ATA Nº 06/2021
Sessão Ordinária Nº 05 – 1º Período
20 de abril de 2021

Ata da 5ª Sessão Ordinária, realizada no dia 20 de abril de
2021, lavrada na forma do Inciso I do Art. 96 do Regimento
Interno para registro dos trabalhos da sessão presidida pelo
vereador Virgílio Carvalho Santos e um plenário formado pelos
vereadores: Valter Andrade de Oliveira, as vereadoras, Jamile
Magalhães da Costa e Edneide Santana Pereira e os demais pares:
José Mário da Conceição Júnior, José Augusto Moura de Andrade,
Leandro Andrade Macedo, Luizmar Matos de Souza, Gilvan
Oliveira dos Santos, Manoel Matos dos Santos, Francisco Lima de
Oliveira e Laerto Januir Barreto Pinho.
O presidente Virgílio tomou assento aos 14 minutos depois
das 9 horas e convidou aos pares presentes para ocuparem seus
lugares à mesa e estando todos em pé, participaram da execução
e cântico do Hino do Município de Araci e em ato contínuo o
presidente ordenou que fosse lida a Ata da sessão anterior,
leitura que sendo depois submetida ao apreço do Plenário foi
aprovada por unanimidade.
Sem outras ocorrências o presidente Virgílio ordenou a
leitura das proposições sendo, lidas pela ordem as ementas dos
Projetos: Projeto de Lei nº 002/2021, de autoria do Poder
Executivo, dispondo sobre as Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2022 - LDO do município de Araci. - Projeto de Lei
nº 004, de autoria da vereadora Edneide Santana Pereira, criando
o Dia Municipal do Líder Comunitário e um Pedido de
Providencias nº 001/2021, de autoria do vereador Valter
Andrade Oliveira, dirigido à Secretaria de Desenvolvimento Social
de Esporte e Lazer, propondo Provimento de Auxilio Emergencial
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para as famílias dos trabalhadores em motores, desfibradores de
sisal em Araci.
Foram também lidos três pareceres: Parecer nº 004/2021,
da Comissão de Saúde, Habitação e Assistência Social, favorável
ao Projeto de Lei nº 002, da vereadora Jamile Magalhães da
Costa, dispondo sobre a criação da semana de incentivo ao uso
de bicicleta e respeito aos ciclistas do município de Araci, - o
Parecer nº 005, da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer e o Parecer nº 006/2021, da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação Final, todos favoráveis ao mesmo projeto da
vereadora Jamile.
O presidente Virgílio abriu os trabalhos do Grande
Expediente constando na pauta da Ordem do Dia a discussão e
votação do Projeto de Lei nº 002, da vereadora Jamile Magalhães
da Costa, dispondo sobre a criação da semana de incentivo ao
uso de bicicleta e respeito aos ciclistas do município de Araci.
Abrindo tempo para fala da vereadora autora.

A vereadora Edneide se manifestou sobre o seu projeto lido
no primeiro expediente:

Bom dia seu Presidente; colegas vereadores; colega
vereador Jamile; público presente. Seu Presidente, esse projeto
cria o dia do líder comunitário no município de Araci. Nós
sabemos que existe o dia do líder nacional, que é dia 05 de
maio, nacional. Mas nós sabemos que esse dia nacional, nossos
lideres, da nossa cidade, não é lembrado. A nação, ele requer e
valoriza aquelas pessoas que são famosas no Brasil. Mas nós
temos em nosso município nossas lideranças comunitárias que
faz muito pelo nosso povo, pela nossa comunidade. E por isso,
em a pedido do historiador Arôvel, que eu quero parabenizar
aqui; é uma liderança comunitária, tanto na saúde, quanto no
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associativismo e agora vendo o historiador do nosso município,
tentando buscar, resgatar Marinho, as culturas, os costumes que
tem no nosso município. E aí acatando o pedido do nosso
companheiro historiador Arôvel, eu achei interessante sim, até
porque sou defensora das pessoas ser lembrado no tempo de
vivo. No tempo que ele existe. Às vezes, a gente lembra das
pessoas depois que ela se foi. A pessoa vira o importante. As
pessoas passa a ir pra muro, pra de colégio, pra ruas, praças.
Mas no nome de vivo, o que ele fez e o que ele faz? Qual a
importância que ele tem? Ele precisa ser lembrado! Que é uma
pessoa importante; uma liderança que tem e que merece
respeito. Por isso que eu coloquei esse projeto nesta casa e peço
aos colegas vereadores, que são lideranças também. Que nós
estamos aqui uma liderança política, mas nós somos também
liderança comunitária. Nós fazemos muito pela nossa
comunidade. E nós precisamos lembrar e ser lembrado nesse dia
que é 27 de maio, em homenagem e memória de uma pessoa
muito importante, que foi Maria Madalena Santos Silva, da
comunidade de Queimadinha. Uma mulher espetacular, que
muito fez pelo povo de Araci.

O vereador Valter se manifestou sobre o pedido de
providências:

Vereador Valter – Bom dia a todos. Quero pedir a
colaboração de todos os senhores vereadores e vereadoras aqui
desta casa, pra votar a favor desse pedido de providência, que é
um pedido muito importante pra os trabalhadores de sisal do
nosso município, que passa por um período emergencial; um
período de dificuldade por a palha do sisal, diante da estiagem tá
murcha e não poder produzir. Peço aos senhores vereadores a
colaboração e o apoio nesse pedido de providência, que a
Secretaria de Ação Social do nosso município, em nome da
senhora Rita Adriana. Muito obrigado.
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Na sequencia o presidente Virgílio colocou em discussão e
votação o Projeto de Lei nº 002/2021, da autoria da vereadora
Jamile Magalhães da Costa, “que dispõe sobre a criação da
semana de incentivo ao uso de bicicletas e respeito ao ciclista no
município de Araci e da outras providências”
A votação foi iniciada pelo vereador Gilvan – pela
aprovação; Vereador José Augusto – pela aprovação; Vereador
Manuel – pela aprovação; Vereador Marinho – pela aprovação;
Vereador Francisquinho – pela aprovação; Vereador Luisinho –
pela aprovação; Vereador Leandro – pela aprovação;

A vereadora Edneide se pronuncia antes do voto:

Primeiro seu Presidente, parabenizar a vereadora Jamile, por
ter colocado esse projeto. Nós sabemos que é importante pro
nosso município, principalmente as pessoas que pratica esse
esporte. Um esporte muito bom. Faz parte do físico, da saúde e
da mente. E sendo aprovado, sancionado esta lei, os ciclistas vão
ser mais valorizados na sua forma de esporte. Voto pela
aprovação;

Vereadora Jamile se manifesta: – Senhor Presidente, só
reforçar e dizer a toda a população araciense, o quanto o
ciclismo vem crescendo em nosso município e parabenizar a
todos os que praticam esse esporte e tá aí o projeto que
incentiva mais pessoas a fazer a pratica desse esporte, que é o
ciclismo - pela aprovação; Vereador Valter – pela aprovação; O
projeto aprovado por unanimidade registrando-se 11 votos.
Sem mais itens na Ordem do Dia o presidente Virgílio passa
a chamar os vereadores inscritos para a tribuna da Casa, sendo o
primeiro o vereador Marinho.

