ATA Nº 07/2021
Sessão Ordinária Nº 06 – 1º Período
27 de abril de 2021

Ata lavrada para registro dos trabalhos realizados na
Sessão Ordinária Nº 06 em 27 de abril, 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, Leonardo Carvalho dos
Reis, 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, Leandro
Andrade Macedo, Jefson Miranda Cardoso Carneiro, Gilvan Oliveira
dos Santos e Manoel Matos dos Santos.
O presidente Virgílio tomou assento aos 14 minutos depois
das 9 horas e tendo os outros 13 vereadores tomado seus
lugares, concitou a todos para se posicionarem de pé para a
execução e cântico do hino do Município de Araci, declarando em
seguida a abertura da sessão em nome de Deus, abrindo de
pronto os trabalhos do Primeiro Expediente com o ordenamento
da Leitura da Ata da Sessão Anterior; leitura que após consultar o
plenário foi aprovada sem restrições.
Sem outras ocorrências o presidente Virgílio ordenou ao
servidor Clébson que procedesse às as leituras das proposições,
tratando-se da Indicação Nº 006 do vereador Leandro Andrade
Macedo, ―Indicando que os tributos municipais, sejam cobrados
exclusivamente através de boletos bancários e da Indicação Nº
007 do vereador Leonardo de Carvalho, designando a ―Construção
de uma Passagem Molhada na Queimada Grande. O servidor leu
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também a ementa do Projeto de Lei Nº 005, autoria do vereador
José Augusto Moura de Andrade que ―Cria Programa de
Assistência às mães trabalhadoras de Araci‖. Em ato contínuo o
servidor fez a leitura de dois pareceres, um da Comissão de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer e outro da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação Final, os dois favoráveis ao Projeto
Nº 004 da vereadora Edneide Santana Pereira, que ―Cria o dia
municipal do Líder Comunitário‖.
O presidente abriu os trabalhos do Grande Expediente,
constando na Ordem do Dia a Indicação Nº 006 do vereador
Leandro Andrade Macedo, ―Indicando que os tributos municipais,
sejam cobrados exclusivamente através de boletos bancários, a
Indicação Nº 007 do vereador Leonardo de Carvalho, designando
a ―Construção de uma Passagem Molhada na Queimada Grande e
o Projeto Nº 004 da vereadora Edneide Santana Pereira, que ―Cria
o dia municipal do Líder Comunitário‖ e abriu o tempo regimental
para que os autores se manifestassem sobre suas proposituras,
manifestando-se pela ordem o vereador Léo de Eridan.

Vereador Léo, de Eridan:

Obrigado senhor Presidente, obrigado a mesa da casa.
Senhoras e senhores vereadores aqui presentes nesta manhã; vale
ressaltar a importância dessa indicação, que é para tornar os
tributos do nosso município, ainda mais visível e transparente.
Sabemos como funciona os tributos municipais e dentre esta
situação eu fui até o setor tributo, conversei com os técnicos do
setor de tributo; inclusive o setor de tributos me passou a
informação que já estava em andamento um projeto dessa
natureza; falei com o doutor Adalto, lá o responsável por esse
projeto. Projeto que vem trazer uma seguridade maior ao
município, a gestão, ao prefeito ou prefeita, aonde todos os
tributos municipais vereador Marinho, vereador Zelito, vereador
Manuel, que chegou agora, deve ser cobrado através de boletos.
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O feirante, o dono de sua banca no Mercado Municipal, eles vão
ter todo o ano os seus boletos anuais. 12 boletos para fazerem o
pagamento no banco, direto na conta especifica do município.
Quando a gente fala dos maiores a gente dá ao entender que o
município já faz dessa forma. E faz dessa forma em sua grande
parte das cobranças, mas não é ainda 100% da sua totalidade. Os
menores ainda pagam através de cobranças, em carnês, por
fiscais dos setores de tributos e a gente sabe como é que
funciona muitas vezes esse dinheiro, não sendo pago através de
boletos e uma conta especifica. Primeiro que vai dar mais
segurança ao município a não ter nenhum desvio e segundo que
vai dar uma segurança muito maior às pessoas que tem os seus
pontos de comércios de barraca; os magarefes que tem suas
bancas alistadas nos mercados, não só na sede, mas também no
município, que vai ter lá o seu comprovante bancário que de fato
fez o pagamento. Já há um projeto em andamento nesse sentido,
eu apenas reforcei que já era uma ideia, mas antes eu fui, tive o
cuidado de ir no setor de tributos pedir informação ao
responsável senhor Adalto. Então eu peço, nessa situação, que os
colegas votem a favor da indicação.

O vereador Léo de Marlúcia se manifesta:

Vereador Leonardo – Bom dia senhor Presidente; bom dia
colegas vereadores. Senhor Presidente, estive, agora nesse
período chuvoso, naquela região da Queimada Grande e ali,
visitando aqueles moradores, solicitaram há muito tempo o que já
tem uma dificuldade de trafegar naquele trajeto ali depois do cata
vento. Então, não tem um acesso até a cidade de Araci e ficam ali
ilhado durante 8, até 10 dias, porque quando sangra a barragem
do Maracujá, mesmo sem sangrar é um riacho muito grande,
muito forte e fica inviável pra trafegar naquela estrada. Ali, por
isso mesmo estou solicitando uma passagem molhada. Tive lá no
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acesso, não dá mesmo pra andar; muitos vinham até de cavalo e
ainda tendo dificuldade. Essa é a minha posição.

