar sem o sustento da família. E aí a
preocupação é a pergunta é: “Quem de nós, quem de você que diz pra ficar em
casa é necessário, é preciso”. Mais fácil é quem tem seu salário na sua conta
todo mês. Mas pra quem não tem? Mas quem é desses que tem o seu salário,
que vai na casa da dona Elza, como outros e outras, perguntar: “Quantas
contas de energia ou de água a senhora tem para pagar? Quanto quilo de
arroz, farinha e feijão Zé, tem pra comer? A chegar ao ponto de dar ao seu
filho”. Aí é difícil. Eu tive até pensando, como eu vivo muito social e não só
pela política, pela minha obrigação de ser assistente social e viver isso Jorge
Calmon, na pele, a necessidade, a essência das pessoas, da vulnerabilidade
social que a gente enfrenta a cada dia. Araci já se poderia ter uma ONG. Uma
ONG que fizesse isso Zé Augusto, colega Zé Augusto, de ter aquele fundo pra
ajudar mais as pessoas necessitadas. Porque quando a gente vereador,
vereadora ou gestor faz uma ação dessas, vem logo na mente de alguém “é
porque é política, politicagem”. Eu digo uma coisa pra vocês munícipes de
Araci: Eu não quero chegar aqui e colocar num caderno o nome das pessoas
que eu ajudo. O meu salário Jorge Calmon, eu não fico com 30%! É todo para
ajudar as pessoas! Todo! 70% Zé Augusto, do meu salário é pra ajudar as
pessoas. E já fui criticada por isso. Chamada de abestalhada; chamada “você é
muito besta. Quem você tá ajudando não vai nem olhar pra você”. Realmente,
mas Deus disse o quê? “A mão que dá recebe”. O bem que você faz aqui, você
paga aqui. É você preparando um bom lugar pra quando você partir. Então,
ajudar alguém que precisa é necessário. É preciso! E Araci deveria ter essa
ONG, porque não só um ou dois, três vereadores, mas também quem tem
condição dos comerciantes; que ganha comissão. Qualquer pessoa que tem uma
condição pode ali depositar o seu quilo de alimento, o seu dinheirinho pra
poder ajudar essas pessoas. Pois não colega.

Vereador José Augusto se pronuncia em Aparte: - Colega, eu acho que as
pessoas que chagam pra você e diz que você tá sendo besta, eu acho que é só
uma palavra que (Ausência de Áudio) usar. Porque tá aí a recompensa de Vossa
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Excelência retornando a esta casa como parlamentar de novo. Então, é fruto de
um trabalho, não é? Eu dizia sempre aqui na Tribuna, Vossa Excelência ouvia,
e aqueles que Deus permitisse que tivesse fazendo um bom trabalho nesta casa
aqui... Alguns novos vão não tô crucificando os outros aí, mas tá aqui
retornando aqueles que fizeram por onde (Ausência de Áudio) o povo.

Vereadora Edneide – E voltando ao tema, ao assunto, como dona Elza e
outros ambulantes, feirantes, precisa se manter com seu trabalho, a gente sabe
que é doloroso, eu também ser solidaria aos músicos. Aos nossos músicos aqui
de Araci. Há 1 ano Zé Pedreira, que não faz show, que não ganha o seu cachê.
E muitas vezes nós perguntamos. Já colocamos uma medida protetiva pra
proteger nossos músicos; nossos talentosos, do nosso município. Já
perguntamos se eles têm conta para pagar, família para sustentar. Às vezes,
precisa (Ausência de Áudio) E muitas vezes a gente pensa em nós; eu penso no
eu, mas esqueço o você. Esqueço vocês. E é preciso pensar no vocês. Pensar no
vocês. Eu quero aqui parabenizar a questão da saúde. A secretária Queila, por
tá na luta árdua, no combate ao COVID-19 no nosso município. Eu defendo sim
“vacina já” para todos. A maioria das pessoas diz assim: “Edneide é muito
critica”. Mas porque eu quero as críticas seja construtiva; para construir e não
destruir. E às vezes colega Jamile, eu fico estudando e analisando, que a vida é
assim, o pacote vem de lá de cima, né? A vacina é para os idosos; nada contra
os idosos. Mas se tem uma coisa que poderia se proteger muito bem é os idosos.
Premeiro que tem o seu salário e segundo que ele não precisa sair de casa.