Vereador Marinho, NA Tribuna:
Bom dia a todos. Vou saudar aqui a mesa em nome do nosso
Presidente Virgílio; a todos que nos ouvem pelas redes sociais,
pela Cultura FM e qualquer outro veículo de informação. Tenham
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todos um bom dia! Aqui presente eu saúdo, em nome do senhor
Zé Pedreira, o qual é cadeira cativa aqui conosco e todos os
outros que aqui se encontram. Agradecer a Guarda Municipal e a
todos que aqui estão. Eu vou começar falando um pouco a
respeito e trazendo algumas informações do que foi falado na
sessão anterior, pelo então colega vereador Luisinho. Luisinho,
eu quero te dar um retorno das cobranças que foram feitas. Eu
procurei os responsáveis em relação às obras, em relação aos
convênios executados aqui no município até então. Foi falado e
citado da paralisação de alguns e em retorno dos mesmos eu
procurei a diretora de convênios Iolanda Andrade, do setor de
engenharia, a Secretaria de Infraestrutura e os congêneres que
assim se encontram. Segundo a mesma, alguns dos convênios
estão paralisados por falta de recurso federal e por uma emenda
parlamentar, que foi instituída na qual proíbe o uso de emendas
que não estão diretamente ligadas ao município. Os que são
feitos a partir de recursos próprios, estou aguardando o retorno
do pessoal do setor de engenharia. Nós temos ativos 8 convênios
que podem ser solicitados e vistos a qualquer momento lá pelo
setor. Outra pauta que eu queria trazer aqui para parabenizar,
seria o projeto que encontrasse sendo realizado pelo então
advogado, os irmãos advogados Adriana Carvalho e Alberto
Carvalho, que é um projeto que trata e leitura. No qual diz o
seguinte. “A resolução não virá pelas armas. E sim pelos livros”.
A gente precisa de mais projetos como esse; a gente precisa do
incentivo a cultura; a gente precisa do incentivo a leitura. E eu
quero parabenizar os dois por isso. Hoje a minha fala será breve,
porque eu acho que a gente precisa de mais ação e menos
conversa. Em consonância com os vereadores aqui, que eu tive
conversando mais cedo, Jamile e Edneide; nós estamos passando
por um momento muito difícil, no qual somos pautados como
inertes. Não se vê trabalho; não se vê ação de onde se espera. A
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vereadora Jamile solicitou a presença de um órgão da EMBASA
aqui, a qual não está presente e vai ser solicitado novamente,
não é isso vereadora? Pra que o mesmo venha dar explicações.
Eu queria mais uma vez salientar e falar que, a única solução
para todos os problemas que se encontram hoje, são soluções
palpáveis para a vacinação em massa. A vacinação já! Todo dia
que eu estiver aqui eu vou falar, eu vou cobrar daqueles que
estão à frente sobre isso. Que a vacinação é importante. Mas ela
não é só importante pro idoso; ela não é só importante pra quem
tem comorbidade; ela é importante para todos. E nós temos que
lembrar que a vacinação para os professores, a partir de 55 anos,
já já está aí disponível para todos. Tenham todos um bom dia;
um forte abraço e até a próxima.
Vereador Valter, na Tribuna:

Bom dia senhor Presidente; senhores vereadores; público
aqui presente. Quero saudar a todos em nome do nosso amigo
Ailton, conhecido como Ailtão, grande líder comunitário aqui do
município de Araci. Seu Presidente, na última 3ª feira, na
oportunidade de utilizar a Tribuna livre desta Câmara, tive a
satisfação de fazer cobranças importantes pra o município de
Araci; cobranças essas que o nosso povo, não só aqui do nosso
município, mas de toda a região do sisal necessita de
providências urgentes seu Presidente. E nesta manhã quero aqui
novamente cobrar a respeito do hospital de emergência da
região do sisal e aqui eu não vou me calar seu Presidente e vou
continuar cobrando, porque vivemos em uma região com mais
de 600 mil habitantes e que na hora que há uma emergência
séria, temos que deslocar até a capital do estado ou até em
outros hospitais de mais distância no interior da Bahia. E
continua seu Presidente, difícil a nossa região, que somos
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representados por 3 deputados estaduais, Alex Da Piatã, Tom de
Coité e Osnir de Serrinha. Infelizmente não vemos nada que
esses deputados possam fazer de tão importante pra o nosso
povo. Importante pra o nosso povo que eu falo é a construção
sim de um hospital pra atender emergência da nossa região. E
aqui seu Presidente, nesta manhã, peço a Vossa Excelência uma
audiência aqui nesta casa e que esta casa possa convocar,
convidar a todos os representantes, de Câmara Legislativa da
região do sisal, pra que possamos juntos fazer essa cobrança tão
importante diretamente ao Governo do Estado. E vamos convidar
o secretário de saúde do estado da Bahia, Fábio Vilas Boas e o
secretário de infraestrutura do estado, porque nós temos uma
pendência grande aqui na nossa região seu Presidente, que é a
questão da BA 408. E essa aí eu não vou me calar jamais, porque
não podemos mais aceitar viver numa região onde somos
esquecidos, mas lembrados em época de eleição. O que
podemos observar no município e já tá começando a aparecer.
De vez em quando aparece uma vereadora Edneide, vereador
Laerto, vereadores aqui presentes; de vez em quando já começa
a aparecer Fulano, Cicrano; porque é a salvação; porque ama
Araci. Mas só ama o período da eleição! E aqui senhores
vereadores, nesta manhã seu Presidente, eu peço mais uma vez,
que esta casa envie um convite a todos os representantes de
Câmara Legislativa aqui da região do sisal, pra que juntos
possamos cobrar providência do Governo do Estado pra nossa
região. Será de grande importância Presidente Virgilio; nosso
município sairá na frente, porque entendemos a necessidade de
nosso povo; entendemos a carência do nosso povo. E vamos sim,
7

lutar pra que a nossa região, o nosso município seja atendido.
Em época de eleição senhores vereadores, só dá isso aqui oh.
Portaria nº 14/2009, que viabilizou implantação da agencia do
INSS em Araci. Em 20 de janeiro do mesmo ano a prefeita Nenca
adquiriu

um

terreno

nessa

mesma

avenida

e

doou

a

Superintendência do INSS, que prometeu o inicio das obras
dentro de 180 dias. Isso vereador Manuel de Bernardino, lá em
2009! O terreno tá aqui do lado vereador Marinho. O terreno tá
aí do lado! Baldio; sem nada! E aí agora, a esses que chegam no
nosso município de última hora e dizendo que ama esta terra.
Vamos fazer a cobrança ao ministro da cidade, João Roma.
Vamos cobrar firmemente ao ministro, que ultimamente anda
aqui no município de Araci e sabemos que já anda para poder
angariar

alguns

votos

lá

na

frente.

Vamos

pedir

a

responsabilidade do ministro e vamos dizer que o nosso
município, que o nosso povo necessita do posto de INSS aqui na
nossa

terra. Se

ele

ama

Araci,

como

disse

no

último

pronunciamento, tenho certeza que ele vai viabilizar esses
recursos pra que o nosso município, junto com a prefeita Keinha,
dê ao nosso povo o posto do INSS neste município, que é de
grande

importância.