O vereador José Augusto se manifesta: Vereador José
Augusto

Senhor Presidente, diante do que passa, não só na questão
do COVID-19, as mães solteiras do nosso município, então
apresentei este projeto, que é a criação do programa de
assistência as mães trabalhadoras do nosso município de Araci; as
mães solteiras, né? Para que o município... Eu vi isso numa cidade
de São Paulo, que aqui eu não estou criando eu estou à gente vai
autorizar o município a fazer esse procedimento com as mães
solteiras. Ela é dentro do projeto, quem vai ler o projeto vai ver;
tem um critério pra estar encaixado nesse programa e vejo assim,
se o município, diante da assistente social, vamos dizer que a
mulher, ela bote a barraca de doce dela, então ela não tem
condição de aumentar o volume de doce, pra comprar mais doces,
pra vender. Então, que o município, se essa mulher tá dentro dos
critérios, que possa ajudar, pra ela crescer na questão da renda
dela. Então, isso é muito importante, como outras pessoas que
venda verdura, que não tem condições de comprar muita verdura,
que o município então... O município vai fazer uma triagem,
através da ação social e ante vai separar, não vai dizer que vai
resolver imediatamente logo no primeiro mês, mas aí se pega,
diante disso se pega pra que possa ajudar. Se esse mês ajudou a
5 mães, 6, 8, 10 mães solteira, já é alguma coisa. Diante dos 4
anos, que possa ajudar diversas mães. Então, essa, esse é um
projeto de grande relevância, que vi pesquisando numa cidade de
São Paulo e aí apresentei também nesta casa, para que a gente
possa ajudar essas mães, que são mãe e pai ao mesmo tempo.
Muitas vezes tem mãe aí que não recebe do pai um centavo. Não
é? Então, isso é pra ajudar as nossas mães solteiras do nosso
município. Mas dizer as mães solteiras que tem critério. Quem
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tem condição e trabalha não tá dentro desse critério. Então é essa
a minha informação sobre o projeto.
Esgotando-se as falas dos vereadores o presidente Virgilio
anunciou o tempo e uso da Tribuna Livre, recebendo naquela
sessão os gerentes regionais da Embasa, Ariosto Gravatá Santos,
gerente regional, Júlio Cesar Nunes, gerente comercial e Isac
Moreira de Carvalho, gerente de Araci.
O gerente regional Ariosto durante uma hora e onze
minutos, falou auxiliado pelo gerente comercial Júlio, sobre a
crise de desabastecimento de água em Araci desde o dia 11 de
abril, das razões do problema e das providencias tomadas pela
empresa distribuidora Embasa.
Vereadores se manifestaram com perguntas ao gerente e
tendo ele encerrado sua participação o presidente Virgílio passou
à Ordem do Dia com discussão e votação dos itens da pauta,
iniciando pelas duas Indicações: A Nº 006 do vereador Leandro
Andrade Macedo, ―Indicando que os tributos municipais, sejam
cobrados exclusivamente através de boletos bancários e a
Indicação Nº 007 do vereador Leonardo de Carvalho, designando
a ―Construção de uma Passagem Molhada na Queimada Grande e
consultou o Plenário para votação das duas indicações em bloco e
assim se fez começando pelo vereador Gilvan, pela aprovação;
vereador Jefson – pela aprovação e reafirmou que já deveria ser
feito a passagem a muito tempo.

O vereador José Augusto se manifestou antes do voto: – Seu
Presidente, só pra dizer que, esse sistema já foi Adalto já tava
implantando desde janeiro, na questão da cobrança do imposto.
Ela é através do boleto; a pessoa vai procurar o tributo... E
concordo plenamente. Diante disso seu Presidente, o que me
preocupa só é uma coisa. O pessoal da zona rural tem pessoas
que matam uma criação de vez em quando. Como é que ele vai vir
tirar esse boleto? Tem que vir aqui pagar a passagem, pra fazer
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esse boleto ou na internet mesmo? É isso que a gente tem que ter
uma discussão, não dizendo que sou contra a indicação, mas essa
discussão já tive com Adalto lá na prefeitura e eles estavam
buscando uma solução. Porque aí diante disso, se tá no sistema,
você pode fazer e pagar o seu boleto. Mas pela aprovação. A
votação segue com o vereador Manuel – pela aprovação; vereador
Marinho – pela aprovação; vereador Zelito – pela aprovação;
vereador Leonardo – pela aprovação; vereador Francisquinho –
pela aprovação; vereador Luisinho – pela aprovação