(Ausência de Áudio) Mas nossos filhos de 20 anos, que tem uma esposa pra
sustentar e um filho, tem que ficar em casa? Sem salário? Não tem! (Ausência
de Áudio) Deve! Tem que buscar o sustento (Ausência de Áudio) ficar em casa.
E aí eu conversando com algumas pessoas e dizendo, ao idoso, premeiro vem à
dose pra os idosos. Gloria a Deus que chagou Maria Viúva, que você teve que
tomar. Você já tomou? Tem que tomar a segunda ainda. A minha mãe vou levar
hoje ou amanhã pra Caldeirão. Tem que tomar sim! Mas ainda é a primeira
dose chegando pra quem tem 65 anos. Imagine eu que tenho 40! (Ausência de
Áudio) “Ah, mas os idosos são mais desprotegidos”. Mas ele pode se proteger
mais do que nós. A minha mãe tá lá; meu pai já tomou a primeira dose. A minha
mãe vai tomar a primeira dose. Mas eu não tomei e eu tenho que sair para
agitar a minha vida. Mas eu tenho que visitar a minha mãe. E aí? (Ausência de
Áudio) Não! Então, nós precisamos como eu disse na sessão passada, vamos
entrar na campanha “vacina já” para todos. Não só para idosos. Porque nós
precisamos desse medicamento, dessa vacina pra combater esse vírus. E vírus
não se combate solicitando leito, contratando profissionais e nem dando cesta
básica a ninguém nem dizendo fique em casa. Esse vírus combate com a vacina!
E vamos encarar e fazer essa campanha pra que a vacina chegue em Araci, não
só a primeira dose para idoso, mas segunda, terceira, quarta dose para todos.
Quero aqui senhor Presidente, dizer para nosso povo de Araci, que muitas vezes
não entende o papel do vereador e acha que o vereador é a solução pra todos os
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problemas. E não é! Não adianta. Eu hoje posso tirar do meu salário até todo
pra cesta básica Jorge Calmon, mas é só uma semana. Acabou! E aí? Nós temos
também que lutar pelo auxilio. (Ausência de Áudio) não só deputado estaduais,
federais e senadores... Os vereadores também. Por que quando o auxilio era
600 reais, 1.200 o povo não tinha que ficar em casa? E a maioria não ficaram!
E agora tem que ficar em casa com 160 reais. Com 300 reais. Sendo que as
coisas tudo aumentaram. Tudo aumentaram. Um ano atrás pegava 100 contos,
chagava na feira livre... Supermercado Zé Pedreira, você fazia uma cesta. Eu
sempre Zé Augusto, tinha essa solidariedade de caridade pra o povo carente.
Fazia as minhas visitas; sabia que a pessoa precisava de uma cesta básica e ia
no supermercado e fazia. No primeiro mandato, com 70 contos eu fazia uma
cesta que dava gosto. Não guentava levar na casa da pessoa. Hoje você pega
100 reais, você trás duas sacolinhas. Compra 3 kg de carne, 4 kg de carne. Não
é nada pra quem tem 8, 9 bocas dentro de casa, come dentro de 3 dias. E as
coisas aumentando, aumentando. E trabalho reduzindo; oportunidade de
emprego se acabando as pessoas vulneráveis ficando mais vulneráveis ainda.
Então, nós precisamos se unir e pensar. Que às vezes essa pandemia veio pra
testar os corações das pessoas. Pra valorizar mais as pessoas. E às vezes eu
digo que, hoje, eu me coloco no lugar da professora do meu filho Zé Augusto. O
quanto é importante o professor na sala de aula. Porque hoje eu estou sendo
professora do meu filho em casa. Professor tá lá na aula remota, do outro lado
na casa dele, dela e eu tô na minha casa ensinando o meu filho. Seguindo as
orientações do professor, da professora que tá passando. Hoje eu valorizo o que
é o papel, trabalho de professor colega Léo. E muitos colocaram a lição na,
como professor, como professora e diz “cuide do meu filho”. Como se a
obrigação da educação fosse da sala de aula. Mas hoje, as mães, os pais que
põe seus filhos na sala remota, tá sabendo a importância e a valorização que
tem o professor na sala de aula. Testar os corações pra saber realmente,
naquela família (Ausência de Áudio) coração duro, que não tinha, que não
pensava ajudar o ser humano, o outro. Mas agora, o coração amoleceu e teve
que ajudar. Eu sempre fiz o social, não só com cesta básica, não só dando o
dinheiro que eu tenho, mas também humanamente ajudando as pessoas.