Também

senhores

vereadores,

não

gostaria... Gostaria nesta manhã, de falar aqui do pedido de
providência 0121 que é de tão importância... Espero que a
secretária de ação social do nosso município entenda esse
pedido de providência e que faça de imediato o cadastro sobre
Francisquinho, os trabalhadores de sisal do nosso município, pra
que possa doar disponibilizar cestas básicas pra essa população,
que passa pelo momento difícil, momento critico no nosso
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município. São trabalhadores, meu amigo Dico da Retirada, que
lá naquela região também várias famílias trabalha no campo de
sisal e o seu sabe o que eu estou falando aqui nesta manhã. Que
são pessoas que não tem alternativa vereadora Edneide, vereador
Laerto, Jamile, Léo de Eridan, Luisinho, Francisquinho, vereador
Manuel de

Bernardino, Zé

Augusto, Marinho e vereador

Presidente Virgilio que tá aqui nesta manhã. São pessoas que não
tem alternativa; que não tem onde trabalhar. São pessoas que
vivem lá no sisal. E essas pessoas precisam sim, ter um olhar
especial dos seus representantes, pra que possa amenizar o
sofrimento dessas pessoas. Peço seu Presidente, que envie de
imediato esse pedido de providência a secretária de ação social
do nosso município, Rita Adriana. E que possa atender também
de imediato a essa população, que tanto sofre pelo período da
estiagem. No demais, quero agradecer a presença de cada um
dos senhores, aos ouvintes da radio comunitária de Araci e dizer
que o vereador Guinha de Pascoal vai continuar lutando por dias
melhores, por mais avanço pra nossa região. Vamos continuar
junto, os 15 vereadores desta casa aqui, trabalhando em prol do
nosso povo, porque foi nosso povo que nos colocou aqui pra nos
representar. E tenho certeza do empenho destes 15 vereadores,
que tanto luta que tanto trabalha por mais dignidade pra nossa
terra, pro nosso povo. Vamos continuar avançando; vamos
continuar lutando, porque o nosso povo merece o respeito de
cada um de nós. Um forte abraço, um bom dia a todos
aracienses.


Vereador Luisinho, na Tribuna:
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Bom dia; bom dia a todos; bom dia ouvintes da Cultura FM;

bom dia a quem nos acompanha pelas redes sociais e não
poderia deixar de agradecer, mais um dia, a Deus pelo dom da
vida, por nós estarmos aqui neste momento. Vereador Guinha,
você falou em deputados que vem ao nosso município buscar
voto, eu também concordo com o senhor, mas também não
podemos esquecer dos senadores. Que às vezes votamos pra
senadores, mas não vemos investimentos dos mesmos no nosso
município. Sou a favor dessa luta sua pela BA que vai trazer
renda para o nosso município, emprego e principalmente o Poço
Grande ali que vai gerar renda, emprego com o turismo. Quero
agradecer o colega Marinho pelo parecer que apresentou sobre
as obras do município; tenho visto que as obras do parquinho
foram retomadas. Assim espero que finalize vereador e que nós
não precisamos voltar a fazer essas cobranças. E espero também
que a quadra de esportes Maria Pinho, seja inicializada as obras,
porque depois que passar essa pandemia, o esporte precisa ser
retomar as suas atividades normais; que muitos desportistas
querem e precisam. Ao projeto do vereador Guinha, muito bom.
Tá de parabéns! Só precisamos acreditar que a secretaria coloque
em prática. Quero agradecer também a secretária de saúde, por
ter atendido alguns pedidos. A vereadora Jamile também porque
deu seu parecer. Bom, mas hoje o tema é EMBASA! A EMBASA
vem deixando a desejar no nosso município, aonde os
moradores, tanto da zona rural quanto da sede, estão com uma
dificuldade imensa no seu abastecimento e muitos moradores,
principalmente do Residencial, estão pegando água em baldes.
Que eu acredito, eu acho que deveria ser abastecido nos seus
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reservatórios. Reservatório do pessoal do Residencial Araci, se
não me engano, é uma caixa d’água de 500 litros; dependendo
da família não dá pra 3 dias. E a EMBASA vem causando
transtorno na cidade. Sabemos também a dificuldade dela. Mas,
precisamos de um parecer da EMBASA. Que dê esclarecimento à
população

araciense.

A

população

araciense

precisa

de

informação. Muitas vezes nos param na rua, nós vereadores, pra
que nós possamos ajudar e há dias atrás nós estávamos com
uma seca imensa. Graças a Deus veio à chuva pra encher os
reservatórios dos moradores da zona rural e até de pessoas da
sede mesmo, usando as suas bicas para coletar água da chuva,
para o uso das suas necessidades. Mas, precisamos de água de
consumo também. Segundo informações de pessoas que rolam
rumores na cidade, que a EMBASA está fornecendo alguns carros
pipas, mas, que será cobrado. Não sabemos. Diante disso então,
nós vereadores desta casa, estamos convocando o senhor
gerente da EMBASA de Araci, para dar esclarecimentos na
Câmara de Vereadores aos moradores da cidade de Araci, da
zona rural, para que os mesmos tenham todas as informações
concreta do que está acontecendo, do que vai acontecer, o que
vai acontecer com os poços do Quererá. Nós vereadores e a
população araciense, precisamos tá informados dessa situação. E
faço minhas as palavras dos nobres colegas que apoie também,
cobrem para que nós possamos ter retorno sobre essa questão.
O demais agradeço pela atenção de todos; hoje não me prolongo
muito. A questão hoje mais voltada para Araci é EMBASA. E água
é vida! Água é saúde! Meu muito obrigado a todos.


Vereador José Augusto, na Tribuna:
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Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo

presente; povo que escuta pela Cultura FM; colegas vereadores
aqui. Saudar a todos com um bom dia e que Deus abençoe e
ilumine a todos nós; dê sabedoria a cada dia pra manter esta
casa aqui em ordem, com decência, para levar o que é de melhor
também

pra

população.

Diante

das

nossas

cobranças,

entendemos que vereador, ele cobra, ele não executa. Seu
Presidente inicio aqui falando sobre o deputado Alex Da Piatã. Eu
não vou ser ingrato com o cara que eu votei e que trabalhou por
Araci! Esse ato deu subir na Tribuna e falar de quem já ajudou a
minha cidade... Eu não vou fazer! Nós temos exemplo aqui de
asfalto, do mercado, da UPA que o Governo do Estado reformou,
uma luta dele, não é? De ambulâncias também que foi um
esforço dele. Então eu não vou ser ingrato, por muito que eu não
voto com ele na próxima, ser ingrato e dizer que eles nunca
fizeram nada aqui. Sobre a questão de um hospital pra atender a
nossa região, nós já temos ali que é também uma luta dele, junto
com outros deputados, a Policlínica em Serrinha que vai terminar
e vai atender toda a região do sisal. Precisamos também pra
Araci, de um hospital, que não é tão fácil, não é? Mas a luta
continua, a cobrança continua. A BA 408, essa daí eu nem uso a
Tribuna, porque eu sei que isso aí se deputado federal, se
deputado estadual tão lá todo dia, toda hora batendo atrás, não
tão conseguindo ainda... Imagina a gente aqui! Mas não dizendo
que não podemos cobrar. Mas vejo que é meio complicado, por
enquanto, pelo que passa os municípios, os estados sobre essa
questão. Quero também informar que estive em Salvador, a
minha ida à Salvador junto ao deputado Félix Mendonça Jr., a
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quem trabalhou também e trabalha muito pelo município de
Araci, não posso deixar de falar isso. Não dizendo também que
estarei com ele, não sei, quem sabe é Deus lá na frente e o povo.
Mas também não poderia deixar de falar que foi um dos
deputados que mais trabalhou... Foi bem votado. Mas contribuiu
pra nossa população de Araci, trazendo diversos benefícios pra o
nosso município. E a minha ida lá foi cobrar... Estou cobrando e
estou buscando também, tentando buscar algo pra minha região
de João Vieira. Como já tem outras obras lá que já se iniciou; tô
cobrando mais ainda. Falar também da água, que estive ali e ele
cobrou o deputado Félix Mendonça, ao Presidente da CERB, que
já é um pedido que já tem lá de Lagoa da Picada e também de
Jequitirana. Já esse pedido é antigo, já teve um engenheiro aí, lá
no passado, eu acompanhei, passei na comunidade e tamos
atento e cobrando dia a dia essa água pra essas comunidades
que precisa tanto do abastecimento do Araci Norte. Também
falar aqui da Secretaria de Saúde. Agradecer e dizer a nossa
prefeita Keinha, através da secretária de saúde, a questão da
vacinação que avançou muito em Araci; que é um dos municípios
que mais avançou na região sisaleira, com a questão da
vacinação. Sei e sabemos, é o inicio de uma administração
presidente desta