O vereador Leandro se manifesta antes de votar: – Senhor
Presidente, realmente senhor Presidente, eu estava com essa
proposta de indicação, para colher no setor de tributos, como eu
expliquei. Adalto me disse que taã se debruçando na ideia e
informar ao colega vereador José Augusto, que o setor de
tributos, ele vai enviar os 12 boletos anuais. Quem é dono de
banco, quem mata animal, eles vão pagar todo mês, pagar e
creditar na conta do banco. Vai passar o boleto, pagar e a
prefeitura vai arrecadar. Dizer também que é uma indicação de
um projeto; o projeto vai chegar na casa, aonde qualquer
vereador aqui presente pode criar emenda, pode pedir alterações.
Dizer que nós sabemos que muitas bancas, elas pagam pela
quantidade de animais. O cara mata um carneiro, ele paga pelo
carneiro. O outro mata 3, paga por 3. E vai ser diferente. Quem
tem os boxes, eles vão pagar mensalmente o uso do Box. Porque
outras pessoas não matam só um tipo de animal. Matam carneiro;
matam porco, matam outras situações. A mesma coisa da feira, as
barraquinhas de feira livre, que uns vendem manga, outros
vendem melancia, outros vendem... Então, cada um vai colocar no
seu espaço físico adequado, aquilo que achar de interesse. Mas
que vai se tornar online, vai se tornar muito mais simples, muito
mais seguro pra prefeitura até, né? E também muito mais seguro
para os feirantes. Primeiro porque o feirante vai ter a
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comprovação que pagou. Segundo Marinho, que nenhum feirante
de fora vai chegar de intruso e vai entrar na feira livre, vai vender,
vai ganhar seu dinheiro sem pagar imposto ao município, porque
ele tem que comprovar que está cadastrado e tem um boleto. Cê
tá entendendo? Então, vai se tornar uma forma muito mais
segura, muito mais evoluída e muito mais técnica e online. É uma
coisa que o cidadão pode pagar até pelo PIX, até pelo próprio
celular através de aplicativo e ele vai ter o número do boleto, ele
vai digitar o seu número e fazer o seu pagamento. É algo muito
simples. Mas é um projeto que eu tô indicando que chegue com
urgência na casa, para que todos os vereadores venham avaliar e
criar as alterações... E sei que vai ter alterações aqui dos colegas.

Vereador José Augusto se manifesta mais uma vez: - Só pra
informar também ao vereador Léo o seguinte. A minha
preocupação não é a questão da banca Luisinho e colegas
vereadores. A minha preocupação é! Como vai pagar o cidadão
que mata uma criação de vez em quando, que vai pra o mercado
da carne, cortar, que não tem sua banca e as bancas é todo
mundo junto. Eu só tô dando essa opinião porque eu conversei
isso com Adalto lá em janeiro. Ele disse que ia buscar uma
solução. Diante disso, se tiver disponível online, pra você fazer o
seu boleto e pagar, não tem nenhum problema. Com a questão do
código de barra. Só a titulo de informação. Não é quem já tem a
banca, é o cidadão que vem de vez em quando, mata a sua
criação pra fazer a sua feira semanal de vez em quando, quando
precisa mata uma de suas... Pessoas que cria. Não é os que
compra pra revender.

Vereador Leandro: – Eu vou dar o meu voto senhor
Presidente. Pela aprovação. Eu não tinha dado o voto ainda. Segue
a votação cm a vereadora Edneide – pela aprovação; vereadora
Jamile – pela aprovação.
7

Vereador Valter se manifesta antes de votar: – Seu
Presidente, meu voto é a favor. Mas eu proponho que nesse
projeto, que houve essa polemicazinha aí da questão do pessoal
que mata o carneiro; que nesse projeto também isente esses
pequenos agricultores aí que mata um carneirozinho de vez em
quando e tira esse imposto. Que aí a gente vai deixar o nosso
povo lá muito mais feliz. O carneiro já não dá lucro, ainda tem
que pagar o imposto. Bora tirar esse impostozinho que não
adianta de nada pro município. Mas pra o cidadão que tá lá na
zona rural é de grande valia. Obrigado seu Presidente;

O presidente Virgílio manifesta seu voto – a favor das
indicações e acabam sendo aprovadas por 14 votos.
Entra em votação o Projeto de Lei 004/2021, da autoria da
vereadora Edneide Santana Pereira, que ―Cria o dia municipal do
líder comunitário e dá outras providências. O projeto foi colocado
em turno único de votação e vereadores se manifestam sobre a
matéria:

Vereador Jefson se manifesta: - Eu gostaria senhor
Presidente. Ontem eu discuti com o vereador Leandro esse
projeto, a vereadora Edneide chegou posterior, mas eu gostaria
de fazer só uma pergunta à vereadora Edneide. Nesse caso
Edneide, por exemplo, eu vi lá que lideranças comunitárias,
religiosas e todas as lideranças serão homenageadas. Mas por
exemplo, nós temos mais de 100 povoados em Araci; cada
povoado desses, ele vai ter diversas lideranças religiosas,
lideranças políticas; como seria forma de homenagear essas
pessoas? Seria simplesmente um card, um baner elogiando essas
pessoas? Porque se torna praticamente inviável. Eu acho que o
município fazer esse tipo de homenagem a tantas pessoas, né? É
só uma questão de dúvida nesse sentido.