Colocando a mão na massa. Tirando, descansando famílias nos hospitais. E até
hoje eu faço isso. Descansando famílias, mães, 1 mês, 3 semanas, 15 dias
(Ausência de Áudio). É o meu papel enquanto assistente social fazer isso. É
minha obrigação fazer isso. Dar o pouco que eu tenho, dividir o pouco que eu
tenho. Não só do que eu tenho, mas do que eu sou, a ser humana que eu sou. E
vou continuar, porque eu sempre digo. Edneide Marinho, não é vereadora!
Edneide está vereadora! Amanhã eu posso mostrar o senso de humor, meu
senso humano, minha simplicidade sempre vai continuar. Eu nasci com ela e
com ela eu vou partir. Meu bom dia e muito obrigada a todos.

Vereador Leandro, na Tribuna:
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Bom dia colegas vereadores; senhor Presidente; público aqui presente;
as pessoas que nos ouvem através das redes sociais; da radio Cultura FM.
Quero agradecer mais uma vez a presença da imprensa nesta casa, que me
permita a imprensa mais presente da casa seu Zé Pedreira. Mas eu queria hoje
agradecer a Jorge Calmon nesta casa. Queria senhoras e senhores, queria
agradecer a Deus, agradecer as pessoas que me conduziram mais uma vez a
esta casa. Queria falar um pouco sobre mais um decreto do Governo do Estado;
mais um decreto que é seguido pela gestão municipal de Araci. Ontem eu estava
em viagem, no meio da estrada tive a noticia que o comércio ia fechar mais
cedo; já tinha me programado Jorge e acabei perdendo (Ausência de Áudio)
antes do decreto. Eu canso de defender a abertura do comércio com as medidas
restritivas, com os cuidados necessários, porque eu vejo que o comércio, ele
não pode pagar o preço de um vírus, de uma pandemia causada muitas vezes
por nós. Por erros da humanidade, da forma de viver, de tratar, de cuidar do
meio ambiente e de buscar a sua alimentação no universo, no planeta, muitas
vezes necessária, mas muitas vezes nós pagamos vereador Marinho, por essa
vontade de ir além do homem, por essa vontade do homem de querer ter um
conhecimento maior que Deus. E acaba acontecendo esses processos de
pandemias mundiais. Mas senhoras e senhores, eu não vou senhor Presidente e
colegas vereadores, eu não vou ficar tranquilo enquanto a gestão não sentar,
não pedir opinião aos vereadores do nosso município. Uma Câmara de
Vereadores unida, apesar do STF, na sua regulamentação, ter dado poderes aos
governadores, prefeitos em gerir os seus municípios e estados; a Câmara de
Vereadores ela é peça fundamental no processo legislativo e no processo de lei
que rege o Executivo. É preciso valorizar, é preciso envolver o vereador nesse
processo em todos os municípios do nosso país. A exemplo da feira livre, que
fecharam o comércio e a feira estava toda bagunçada, desordenada e procurei
a Guarda Municipal, procurei a Vigilância Sanitária, dei um discurso na
Tribuna, os demais vereadores também me confirmaram, quero agradecer
aqueles que me acompanharam e na semana seguinte a feira foi fechada, foi
organizada e foi elogiada pela população. A gestão precisa ouvir os vereadores,
precisa ouvir os comerciantes, precisa ouvir as entidades, precisa envolver esta
casa porque esta casa pode criar um Projeto de Lei e por mais que a gestão
diga que está aparada pelo STF, lei é pra ser cumprida. E tenho certeza que
esta casa não quer de forma nenhuma quebrar a harmonia com a gestão, neste
momento tão critico que nós estamos passando. Queria senhoras e senhores,
pedir a gestão municipal... Recentemente nós tivemos aqui discursos do
vereador José Augusto, vereador Marinho, vereador Luisinho, Edneide falando
de ONGs, luta, de trabalhar projetos sociais vereadora Edneide, que é de
grande importância para o nosso município. Mas eu queria fazer uma breve
reflexão. O que acontece no nosso município, num momento tão critico de
pandemia mundial, no momento que o município de Araci diz “eu não tenho
mais fôlego. Eu não tenho mais dinheiro. Eu não tenho como comprar
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respiradores. Eu não tenho como ampliar área com terramento das pessoas com
COVID e preciso fechar tudo”. (Ausência de Áudio) necessária fechar tudo,
isso é o que o município diz. Mais aí vereador Marinho, eu não poderia
entender, como nós estamos num processo de pandemia, tudo parando, tudo
fechando, tudo reduzindo horário e a gestão contrata assessores técnicos na
Secretaria de Esportes. Sendo que o esporte não está funcionando. Nós tivemos
recente 3 contratações! Isso eu não consigo imaginar, não consigo aceitar. Eu
sei que são pressões políticas de interesse partidário, mas é um momento
critico; o esporte está parado, como é que os esportistas, como é que o musico,
como é que essas pessoas vão entender (Ausência de Áudio) a União contratar,
a prefeitura contratar uma distribuição e cesta básica. O cidadão vai, tá
sofrendo e vê contratações de técnicos na Secretaria de Esportes, que está
parada. São essas contramão que eu não vou aceitar, que eu não vou me calar
nunca. Enquanto vereador, fiscalizador do dinheiro público, eu não vou aceitar.