casa Virgilio,

sabemos

que

a ação

tá

acontecendo. Estrada já teve passando em diversas nas
principais. Sabemos que tem mais estradas pra fazer. Também a
questão da iluminação pública, a gente tem que entender que
não se faz tudo de uma vez, mas já tem atendido a muitas
comunidades. Quem acompanha o Facebook da Secretária de
Ação Soci... De infraestrutura vê isso. Vejo que teve o peixe
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agora; a ação social, com a sua secretária Adriana, mesmo com a
situação que tá o município, vem atendendo não como um todo,
mas vem atendendo a diversas famílias. E entendemos também
que, nós aqui vereadores, devemos também, como eu falei na
última 3ª feira, se comover... Sempre a gente se comove, mas
vamos se comover mais e buscar aquelas famílias que é mais
carente, pra tentar, não resolver o problema, mas ao menos dar
um apoio e ajudar assim que puder. Falar também da
subestação, que vai se instalar em João Vieira, de energia. Graças
a Deus João Vieira vai receber uma subestação. Estive com o
pessoal da empresa e ali vai se instalar. A empresa, salvo
engano, é da Paraíba. Uma subestação vai ter mais trabalho pra
João Vieira, como já tá tendo dos bueiros e das passagens
molhadas. Vai ter mais serviço pra população. Fico grato, feliz
porque no tempo prefeito Silva Neto, conseguiu essa subestação
e vim pra o município de Araci. E ali vai se instalar, na região de
João Vieira, perto de João Vieira. Então, esse é o trabalho sério,
também da nossa prefeita que tá aí atendendo também as
empresas que procura, dando apoio, não é? Sabemos que é
complicado o que passa os municípios, mas sabemos que não
devemos abandonar o nosso povo. Abandonar o povo é um ato
de covardia, não é? O povo precisa sempre de apoio, nosso aqui
desta casa e também do Poder Executivo. Que diga sim quando
puder. Também quando não puder diga não! Mas que seja
sincero. Não é? Com a nossa população. Falando também aqui
senhor Presidente, da questão da obra do parquinho. É muita
polêmica que não entregou ainda. Mas sabemos que é assim!
Obras... Eu acho que o complicado é começar e não entregar! Aí
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que é complicado. Mas se demorar e entregar a população é o
que prevalece. Se não entregar a gente vai falar aqui também.
Mas vamos aguardar; a empresa tá trabalhando. É uma empresa
que fez a Praça da Perpétua, já entregou a população lá e sei que
tá desenvolvendo um bom trabalho, não é? Essa empresa. E vai
começar também lá no Ginásio, no Maria Pinho lá, né? Nas
quadras. Viu?... Eu tenho certeza que a placa tá ali e não vai
enganar o povo. Porque se enganar, tamo junto Luisinho, pra
cobrar aqui e ir pra cima e falar. Agora, vamos aguardar. E
parabenizo pela sua cobrança também. Respeitosa. Sei do seu
caráter, do seu carinho pelo povo de Araci. Vejo aqui seu
pronunciamento, sempre com respeito e cobrando com ética.
Isso é que faz o político crescer dentro do nosso município.
Então, tudo isso a gente temos que agradecer a Deus e ao nosso
povo por estar aqui nesta casa. Eu mesmo agradeço muito; todo
dia, toda hora ao nosso bom Deus, por estar aqui, pelo povo
conduzir, me conduzir de novo a esta casa. Irei cobrar, irei
buscar pra minha comunidade. Tenho certeza que João Vieira em
breve tará recebendo mais um beneficio pra nossa população
ficar mais feliz ainda com a nossas ações. Então, esse que é o
dever de nós políticos. Agradeço e que Deus abençoe a todos.


Vereadora Edneide, na Tribuna:



Seu Presidente; colegas vereadores; colega vereadora

Jamile; público presente; você em casa ouvindo através da
Cultura FM um bom dia. Quero aqui saudar Zé Pedreira, nosso
repentista. Ailton do Tingui. Maria Viúva; Jonas; Adeilson.
Lideranças comunitárias que se encontra presente e que sempre
tá aqui nos prestigiando. Seu Presidente quero agradecer a Deus
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por ter, nestes dias, mandado chuva; é uma bença. Água é vida;
que a gente vê a situação de quando a gente não tem água em
casa. Né? A agonia, o sofrimento que passamos. E eu me coloco
muito no lugar do agricultor familiar, quando às vezes chega um
agricultor, que procura a secretaria e pede um caminhão de água
e às vezes não é correspondido. Olha a agonia que o povo de
Araci está passando por 15 dias. Por 8 dias sem água. Imagine
agricultores que passa que sofre meses e não tem pra quem
apelar. Sabemos que a EMBASA é uma empresa que tá sendo
incompetente, porque nós não queremos resposta que tem poço
sem água, se tem bomba quebrada. Nós queremos resposta, nós
queremos água na casa do nosso povo. Até porque, nem só
porque água é de direto, mas por que nós pagamos por isso.
Registrar aqui a presença dos nossos policias municipais, sempre
aqui conosco; nossos funcionários desta casa, que tem uma
dedicação por nós e dizer a todos e todas, que o papel do
vereador é de cobrar, é fiscalizar, é de acompanhar e é isso que
nós fazemos aqui. Por isso nós temos um dia na semana, que
viemos até a Tribuna, pra tá colocando as ansiedades do nosso
povo. Dizer que hoje foi pra leitura um projeto muito importante,
que é instituir, criar o dia do líder comunitário e eu quero contar
com todos os colegas para a aprovação e a comissão, para
aprovar esse projeto. É Adeilson, Jonas, Ailton que são lideranças
comunitárias, sabe do que eu tô dizendo. Quando o povo tá
doente procura quem? A liderança comunitária! Quando o povo
tá com sede procura quem? A liderança comunitária! Quando tá
com fome procura a liderança comunitária. Então, a liderança é
além do que ele é. Às vezes, deixa de fazer pelos filhos, pelas
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esposas, pelo esposo, pra fazer pelas pessoas. Então, nós
precisamos ser lembrado. Não só no dia que morremos que se
fomos. Mas ainda enquanto estamos vivos. Se a gente fosse tá
aqui, muitas lideranças... São muitas, são varias lideranças no
município de Araci, que precisa ser lembrado. E pra todos os
Projetos de Lei Presidente, tem que ter uma data, tem que dar
nome. Infelizmente, não podemos dar nome ao Projeto de Lei e
datas de pessoas vivo Adalto. Mas pessoas que já se foram. E
aqui eu tô colocando o dia 17 de maio, porque foi um dia que
perdemos uma grande líder comunitária Maria Madalena Santos
da Silva. Uma mulher guerreira! Que tanto fez pelo nosso
município. Eu vou citar algumas coisas feita, defendida, lutada
por Maria Madalena. Maria Madalena foi uma mulher que
enfrentou, passou por vários enfrentamentos pelo povo de Araci.
Foi uma mulher que representou Araci em demandas, propostas
na Constituição Federal de 88. Ela representou Araci! Colocando
lá a proposta de defesa de auxilio maternidade pra trabalhadora
rural; de auxilio pra pessoas de doentes. Que antes as pessoas
adoecia, principalmente pessoas que era mutilado pelo motor de
sisal, pai de família. E ela colocou essa proposta lá na
Constituinte e graças a Deus... Não foi ela e outros. Estou
falando dela porque do nosso município nós tivemos essa
defensora por nós. Quantas mulheres em Araci não receberam
salário maternidade, recebe quando tem o seu filho? Quantos
mutilados de motor, hoje tem um salário mínimo através de uma
defensora, de uma proposta colocada na Constituição Federal e
aprovada e hoje é beneficiado? Madalena participou defendendo
agricultor familiar, quando a sua criação do sindicato foi em 74.
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Madalena,