Vereadora Edneide: – Respondendo o colega Jefson, é porque
é assim. Na passada o senhor não estava aqui presente, eu falei
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sobre o projeto e assim. Não quer dizer que todas as pessoas vai
ser homenageada, vai fazer ato para homenagear. Mas vai se criar
o dia do líder e criando esse dia, sendo sancionado esse dia,
aquela liderança que é a liderança de fato, ela vai ser
homenageada. Por exemplo, tem o dia das mulheres. Mas nem
todas as mulheres recebe mensagem e elogios! Né? Existe outros
dias. Então assim, a liderança que se sentir importante na
comunidade, ela vai ser homenageada. Seria importante, por
exemplo. O senhor tem um conhecimento das lideranças que o
senhor conhece que merece elogio; o senhor manda um
cardzinho, entendeu? Não quer dizer que vai ter um ato nesse dia,
no dia 27 de maio, vai ter o dia e vai ter a homenagem. A Câmara
fazer a homenagem. Mas fica a vontade de qualquer vereador,
qualquer um colega, qualquer uma instituição, qualquer uma
pessoa que se sente e que valoriza a liderança da comunidade,
valorizar. Mandar uma mensagem, mandar um card, um presente,
né? Então, por isso que é importante cria esse dia. Porque a
liderança é importante. Eu disse na sessão passada, que tudo a
gente procura a liderança. Até mesmo político na hora de buscar
o voto. A gente tem a nossa liderança, que a gente vai atrás dele.
Então assim, ele precisa ser valorizado. Porque existe o dia
nacional. Mas quem é valorizado nesse dia 05 de maio? Famosos,
artista. E nossa liderança do dia a dia? Que luta pelo nosso povo?
Precisa também ter esse dia dele para se sentir contemplado e
valorizado pelas pessoas que reconhece a importância que tem o
papel de ser liderança. Não sei se respondi.

Vereador Jefson: – Não respondeu a minha pergunta. Eu não
sou contra a... É tanto que o parecer nosso foi favorável a
homenagear essas pessoas. Eu queria entender a forma de
homenagear nesse dia as pessoas.

Vereador Leandro: – Senhor Presidente, o senhor cedeu 2
minutos e eu queria reforçar ali a fala de Jefinho e dizer que a
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Comissão de Educação, ela deu o voto favorável, mas, nós
discutimos, queria agradecer Jefinho por ter comparecido, Léo de
Marlucia também. É um projeto um quanto meio solto, complexa
a forma de homenagear, mas a gente não vai ser contra, porque a
gente sabe a importância das lideranças comunitárias, como a
vereadora Edneide colocou. Mas é bom observar essas
homenagens, pelo que a liderança fez, realizou as conquistas para
as suas comunidades e não colocar no lado político, porque
muitas pessoas a gente viu, como foi o último pleito, é um
cidadão hoje comum que ele se acha liderança. Na cabeça dele ele
é liderança e daqui a pouco vai tá ofendido porque não foi
homenageado. Mas é um projeto bom, um projeto que vai
homenagear as pessoas e é de grande importância vereador. Por
isso nós votamos a favor.
Entra em votação o Projeto Nº 004 da vereadora Edneide
Santana Pereira, que ―Cria o dia municipal do Líder Comunitário‖
Iniciada a votação única do Projeto de Lei nº 004/2021, da
vereadora Edneide Santana Pereira começando pelo vereador
Gilvan – pela aprovação; vereador Jefson – pela aprovação;
vereador José Augusto – pela aprovação; vereador Manuel – pela
aprovação; vereador Marinho – pela aprovação; vereador Zelito –
pela aprovação; vereador Leonardo – pela aprovação; vereador
Francisquinho – pela aprovação; vereador Luisinho – pela
aprovação; vereador Leandro – pela aprovação; vereadora Edneide
– pela aprovação; vereadora Jamile – pela aprovação e vereador
Valter – pela aprovação. O presidente Virgílio se manifestou
votando a favor do projeto que foi aprovado com a unanimidade
do plenário, 14 votos.
O presidente abre o tempo dos pronunciamentos da Tribuna
da Câmara pelos 8 vereadores inscritos, sendo o primeiro a falar o
vereador Marinho.

A vereadora Edneide levanta uma questão de ordem:
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Eu vou pedir a compreensão dos colegas, porque meu filho

tá, neste momento, vai entrar numa consulta médica e eu quero
acompanhar ele. E a clinica me ligou que ele já vai tá entrando,
então eu vou lá rapidinho, mas retorno para o plenário.


Presidente Virgílio – Concedo vereadora.



O vereador Manuel também levanta uma (questão de ordem):



Eu queria pedir a compreensão dos colegas, que eu vou ter

que dá uma viajada um pouco agora e se for possível, queria aí
agradecer a compreensão de vocês.


Presidente Virgílio – Concedo Manuel.



Vereador Marinho, na Tribuna:



Bom dia ao nosso Presidente Virgilio; a todos que se

encontram aqui na casa. Eu gosto sempre de saudar as mulheres
presentes, porque infelizmente nós só temos duas vereadoras
aqui e saúdo Jamile que está aqui e Edneide; a todos da minha
casa. Obrigado aos Guardas Municipais; a presença de Léo, que já
foi um dos nossos representantes e está aqui nos ouvindo e todos
que se fazem aqui. A Cultura FM e todos os outros veículos de
comunicação. Eu gostaria de começar a minha fala, falando um
pouco mais sobre a EMBASA. Os impactos que ela causou e que
ela vem causando, infelizmente o tempo foi pouco e a gente não
pôde indagar sem obter respostas conclusivas e assertivas;
esperávamos mais. Quando a gente fala eu comungo e e tenho
que concordar com o posicionamento do vereador Leandro aqui,
no qual fala, talvez, do desrespeito da EMBASA para conosco,
cidadãos, para conosco clientes que ele acabara de falar que
somos quase ou mais de 10 mil. Uma cidade como a nossa, que
enfrenta dificuldades do recurso hídrico, como havera ter sido
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falado aqui mais cedo; nós tínhamos 2 poços pra abastecer a
cidade com tamanha dimensão e tamanha necessidade da mesma.
Então, EMBASA, por mais que tenham vindo até aqui eu preciso e
cobro de vocês, que todo esse, toda essa manutenção, toda essa
obra seja clara e seja transmitida para a população, porque
ficamos muito tempo sem retorno e esperar 30 dias para que seja
cavado um novo poço, mas o prazo da COELBA para a religação e
assim sucessivamente a população precisa de esclarecimento e
nós estamos aqui pra isso. Em contra ponto a tudo isso eu queria
parabenizar ao secretário de infraestrutura, João Paulo, pelo
belíssimo trabalho que vem desenvolvendo junto a sua equipe, a
qual eu sempre fico fiscalizando, dando alguns pitacos também. E
hoje, quero parabenizar a secretária Queila Anunciação, pelo seu
aniversario; mais um ano de vida, Queila meus parabéns. E eu vou
falar um pouquinho da vacinação. Todos sabem que eu sou a
favor da vacinação, mas não a vacinação para alguns e sim pra
todos. Eu acho que ela sim é a única solução para os diversos
problemas que vem acontecendo, não somente sanitário, mas
também econômico, porque para que a sociedade possa sair de
casa pra trabalhar é necessário segurança. É necessário que
estejamos prontos e tenhamos recebido essa vacina. Fico feliz,
que semana passada eu havera de ter divulgado um card falando
da vacinação para professores, educadores e para funcionários da
educação, com a qual começou nesta 2ª feira, com idade de 55 a
59 anos e houve pouca procura. Então, a Secretaria de Saúde,
juntamente com a educação, resolveu diminuir a idade mínima.
Então, vocês professores procurem a Secretaria de Educação,
procurem a Secretaria de Saúde e tomem a vacina! Falando da
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saúde eu gostaria de deixar aqui o meu apelo pra PL 2564, na
qual a gente fala sobre a valorização do funcionário da
enfermagem em todos os seus degraus, parteiro, auxiliar e assim
vai. Na qual ela intitula e deixa claro o piso salarial da
enfermagem. É necessário, a gente tá passando pela maior crise
sanitária e de saúde dos últimos 100 anos e vimos, podemos
notar a necessidade desse profissional e a valorização do mesmo.
Quero aqui também saudar a todos que nos escutam pela radio
comunitária e dizer que estamos aqui disponíveis pra vocês, pra
população. Chegue até nossos gabinetes, falem conosco; nós
somos os porta vozes de vocês. E mais uma vez eu não vou me
alongar na fala hoje, porque o tempo tá corrido e somos muitos.
Agradecido, tenham todos um bom dia; que nos acompanhe, que
nos cobre, que faça valer o voto que vocês nos colocaram aqui.
Nós estamos aqui por vocês e para vocês. Tenham um bom dia e
até a próxima.
Vereador Leonardo, na Tribuna:

Bom dia seu Presidente; bom dia colegas vereadores; bom
dia público aqui presente; bom dia a toda rádio comunitária; em
especial, quero dar o meu bom dia a todos aracienses. Senhor
Presidente, quero também agradecer a Deus por este momento de
tanta dificuldade que a gente, munícipe vem passando com a seca
e que Deus abençoou mandando chuva e chuva essa que mando
na hora certa, que tenho certeza que vai emendar com o inverno,
assim pras pessoas plantarem e ter alimentação dos seus bichos.
Senhor Presidente, venho aqui também agradecer ao secretário de
infraestrutura, seu João Paulo, que tem se empenhado, andado
neste município, que não é pequeno e devido à chuva, realmente
as estradas, se der derrotaram de vez. Sei que tá com dificuldade
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pra as pessoas se comoverem, se deslocarem das suas casas até a
cidade. Mas estive com ele e tá empenhado, mando o seu melhor
para atender essas comunidades. Quero parabenizar pelo seu
empenho e também dizer a ele, que eu sei que o período ainda
está em chuva. Mas tem que fazer um planejamento; assim que
passar a chuva para atender os ramais do nosso município.
Senhor Presidente, também quero vir aqui para lembrar dessa
Praça do Parquinho, que é uma praça que eu lembro de infância,
brincava ali. Eu sei que os jovens ficaram um tempo aí
perguntando se iam reformar e agora quero agradecer também ao
ex-gestor e atual gestora, que deu continuidade e assim está
perto de entregar. Vi lá passei hoje pela manhã, fiquei alegre;
grama, a iluminação, empenhado essa empresa que tá aí perto de
entregar aquela obra bonita para as pessoas, pros jovens, tá ali
participando, brincando. Quero agradecer também a gestora, a
prefeita Keinha. Senhor Presidente, quero também agradecer ao
ilustre amigo que esteve na minha casa ontem me visitando, que
teve... Eu fiz uma indicação e fiz um pedido a ele, é um amigo de
longa data e fiz um pedido de um trator para a Associação dos
Vaqueiros. Em breve ele... Já mandei a documentação e tenho
certeza que será atendido. Aqui estou deixando o meu recado
para a Associação dos Vaqueiros, que tanto clama que nunca
receberam uma máquina e a gente precisa pra aquela Associação
dos Vaqueiros de Araci. Quero agradecer aqui o ilustre amigo
Marcinho, vizinho, conterrâneo ali de Sta. Luz. Muito obrigado. E
no demais, meu bom dia a todos.