Que a gestão contrate mais carros de saúde, mais pessoas na área de saúde e
recoloque as barreiras e recoloque o pessoal dos bombeiros para medir a
temperatura para orientar uma fila. Aí eu vou aceitar! Mas contratar pessoas
técnicas na Secretaria de Esportes; diretor, sendo que o esporte está totalmente
parado no nosso município. Aí não condiz com a realidade. A gente já se
percebe nos bastidores, me desculpe prefeita, você já está cedendo a pressões.
Que ceda, contrate alguém que merece um contrato e coloque na área de saúde.
Que coloque na educação. Que coloque em alguma área que venha ajudar as
pessoas de Araci a combater ou evitar contaminação do COVID-19. Mas
senhoras e senhores, dando continuidade, eu queria falar aos nossos
professores do qual vereadora Edneide, você foi muito feliz quando você, no seu
comentário, no seu discurso você falou sobre a importância do professor. Hoje
pais estão entendendo melhor a importância do professor na aula online. Às
vezes o pai tem um único filho e o professor tá mandando as atividades
programadas, os seus componentes curriculares e os pais tão tendo dor de
cabeça, arrancando os cabelos pra cuidar de uma única criança. Imagine
Jorge, um professor cuidando de 35, 40 crianças numa sala de aula. Esse é o
profissional o qual eu sou, o qual eu tenho orgulho de ser. Eu sou professor! Eu
não sou vereador! Eu estou vereador! Tenho um grande orgulho de ser
professor; um grande orgulho de tá fazendo parte da Comissão de Educação
desta casa. Um grande orgulho em consultar alguns colegas vereadores, como
o vereador Jefinho, em dizer que vai votar em mim para Presidente da
comissão. Tenho certeza que o meu colega Leonardo, Léo de Marlucia também
vai seguir esse caminho. Se não seguir e nós votarmos em outro presidente, vai
ter o meu total apoio nesta casa parlamentar. E aí senhoras e senhores, a
gestão municipal manda um projeto de extrema urgência pra esta casa nesta
manhã. Não quero aqui criticar ninguém, nem acusar ninguém. Mas só observe
cidadão araciense o profissional de educação. Um projeto de grande
importância, como eu expliquei. O município tem um grande calendário; eu fiz
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questão de ler, avaliar, de dar um parecer oral a esta mesa, no qual eu me
orgulho muito de ter votado nesta mesa. E aí senhoras e senhores, você percebe
que nós não temos o número de vereadores grande hoje na sessão. Mas a
oposição tá completa nesta manhã. A oposição governo está completa nesta
manhã. Nós poderíamos criar dificuldades futuras à gestão municipal diante
desse projeto, mas a oposição não pode criar problemas na educação do nosso
povo. De forma alguma, se é bom nós temos que estar votando a favor;
independente de quem seja o prefeito. Mas aí demonstra a importância da
oposição (Ausência de Áudio) com a gestão. Tá observando, tá lendo, tá
acompanhando o projeto. E esse projeto senhoras e senhores, é um projeto
muito importante. É um projeto que ele faz o seguinte, lá na sua composição diz
o seguinte: “Composto por 20% da receita de impostos estaduais e municipais,
como ICMS, IPR, IPVA, de valores transferidos de impostos federais o fundo
custeou em 2019, por exemplo, cerca 156 bilhões”. Observem. “A participação
federal passa dos atuais 10% para 23%”. O aumento é escalonado. Este ano
percentual passa de 12; 2022 vai passar para 15; 2023, 17; 2024, 19; 2025, 21
e a partir de 2026, 23%. Olha a importância Jorge, que esse projeto vai passar
de 10% a arrecadação pra 26, 23%. Ou seja, é um ganho muito importante pra
educação. Não só de Araci, como no país. É um projeto vereador Léo de
Marlucia, que precisava ser aprovado hoje. Que precisa, mesmo após a
aprovação, que a secretaria corra. Ainda tem o calendário federal pra não ficar
recebendo apenas os 10% por esse período. É um projeto de extrema urgência,