ela

foi

uma

defensora

arda

das

mulheres

trabalhadoras rurais. Direito para a mulher estar nos espaços
políticos; direito pra mulheres negras ser respeitadas em filas de
hospitais, em espaços públicos. Madá foi uma defensora arda do
negro, da etnia, de todas as classes sociais. Então, por isso que
esta data, 17 de maio, é em homenagem de uma pessoa que foi
e que é espetacular na vida de muita gente. Inclusive na minha!
Eu lembro muito bem que em 95, nos meus 16 anos ainda, eu
não sabia nem o que era isso, participei de um encontro em
Brasília chamado “Grito da terra Brasil”. Junto com Maria
Madalena, defendendo pessoas que não tinha terra. E hoje existe
a reforma agrária! Quem não pode comprar terra Ailton, o
governo cede a terra, pra aqueles lutadores. Então, nós temos,
além dessa defensora, uma pessoa muito religiosa, lutou por
muitas causas sociais na comunidade; cuidou de criança, de
idosos, né? Então, nós precisamos nesse dia 17 de maio, sendo
aprovado por esta casa, sancionado pela gestão... Eu tenho
certeza que a prefeita e a vice, conhece e sabe o que é ser
liderança. Porque as duas, além de estar políticas, está gestora
no município, pra mim eu considero também como Gilmara e
Keinha uma grande liderança no município de Araci. E aí, quando
a gente fala de lembrar é importante. Porque eu me recordo e
fico muito feliz Maria Viúva, quando todos dia que eu acordo eu
recebe ligações de senhoras, e eu vou aqui citar só três nomes.
Dona Josefa de Alto Alegre. 6h da manhã ela me liga, me manda
um áudio com o canto dos passarinhos Zé Pedreira, perguntando
com é que eu tô. Se eu estou bem. Eu fico feliz; tô sendo
lembrada por dona Josefa. Quando minha tia Tereza me liga e
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diz “qual é o seu dia hoje? E como é que tá o seu dia hoje? Como
é que você tá? Que Deus lhe abençoe na sua jornada de
trabalho”. Isso me enriquece isso me estimula o que eu faço
fazer muito mais pra as pessoas. Dona Elza do cachorro quente,
que com certeza está nos ouvindo, que tem a sua barraquinha ali
na feira e sobrevive disso, do seu empreendedorismo. Mas
também lembra de ligar. Então assim, nós precisamos lideranças
saber o valor que tem o seu líder na sua comunidade. E pra isso,
e entre outros, né? Aqui não tô falando só de tipo de liderança na
comunidade. Mas uma liderança também na sede e aí eu vou
citar o pastor Fernandes, padre Enivaldo, as pastorais, que se
preocupam também com a área rural Léo. Que faz com que, não
só leva a oração, mas também faz ação e preocupa com o bem
comum das pessoas. Então, essa liderança tem que ter o seu dia.
Porque nós temos o dia mundial que é 05 de maio, mas é
nacional. Sabe quem são lembrados nesse dia nacional? Autores,
atriz, famosos e famosos. Nós não chegamos nem... Nós não
somos nem lembrados. E nós precisamos ser lembrados sim! E
lembrar das pessoas que muito fez e continua fazendo por nós.
Os presidentes de associações, os agentes comunitários de
saúde, as enfermeiras, médico, jornalismo, radialista em nome
de Zé Socorro, que é uma grande liderança também. Aí eu saúdo
todo o jornalismo e comunicadores, que leva a mensagem ao
nosso povo. Quero aqui falar de um tema importantíssimo que é
agricultura familiar. Dizer que nós tamos no período que já inicia
o período inverso. E o agricultor familiar, quando ele vê cai
chuva, ele fica animado. Mas, infelizmente, nós ainda precisamos
incentivar mais o agricultor familiar. A chuva cai no chão, mas
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ele precisa ter a sua terra preparada pra fazer o seu plantio. E
nós sabemos que 2020, nós tivemos bastante chuva, mas nós
não tivemos um bom inverno de colheita de feijão. Só de milho!
Então eu quero aqui chamar a atenção da Secretaria de
Agricultura, pra dá uma atenção em relação a sementes, a terra
pronta que é a aração de terra, pra nossos agricultores preparar
o seu terreno, porque chuva vai vir muito mais e os agricultores
precisam fazer sua plantação pra poder colher. Quando a gente
tem, menos preocupação o Poder Público e nós Legislativo
vamos ter. Porque olha eu não sei vocês colegas, mas todo dia
eu enfrento e recebo mensagem de pessoas que passam fome
em Araci. Pessoas me pedindo cesta básica. E quando as pessoas
planta e colhe, não vai pedir. Porque ela tem pra sustentar a sua
família. Então, vamos dar essa atenção. Pedir para que o
secretário faça isso, né? Dizer que nós temos também o Garantia
Safra. Falar às pessoas que o Garantia Safra, não é todo ano. É
uma garantia, tá dizendo. Garantia Safra! Nós só podemos ter o
Garantia Safra, quando tem perda na safra. Só que muita gente
Ailton, acha que plantou, mesmo não tendo, mas ele quer ter o
seu Garantia Safra. Eu quero chamar a atenção da Secretaria de
Agricultura, o sindicato, aí tem o amigo Wilha, a Cleonice Bitinha,
que faça reuniões, conversa com o agricultor a importância e o
que é o Garantia Safra. Pras pessoas não botar na cabeça
Luisinho, “ah, eu paguei o boleto eu tenho que receber o meu
850 reais, porque eu não tive safra”. Não depende só de pagar o
boleto. Depende da contrapartida do Governo Federal, do
Governo Municipal, do Governo Estadual, a contrapartida do
agricultor. Mas também depende do tanto de chuva que tem no
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município. Depende do laudo que a secretaria faz que dá.
Depende do Instituto IBEGE, pra vê quantos milímetros de água
caiu no sertão, ou seja, o município, pra poder o Garantia definir
se teve perda ou se não teve. Mas essas informações, nós temos
os movimentos, nós temos a secretaria que pode dar para os
agricultores. Coloque a sua equipe. Eu quero aqui... Ainda não
temos o líder do governo, mas eu quero aqui dizer pra Keinha e
Gilmara, que nós enquanto vereadores, nós tamos pra somar.
Nós viemos pra ajudar. Se nós não pode ajudar, atrapalhar nós
não iremos! E quando a gente vem pra cá pra essa Tribuna
cobrar água, é porque nós somos cobrados. Então, se águem
cobra a gente, que nós temos o direito de cobrar alguém tá
superior à gente. E é isso em relação a EMBASA, que a EMBASA
tome providências, que venha explicar pra o povo, que resolva a
solução. Serrinha também tava com esse problema e eu gosto de
ouvir muito rádio. E como eu estou, nestes dias, morando lá no
Pereira, eu tava ouvindo a rádio de Serrinha, um programa da
Caçutinga, né? Um locutor chamado Caçutinga. E ele detonando
a EMBASA, que os moradores tava cobrando tava passando por
sede e a EMBASA com 3 dias ele voltou parabenizando a EMBASA
Marinho, pelo resultado e pela solução que a EMBASA tomou. E
Araci nós temos 15 dias, 1 mês, 3 semanas e nada de soluções.
Então, precisamos que a EMBASA tome essas providências,
porque água é vida. Sem água nós não vamos a lugar nenhum.
Porque nós necessitamos de água. Não só precisamos, nós
necessitamos de água pra sobreviver! E eu chamo atenção da
EMBASA, que venha explicar pra população. E pras pessoas que
acham, que às vezes, essa culpa tá no vereador... Nós não
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resolvemos o problema Luisinho! A gente cobra; a gente busca
informações. Mas a gente não resolve o problema. Porque se
fosse pra gente resolver o problema, tenha certeza que esse
problema