Vereador Luisinho, na Tribuna:

Bom dia a todos; bom dia ouvintes da Cultura FM; quem nos
acompanha pelas redes sociais; bom dia aos nobres colegas e
agradecer a Deus por mais um dia de vida. Agradecer a Deus
pelas chuvas que tem nos proporcionado ao nosso Araci. Mas, a
mesma também vem causando transtorno para a nossa cidade. No
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último final de semana tivemos aí vários alagamentos,
principalmente ali na região do Coqueiro. Eu mesmo tive a minha
casa alagada, aonde uma obra realizada, pela gestão anterior,
vem causando transtorno Marinho, naquela região, retornando
para todas as residências. Onde os moradores daquela região
estão perdendo os seus pertences. Eu mesmo tive perda de
colchão, celulares. E Marinho, chamo a sua atenção, nós da
Comissão de Obras, precisamos fiscalizar com mais atenção para
que possa ser realizadas obras naquela região e que a rede de
esgoto seja reestruturada; seja trocada toda a sua tubulação.
Principalmente ali na Praça da Academia, que água fica represada
ali e nós que moramos antes da praça, não temos a vazão da
água. E isso já vem há alguns anos; muitos moradores sofrendo
com as enchentes naquela região; precisa ser tomada atitude
imediatamente. Outra questão são essas obras da estrada do João
Vieira. Eu acredito que ela tenha sido mal planejada; não
pensaram no período de chuva que estava por vir. Aonde este
final de semana alguns pontos atolaram caminhões e os
moradores não tiveram acesso; tiveram que fazer um retorno
enorme por outras regiões pra ter acesso ao nosso Araci. Precisa
de sinalização naquela região; orientação para que o trafego
funcione na sua normalidade. Mas, tem uma outra empresa
também que vem nos causando transtornos em Araci, que é a
COELBA. Aonde eu fui até Serrinha solicitar um serviço de um
poste que está caído ali entre o Jacú e o Cortiço; a COELBA veio ao
local, analisou, mas não tomou providência ainda. Isso tá
provocando uma euforia nos moradores, aonde pode acontecer
acidente, que a rede está no chão. Se ela ceder mais um pouco,
pode eletrificar as cercas ali; os moradores não estão tendo
acesso nem a pé, nem de carro, nem moto. Solicitei ao secretário
de infraestrutura, que fosse a região, pra que também pudesse
dar acesso, pra que a COELBA possa fazer o seu serviço. O
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secretário deslocou alguns veículos pra tá ajeitando aquele trecho
ali pra que a COELBA tenha acesso a rede pra que possa desligar e
fazer o seu serviço. Hoje, no final da tarde, pretendo tá
acompanhando novamente esse serviço, vê se a COELBA
compareceu hoje no local, senão vou solicitar novamente o
comparecimento da COELBA. Pois não.

Vereador José Augusto solicita Aparte:

Colega Luisinho, quero aqui parabenizar a Vossa Excelência
pela cobrança. Eu vi lá as suas fotos, acompanho. Parabéns
mesmo pelo a dedicação de Vossa Excelência no seu trabalho
como parlamentar. Entendo que o município o estrago é grande,
através das chuvas; o município não vai resolver tudo de uma vez,
mas Vossa Excelência, nas suas cobranças foi atendido também
pra resolver aquele problema que era de urgência, não é? E dizer
também sobre a questão das estradas de João Vieira, me
preocupa muito, cobrei já da secretaria. É muita água pra passar
carro pequeno e muito carro atolado, não é? E hoje eu
conversando com... Já tiveram o engenheiro da empresa olhando
e ele pediu que fizesse a drenagem. O papel da prefeitura já foi
feito, notificando essa empresa e amanhã convidar a Vossa
Excelência e todos os vereadores, que a prefeita vai acompanhar
junto com o engenheiro que vem aí da outra empresa, pra ver os
problema de perto. Mas a secretaria, com suas caçambas e pá
carregadeira, tá tentando resolver o problema. Já tá colocando
material em diversos lugares.

Vereador Luisinho – Obrigado vereador, pelo esclarecimento.
Podemos acompanhar sim, desde que nos comunique o horário
que isso irá acontecer. Eu sei não tá fácil devido às chuvas, ma a
empresa responsável pela aquela obra, ela deveria ter se
programado, se planejado pra que isso não aconteça. Nós
estamos no período de chuva, as nossas trovoadas estão
atrasadas e segundo o relato de pessoas que circulam pela região,
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que eu também circulo e o nobre colega é testemunha disso, que
tiveram que fazer um desvio muito grande. Teve pessoas que me
comunicaram que retornaram até 1 km de ré porque não tinha
nem como manobrar o seu veículo. Sendo a manobra pra ser feita
de marcha ré, elas têm que ser curta. Mas eu lhe agradeço.