como colocou o município. E requer cuidados! E vários cuidados. E esta casa
está de parabéns pela aprovação nesta manhã. Senhoras e senhores, vereador
Guinha e outros vereadores falaram um pouco sobre essa questão das estradas,
dos bueiros e das passagens molhadas que vão ser feitas nesses roteiros de
Araci até João Vieira; de Araci até Barreira e também tem um peixe no
processo licitatório que vai até Poço Grande. Esse processo eu tenho uma copia
desse processo licitatório, inclusive foi (Ausência de Áudio) pela empresa JP, de
serviços de passagem molhada, encascalhamento, desde 2020. Desde maio de
2020. Pra ser exato dia 08/05/2020. Dei um prazo de 12 meses; se eu não me
engano, não vi nenhuma logomarca da JP, acredito que seja terceirizada. Que
pelo que eu entendo e vi no processo licitatório, não poderia ser terceirizada. É
um valor alto, um valor de 1 milhão... 1 milhão de reais. 1 milhão com cento e
alguma coisa. 1 milhão, aliás, 1milhão, mil e 43 reais e 82 centavos pra ser
mais exato. É um processo que eu venho acompanhando. Tô acompanhando.
Tem outras empresas que participaram do processo licitatório, já me passaram
algumas informações esta manhã, no qual eu vou fazer através de oficio os
pedidos da Secretaria de Infraestrutura, que é a responsável pelo serviço. Tive
alguns ofícios respondidos, encaminhei a algumas secretarias, a Secretaria de
Agricultura, a Secretaria de Infraestrutura, melhor dizendo, me respondeu com
um oficio relacionado ao calçamento lá de João Vieira, também construído pela
JP, no qual o nível do calçamento ficou um pouco elevado das casas. Tô aqui
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com a resposta, com o laudo do engenheiro. Irei guardar, que algum morador
pode precisar. Tenho também uma resposta da secretária de saúde, Queila, em
relação aos farmacêuticos, no qual a secretária se prontificou, que comunga
com a ideia, com o entendimento, que é necessária a vacinação dos
farmacêuticos do nosso município; quero agradecer por esse entendimento. Mas
não me mandou a relação das pessoas que já tinham sido vacinadas até o
período. Que foi o primeiro lote da vacina. Vou reinterar, vou solicitar
novamente essa informação à secretária municipal. No mais, queria encerrar
falando da discriminação racial, ao qual o vereador Marinho, como fez,
lembrou do dia de hoje, da passagem e hoje. Diz Marinho que essa questão
racial, essa questão da minoria, esses movimentos... Terão sempre o meu apoio.
Dizer que lembro muito bem que Jesus disse que não podemos julgar o próximo.
E um exemplo disso é Maria Madalena, aonde Jesus foi pregar, foi retirar
Maria Madalena e no final foi uma das mais fieis no seguimento. Bom dia.

Vereador José Augusto levanta uma questão de ordem: – Só pra a titulo
de informação a Vossa Excelência, o projeto que ora está sendo feito em João
Vieira, não é a empresa JP. É um projeto dentro do estado, foi ganho pelas
associações. Só para titilo de informação. A JP ganhou uma licitação do
dinheiro que veio (Ausência de Áudio) alguma coisa que veio pra aplicar em
obras que tá sendo usado em diversas obras no município. Só a titulo de
informação. E esse projeto que liga João Vieira a Lagoa do Boi e Tanque
Cavado a Barreira, também já passei pra Edneide, é um do Governo do Estado,
que a empresa é de Serrinha. A que tá colocando a obra nessa região e João
Vieira. Certo?

Presidente Virgilio – Quero agradecer a presença de todos os vereadores,
da imprensa presente, da Guarda Municipal e como não tem mais nenhum
assunto, quero encerrar esta sessão em nome de Deus. Que Deus abençoe a
todos nós.
Sala das Sessões, Plenário Ver. Jose de Oliveira Lima, 23 de março de 2021 –
Vereador Leonardo Carvalho dos Reis
Primeiro Secretário

Virgílio Carvalho Santos
Vereador Presidente

_____________________________

_____________________________
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