já

tinha

resolvido. Mas

não depende

de

nós

vereadores. Depende da empresa chamada EMBASA! Então, por
isso que a EMBASA que tem que resolver seus problemas. Como
eu disse na sessão anterior, será que a conta não vai chegar na
casa dos consumidores? A conta vai chegar! E tenha certeza que
é a mais do que era antes. Então, deixo aqui o meu recado
EMBASA. Tome a providência! Porque o povo não é... Não tá lhe
pedindo; o povo tá exigindo. Porque o povo tá pagando por
aquilo que tá consumindo. Além de ser direito é também um
dever, porque nós pagamos por isso. Meu bom dia, meu muito
obrigado e que Deus nos abençoe e tenhamos um bom dia.


Vereadora Jamile, na Tribuna:



Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora

Edneide; público aqui presente; ouvintes da rádio Cultura FM; as
pessoas que nos acompanham através das redes sociais, um
bom dia. Senhor Presidente, inicialmente, gostaria de agradecer a
todos os colegas que votaram a favor do projeto da vereadora
Jamile, que institui a semana de incentivo e respeito ao ciclista;
sabemos o quanto nosso município vem crescendo o número de
pessoas que vem fazendo a pratica desse esporte. Então, vi a
necessidade de em nosso município se criar a semana do ciclista,
para dar um melhor incentivo e atenção às pessoas que praticam
esse esporte. Mas colegas vereadores, aos que me antecederam
aqui, muitos falou sobre a EMBASA no nosso município e eu
também não poderia deixar de falar, mais uma vez senhor
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Presidente, e cobrar da forma que a EMBASA vem desrespeitando
o povo araciense. Porque eu trato isso como uma forma de
desrespeito; pois aqui encaminhei um oficio solicitando a
presença de um responsável da EMBASA para tá dando maiores
informações e explicações para a população araciense e até o
momento nenhuma resposta foi dada a Câmara de Vereadores
nesse sentido. E agora solicito a mesa da Câmara que tome as
devidas providências, para que tão logo, na próxima 3ª feira,
possa vir um representante da EMBASA, para tá dando satisfação
a população araciense. Pois a colega vereadora Edneide, que
acabou de falar aqui, Serrinha estava passando pelo mesmo
problema, foi solucionado. Coité tava passando pelo mesmo
problema, foi solucionado. Barrocas pelo mesmo problema foi
solucionado. Biritinga também

pelo mesmo problema, foi

solucionado. E só a EMBASA de Araci que não dá uma resposta
ao povo araciense. Então senhor Presidente, peço atitude de
Vossa Excelência e que tão logo possa vir um representante da
EMBASA, para tá dando as informações e as explicações que a
população araciense merece ouvir. Mas colegas vereadores,
público aqui presente, na última sessão foram feitas algumas
cobranças a Comissão de Saúde desta casa, a qual pude ouvir e
buscar tão logo as soluções. O colega vereador Luisinho, fez uma
cobrança com relação ao médico do PSF da comunidade de Pedra
Alta, a qual já busquei informação; cobramos juntos da
secretária de saúde e ontem a médica, já tive o conhecimento
que, já esteve na comunidade para tá fazendo o atendimento.
Então, as cobranças são importantes, pois é através das
cobranças que se vem os acertos. Então, gostaria de deixar bem
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claro para a população, que essa cobrança já foi resolvida, como
também as visitas aos PSFs da zona rural e da sede do nosso
município; já tivemos a resposta da secretária de saúde e ainda
esta semana estaremos fazendo visitas... A Comissão de Saúde
juntamente com a secretária de saúde, pois achamos importante
a secretária estar nos acompanhando, para que ela possa ver de
perto com está andando o funcionamento dos PSFs do nosso
município e que também possa ver o que isso seja possível estar
melhorando para um melhor atendimento as pessoas que vão as
essas unidades em busca de um atendimento de saúde. Mas
colegas vereadores, também fui informada pela secretária de
saúde do nosso município, que as marcações de especialidades
médicas, hoje já estão endo realizadas através dos PSFs. Vejo
isso como uma ação muito importante; por quê? Porque as
pessoas que moram na zona rural, tem uma certa dificuldade de
chegar aqui a sede do nosso município e quando for fazer as
suas marcações, ainda encontrarem vagas. Então, a secretária fez
essa ação, para que as marcações sejam feitas nas unidades de
saúde da família. As pessoas que estão em áreas descobertas,
que não tem o PSF, essas marcações continuam na Secretaria de
Saúde. Mas essas pessoas que são acompanhadas pelo seu PSF,
as marcações já estão sendo realizadas nos PSFs. Então, vejo que
dessa forma, acredito eu que irá melhorar, um pouco mais, pois
as pessoas terão mais facilidade em ter as suas consultas
marcadas dentro do seu próprio PSF. Pois ali a enfermeira, que é
a responsável, já vê a necessidade e a urgência de cada paciente
que busca por um atendimento nas especialidades médicas. Mas
também levar ao conhecimento da população araciense a
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respeito do número de casos ativos do COVID em nosso
município. De janeiro até março, nós tínhamos um índice muito
alto e graças a Deus e algumas medidas que foram adotadas,
esses índices diminuíram e hoje o nosso município dispõe
apenas de 92 casos ativos. Então, as medidas que foram
adotadas, algumas medidas surtiram efeitos e a prova está aí, a
diminuição do número de casos ativos e pacientes internados na
UPA que é a unidade de referencia e tratamento ao COVID. Mas
colegas vereadores, também buscando algumas informações
junto ao secretário de agricultura do nosso município, em
respeito à instalação da torre sinal telefônico do Distrito de
Barreira, fui informada pelo mesmo que a licença ambiental já foi
assinada para autorização da instalação da torre sinal telefônico
móvel lá no Distrito de Barreira. Então, acredito eu que tão logo a
empresa responsável já vai estar lá fazendo a instalação dessa
torre, para que aquela região, uma região tão ampla, tenha o seu
tão sonhado sinal telefônico móvel. Pois sabemos que a
dificuldade para hoje é muito grande, mas tão logo esse sinal
estará chegando, não só na localidade de Barreira, mas também
em outras localidades onde foi feito o estudo. Comunidade de
Tapuio também, que é uma comunidade seu Francisquinho, que
é muito ampla e que também tão logo também será atendida
com a torre que irá ter o sinal telefônico móvel. No mais senhor
Presidente, são essas as minhas colocações, nesta manhã, e
dizer que as cobranças são importantes, pois é através das
cobranças que iremos buscar os acertos. E aqui nós estamos pra
lutar e defender aquilo que é de interesse da população, aquilo
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que é de interesse do nosso povo. No mais, meu muito obrigado
e tenham todos um bom dia.