Vereador José Augusto solicita um Aparte:

Vereador, só pra concluir aqui rapidinho. Dizer a Vossa
Excelência que, a passagem ali pelo lixão, que é o que tá mais
impedindo aos outros também precisa de um olhar carinhoso. E
dizer que dentro disso eu falei ao secretário que ele errou! No
inicio daquelas obras era pra deixar uma drenagem e ele
concordou mesmo que no momento que iniciou que a empresa
chegou aí de repente. Era pra ter alguém acompanhando e já
dizer ―qual é a solução aqui?‖. Então, teve esse... Tá atendendo
agora; tá se preocupando com a questão que tá acontecendo, mas
teve esse pequeno erro que era pra ser, ter acompanhando antes,
no inicio da obra.

Vereador Luisinho – Não eu entendo. Até porque o secretário
João Paulo, ele pegou o barco andando, tá tomando conhecimento
de algumas ações. Em fim, vamos aguardar! E falar aqui sobre a
questão do parquinho, o nobre colega Léo de Marlucia citou, tem
o lugar onde também eu cresci, passei a maior parte da minha
infância e que precisa também... Eu tive lá olhando algumas
ações, principalmente citei a questão das pedras, né! Chamada de
pigmentação. Foram reaproveitadas alguns postes, ali do
parquinho, mas, aqueles bancos de madeira precisam ser revistos,
porque o material ali colocado, não é de boa qualidade. A gente
precisa analisar Marinho, isso com atenção, porque é um local
onde vai ter acesso a crianças, aonde uma tira daquela ali pode
quebrar machucar a criança ou até adultos mesmo. Ver a
resistência do material que tá sendo usado e a procedência do
mesmo.
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Vereador Marinho se manifesta: – Luisinho, você pode
repetir, por favor. Desculpa, que eu...

Vereador Luisinho – Eu falo da questão dos bancos ali do
parquinho e eu estive lá verificando e queria dar uma analisada no
material. Se Vossa Excelência pudesse analisar, porque é um
material que eu não achei confiança. Talvez, não tenha uma
resistência aonde ele possa vir com uso, se quebrar, se partir e se
tornar uma arma, aonde vai ter acesso de crianças e adultos
também e possa se machucar ou algo pior.

Vereador Marinho – Entendido. Eu marco uma reunião com a
engenheira responsável pra hoje, porque a gente precisa de
esclarecimento. A obra tá em andamento. Em relação ao material,
a gente entende que existe vida útil de qualquer material e eu
creio que eles estão fazendo da melhor forma possível, seguindo
o projeto. É o que o engenheiro executou, precisa fazer é seguir o
projeto e a gente precisa avaliar realmente, por sermos da missão
e dar um parecer sobre isso.

Vereador Luisinho – Entendo, mas nós temos que fiscalizar
pra ver se o material é de boa qualidade que está sendo usado.
Meu muito obrigado.

Vereador Valter, na Tribuna:




Bom dia seu Presidente; senhores vereadores; público aqui

presente; ouvintes da Cultura FM de Araci. Quero mandar um
abraço aqui carinhoso ao casal lá no povoado de Caldeirão, o
nosso amigo Ilton e Neia, que estão lá atento com toda a família,
ouvindo a Câmara de Vereadores aqui do município de Araci. Um
forte abraço a toda a sua família Neia, que Deus proteja cada um
de vocês. Seu Presidente, na última semana tive a oportunidade
de tá visitando o município de Araci e diante dessas visitas pude
constatar varias demandas, e essas demandas foram enviadas a
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secretarias