Vereador Leandro, na Tribuna:



Senhor Presidente; público presente; as pessoas que nos

ouvem através das redes sociais, da rádio Cultura FM, meu bom
dia a todos. Queria agradecer mais uma vez nesta manhã, a
imprensa presente através de Zé Pedreira, que já é imprensa
ícone desta casa. Né? Queria senhoras e senhores, iniciar o meu
pronunciamento

nesta

manhã,

lembrando

aos

colegas

vereadores presentes, que o artigo 40 da Câmara, que compete a
Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas diz o seguinte no
seu parágrafo 8º. Fala que é preciso zelar para que nenhuma lei
emendada na Câmara seja criada em cargo horário público
municipal, sem que específicos recursos necessários a sua
execução. E nesta manhã também recebi que o município
protocolou a Lei Orçamentária. Se os vereadores, realmente
querem que aprove alguma emenda, alguma indicação, algo
desse tipo na casa, o momento é agora Marinho. O momento é
agora Luisinho. É dentro da Lei Orçamentária que nós devemos
colocar e exigir, que se caso a prefeita não sancionar, a gente
veta. E aí cada vereador aqui vai tá garantido dentro da Lei
Orçamentária, o seu papel, as suas indicações nas suas
comunidades. Ou é desta forma ou nós vamos perder a
oportunidade de decidirmos e vamos mais uma vez entregar ao
Executivo a decisão de fazer ou não fazer. Mas senhoras e
senhores fiz uma pauta nesta manhã, e aí durante a sessão tive
que fazer algumas mudanças. Encaminhei um oficio nº 002, no
dia 24 de fevereiro de 2001, solicitando a secretária de saúde, a
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senhora Queila Silva Anunciação da Silva, que fosse incluído no
plano municipal de vacinação, os atendentes de farmácias, todos
os profissionais de farmácias e postos de saúde. Recebi uma
resposta através de oficio, que a secretaria comungava com a
decisão, com a opinião do vereador e que ia cumprir. Se
comunga vai cumprir! E recebemos mais uma vez um lote de
vacina no município e através de uma funcionaria de clinica de
estética, ela me passou que ela seria vacinada segundo a dona
da loja. Será que não vão incluir o pessoal de farmácia e vão
vacinar atendentes e funcionários de clinica de estética? Espero
secretária que não seja feito dessa forma. Também, nesse oficio,
aí eu queria falar para a Comissão de Saúde, a senhora Edneide e
Jamile, Zelito não está presente; nesse mesmo oficio eu solicitei
que a informação da relação de todas as pessoas, que foram
vacinadas no primeiro e segundo lote. Não fui respondido nesse
item. Fiz um oficio agora, dia 13 de abril, reinterando a
importância do oficio 002, solicitando e a secretária me manda
informações dados que eu encontro que eu tenho no Portal da
Transparência, a quantidade de pessoas, a quantidade de vacinas
e tudo mais. Eu tô pedindo a relação das pessoas que foram
vacinadas; isso aqui pra mim eu pego na internet secretária! Eu
não sou nenhum leigo; eu não sou nenhum analfabeto pra
precisar dessas informações. Mas, como o caminho é, primeiro,
tentar resolver de forma pacífica, administrativamente, vou
encaminhar um oficio à Comissão de Saúde, para que a comissão
solicite essa relação de pessoas e depois vou encaminhar
também ao Ministério Público. Porque tão fazendo do vereador
Léo de Eridan um analfabeto! Uma criança! E eu não sou criança!
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Também senhoras e senhores, eu não poderia deixar de falar da
visita que fiz no povoado da Lagoa da Picada, onde tratamos lá
na associação, da regularização de toda a documentação, porque
nós estamos projeto pra aquela comunidade. Temos projetos de
atendimento com cisternas. Temos projetos relacionado a uma
mecanização agrícola, que tá sendo encaminhado pelo esposo da
colega vereadora Edneide. Inclusive Edneide, levei seu nome a
comunidade lá da Lagoa da Picada. E também temos um projeto
em andamento do sistema de abastecimento de água da
comunidade da lagoa da Picada. Fico feliz, vereador Zé Augusto
disse aqui que cobrou. Dizer que já foi cobrado, que o deputado
José Nunes já encaminhou; teve um técnico da CERB visitando,
marcando os pontos lá no povoado; já fez toda a visita técnica e
nós acabamos de ir lá no final de semana e passando as
informações a comunidade de forma geral. Mas quanto mais
vereadores, quanto mais deputados que quiserem ajudar, nós
estamos recebendo apoio de qualquer pessoa. De qualquer
pessoa. Desde que venha com a verdade e veracidade. Queria
pedir aos colegas vereadores que observem com cuidado o
pronunciamento do vereador Guinha de Pascoal nesta manhã. O
vereador Guinha de Pascoal, ele cobra apoio na BA, já
acompanhei aqui diversas lutas pela BA; quase todos os
vereadores aqui presentes nesta manhã e digo Guinha, pelo meio
de deputado é difícil! Porque o deputado, ele vai olhar um grupo
político, a quantidade de votos e o valor que é essa BA. Mas o
caminho que você toma hoje, que Vossa Excelência toma perdão,
é um caminho viável. Por que um caminho viável? Se há um
movimento de Câmaras de Vereadores, de diversas cidades, que
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tem interesse, que vão ser atendidas pela obra, isso se torna
grande. Nós vamos mexer, nós vamos botar o dedo na ferida dos
deputados, aonde eles usam pra ganhar o voto. Nós vamos
tomar uma atitude livre, independente. E digo a você. O
momento é agora! Eu escutando o seu pronunciamento, anotei
aqui João Roma. Se o cara é ministro da cidadania, se o cara é
deputado federal do estado da Bahia... O momento é agora! Se a
gente leva uma proposta dessas, direto lá pra o Congresso, são
Câmaras de Vereadores. Coisa que os deputados não vão achar
bom. Quando a gente se movimentar aqui, vai aparecer deputado
querendo ser o pai da criança, assim como foi do Araci Norte,
que nós fomos à Brasília e pela nossa surpresa, um movimento
iniciado, marcado, financiado pela Câmara, o vereador Guri
trouxe até água verde aqui pra beber... E quando nós chega lá, o
ministro, deputados aparecem, do nada, sem nem saber do
convite e depois ligam pra rádio – “tô aqui com os vereadores de
Araci, lutando...”. Muito bom naquele período. Não é? Guinha
pediu aparte? Ceder aparte a Vossa Excelência. Então vereador
Guinha, você, essa proposta que você traz hoje, Vossa Excelência
traz hoje... Chamo de você porque é meu primo e a gente andou
muito tempo junto. Mas essa proposta, ela mexe com o sistema,
uma forma que é feito e a maneira que os deputados utilizam
pra ganhar votos. E Vossa Excelência também tocou num assunto
importante do INSS. Vale lembrar que nós fazíamos parte da
gestão. Lá em 2009, de dona Nenca, aonde foi comprado o
terreno; foi iniciado todo o trabalho e a agencia não saiu por
incompetência dos deputados ligados a região. Claro que cada
um fez suas ações; tem serviços prestados. Mas um posto de
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INSS é muito importante, pra aliviar o sofrimento do homem do
campo na nossa cidade. Voltou aí o microfone?


Vereador Valter se manifesta: – Vereador Léo de Eridan

agradeço pelo seu pronunciamento. Em relação a nossa região,
em questão das Câmaras de Vereadores eu já pedi ao nosso
amigo Gidalti aqui, que faça um levantamento de todas as
presidências de Câmaras da região, pra formalizar o convite e
fazer essa grande audiência aqui na nossa Câmara de
Vereadores, pra ver realmente se adianta ou não. Infelizmente a
gente já vimos que tem vereador que interpretou de uma forma
errada o meu pronunciamento; em momento nenhum não falei
que o deputado Alex Da Piatã nunca tinha feito nada pelo
município de Araci. Muito pelo contrario. E tenha certeza que
essa luta, não é uma luta só minha, mas uma luta aqui dos 15
vereadores aqui do nosso município. E vamos lutar por
benefícios sim pro nosso povo. Porque o nosso povo merece.
Nosso povo merece muito mais do que isso. Agradeço desde já.
Vamos formalizar todos os convites ao secretário de saúde do
estado, ao secretário de infraestrutura do estado e pedir
providências sim. Convidar alguns lideres políticos da região, pra
que o nosso povo realmente seja atendidos com essas demandas
tão importantes pra nossa terra, que é um hospital de
emergência. Policlínica só vai ser pra exame. Essas coisas não vai
ser emergência. Policlínica não é emergência. Policlínica é uma
referencia de PSF, pra a policlínica. Quando o PSF, quando
precisa de um exame, passa pra policlínica e aí o paciente vai
se... Mas nós precisamos sim, é de um hospital de emergência na
nossa região. Obrigado vereador.
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Vereador Leandro – Vereador, a policlínica na verdade, ela

vai intermediar alguns exames que o pessoal estão em
regulação. Às vezes a regulação não chama, porque faltam
determinados exames de alta complexidade, aonde o município
vai utilizar a policlínica, pra encaminhar os pacientes e vai juntar
os exames no relatório da regulação, pra conseguir as vagas em
grandes hospitais. Mas senhoras e senhores, dando seguimento,
eu digo aos colegas vereadores. É momento de buscar os
deputados! Os deputados estão cheios de emendas, através da
CODEVASF, através também aqui da KA, através do DENOX. É
hora de buscar! Informar a população de João Vieira sobre a
subestação de energia ao qual eu fui citado. A subestação de
energia, inclusive o fiscal teve na minha propriedade, pra mim
comprar um pedaço de terra. Eu não vendi porque tomava toda a
frente da propriedade e eu ia ficar preso Zé Pedreira. É uma
subestação de energia com, que vai cria uma tensão secundaria;
não é uma obra conseguida por ninguém! A CERB solicitou a
COELBA, uma tensão secundaria pra gerar energia pra bombear a
água que vai abastecer Pedra Alta, Tapuio e toda essa região. É
uma questão de tensão, que a energia lá não tinha capacidade de
bombear essas bombas. Vamos colocar aqui os pontos... Tem
um programa que fala pontos nos... Pingos no “i”. Pontos no “i”.
Então, a subestação de energia será realizada, construída
próxima à fazenda do seu Wilson; foi o terreno lá que a empresa
achou melhor, para atender a necessidade da região aqui do meu
amigo Luisinho e Francisquinho. Meu amigo Guri ali. Senão guri
fica enciumado também. Mas senhoras e senhores, ontem eu
conversando com alguns advogados, pedindo orientações em
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alguns projetos, que será encaminhado a esta casa, algumas
indicações. Estive também no setor de Tributos, pra colocar de
forma pratica o Projeto de Lei que vai fazer com que toda a
arrecadação municipal se torne, vamos dizer assim, online;
através de boletos, que será pago numa conta especifica do
município. O setor de Tributos já vinha com essa ideia com a
prefeita municipal, vale lembrar e eu vou fazer apenas uma
indicação que dê celeridade em todo o processo. É importante
lembrar que o setor de Tributos não pode arrecadar e contratar
ninguém pra prestar serviços. Setor de Tributos arrecada,
deposita numa conta especifica, o município faz um contrato, faz
uma licitação com a empresa, à empresa terceirizada vai lá e
contrata um servidor pra fazer. Coisa que não vem acontecendo
e me causa tristeza porque se houver ação indenizatória, o
município vai tá perdendo dinheiro brevemente. E ali no
escritório eu encontrei diversas pessoas da nossa região, dando
entrada em processos contra a EMBASA. Vale considerar que a
EMBASA está sendo muito citada nesta manhã, não cabe nem
citar mais. Na última sessão foi tema meu aqui, mas eu queria
encerrar pedindo a secretária de saúde responsável, que manda
a relação dos vacinados e vacine o pessoal da farmácia. É de
grande importância vacinar esse público. No mais, meu bom dia
a todos.


Vereador José Augusto se manifesta: – Senhor Presidente,

eu gostaria de deixar registrado nos anais desta casa, a minha
mãe hoje completa 79 anos de idade e pra minha felicidade
colegas vereadores, tá sendo vacinada pela segunda dose no dia
do aniversário dela. Que coisa gratificante! Eu recebi aqui, as
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lágrimas vieram nos meus olhos, de vê minha mãe com 79 anos
de idade... Mãe guerreira; mãe que teve sempre presente com
seus filhos, com seus dois filhos. Um já se foi, mas tô aqui. Mas
tenho a honra de dizer que, foi mãe e pai! Então, parabenizo a
minha mãe, por mais este ano de vida. 79 anos de idade. Graças
a Deus, com toda honra e com todo o prazer de falar a todo
araciense, do carinho, do amor que ela tem a mim e a todos que
estão por perto dela.


Presidente Virgílio fala encerrando a sessão:



Zé, que Deus abençoe e dê muitos anos de vida a sua mãe.

Que mãe é coisa preciosa em nossa vida e que Deus dê vários
anos de vida a ela, neste momento tão difícil que nós estamos
passando no Brasil e no mundo.
Falou a todos sobre o Ofício encaminhado ao Gerente da
Embasa e da convocação dele para participar da Tribuna Livre
trazendo esclarecimento à população sobre o problema da falta
de água em Araci. E sem nada mais a ser tratado o presidente
declarou a sessão encerrada em nome de Deus.
Sala das Sessões, Ver. José de Oliveira Lima, 20 de abril de 2021.

Leonardo Carvalho dos Reis
Ver. 1º Secretário

________________________

Virgilio Carvalho dos Santos
Ver. Presidente

________________________
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