responsável,

tanto

de

agricultura,

como

de

infraestrutura do nosso município, esperando assim que os
secretários possam resolver da melhor forma toda essa situação.
Em situação da EMBASA seu Presidente, senhores vereadores, o
que esperávamos era ouvir mais, aqui dos funcionários aqui
presentes, mas já entendemos, sabemos realmente de toda a
burocracia e o pessoal realmente já vem preparado pra passar as
suas informações e solucionar o problema identificado alguns
dias no município. A gente sabe que ainda vai demorar alguns
dias e o que nos preocupa é realmente essa sangria que tá sendo
feita ali da região do Tingui, aqui pra sede do município. A gente
sabemos que vai causar grandes danos ao abastecimento de água
na zona rural, aonde nós já temos localidades do município que
infelizmente a água não começou a cair ainda. Mas vamos
aguardar, vamos continuar cobrando da EMBASA, que solucione
essa situação de imediato, até mesmo porque os cliente, a
população ao tem nada a ver com esse problema existente que é
um problema deles. E eles que tem que resolver esse problema,
até mesmo porque a população paga pra esse atendimento.
Quero seu Presidente, falar em relação às chuvas fortes; aqui eu
pude ouvir Luisinho comentar sobre a questão da estrada, lá
Luisinho do João Vieira e eu não sei se Vossa Excelência lembra,
desde o inicio das construções daquelas passagens molhadas,
daquelas pontes lá no João Vieira, que eu já alertava, aqui na
Tribuna da Câmara, que os serviços realmente, que ia trazer
transtornos futuro ali pra pessoas que trafega diariamente
naquele trecho. E não deu erro! Olha o que aconteceu. Eu tive uma
conversa sobre essa situação com a prefeita do nosso município e
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ela já demonstrava também preocupações sobre essa situação e
convocou o responsável pela obra no município, já tinha marcado
uma visita na última semana, mas desmarcou pra esta semana, na
próxima 5ª feira, na próxima 4ª feira se eu não me engano, essa
visita. E espero realmente que solucione os problemas. Nós temos
pontes marinho ali com 5 metros de largura, que vai trazer
realmente um transtorno grande pras pessoas realmente que
passam por essa estrada. A gente sabe que infelizmente, as
pessoas que saem da zona rural pra vim receber seu dinheiro da
aposentadoria e sempre tem assalto nas caminhonetes, nas
verones, nesses carros. E esses veículos futuramente vão ser
forçado parar, pra poder dar acesso a outros veículos que já
venham passando por cima da ponte. Então, eu espero que a
empresa, realmente, solucione esse problema de imediato
vereador Léo de Eridan, vereador José Augusto, que é de lá
daquela região e que possa trazer uma tranquilidade pra nossa
população. A nossa população realmente que merece o apoio dos
seus representantes, das suas regiões sim, que a Câmara
Municipal em fazendo é cobrando realmente que esses benefícios
chegue e chegue de boa qualidade pra o nosso povo. Também
quero aqui senhores vereadores, pedir o apoio dos dois
vereadores lá da região do João Vieira também, na questão
daquele trecho que liga João Vieira a Serra. É um trecho com
grandes dificuldades de locomoção; as pessoas realmente cobra
vereador Léo, vereador José Augusto, as pessoas sempre cobram
realmente reparo naquele trecho. Espero que Vossas Excelências
possam também fazer essa cobrança, que é uma cobrança justa
pra aquela região, lá pra região do João Vieira, que é a estrada
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que liga o João Vieira a Serra. As pessoas sempre quando eu estou
naquela localidade ali, sempre me cobra realmente que eu cobre
do Poder Público aqui o reparo naquela estrada. Também seu
Presidente, senhores vereadores, eu tenho um pedido aqui de
uma pessoa lá da região do Caldeirão, o nosso amigo José de
Jorge, grande líder comunitário daquela região e ele preocupado
com a questão do abastecimento de água da região, ele pede a
EMBASA, que abra um ponto de abastecimento ali no sistema do
Caldeirão, que é de grande necessidade realmente, pra poder
atender as famílias que não tem ainda o projeto Araci Norte na
sua porta. Quero agradecer o nosso amigo Zé de Jorge, por tá
preocupado também com o abastecimento de água da região;
quero mandar aqui um abraço em se nome José de Jorge, a todos
os moradores aí do povoado de Caldeirão, da região que faz parte
aí a comunidade de Caldeirão. Um forte abraço pra todos.
Também não poderia senhores vereadores, falar da minha alegria
de uma indicação muito importante que fiz aqui tempos atrás e
essa indicação, graças a Deus, tá pronta pra inauguração. Quero
agradecer muito ao ex-prefeito Silva Neto, que foi mais uma das
grandes indicações que o prefeito pôde me atender aqui na
época, que é da escola do Caldeirão Novo. A escola do Caldeirão
Novo é uma escola moderna, pronta pra inauguração e tenho
certeza que as famílias daquela região ali estão muito feliz, até
mesmo porque era um sonho muito antigo da comunidade. A
gente sabe o que aconteceu lá no passado, com a questão do
inicio de uma obra essa mesma natureza, lá na comunidade hoje,
graças a Deus, a comunidade de Caldeirão Novo (02:04:53 – falha
no áudio) porque o povo de lá tá feliz e mais feliz ainda por essa
21

indicação aqui do vereador Guinha de Pascoal, que beneficia as
famílias, os alunos ali daquela região. Também não poderia deixar
de agradecer aqui ao ex—prefeito Silva Neto, uma grande
indicação vereadora Jamile, que foi no final da gestão, já pós as
eleições eu fiz uma indicação da construção de uma praça lá no
povoado de Terra Dura. E essa praça está lá realmente pronta,
concluída, uma praça realmente bonita, adequada e a população
feliz naquela localidade. Só tenho mesmo a agradecer ao exprefeito Silva Neto, não só por atender a indicação dessa praça lá
da Terra Dura, mas, de várias praças distribuídas aí no município
de Araci. Inclusive lá na Umburaninha, lá na região de Pedra Alta,
onde tive a oportunidade também de indicar uma linda praça pra
aquela comunidade; lá tá pronta e o povo daquela comunidade
feliz. Quero dizer aqui a comunidade de Umburaninha e de
Campo do Elói, que em breve vamos ter surpresa grande pra
aquela região. O que eu garanti nas minhas andadas naquela
região, estou lutando em breve senhor Presidente, vamos dar o
retorno aquela população, que é grande conquista que tamos
trazendo pra região de Pedra Alta. Um forte abraço a todos.


Vereador José Augusto, na Tribuna:



Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo

presente; povo que escuta pela Cultura FM. É um prazer senhor
Presidente, tá aqui nesta casa nesta momento, falando pra
população do nosso município. Seu Presidente, iniciando aqui,
quero mostrar as todas as mães solteiras e a população de Araci,
que esse projeto aqui é um projeto de grande relevância. Espero
vereador Marinho, que seja sancionado, não faça como alguns
projetos que não foi sancionado pelo Poder Executivo. Vou cobrar
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pra ser sancionado e cumprir, pra ser cumprido pela a Secretaria
de Ação Social. Só dessa forma podemos ajudar essas pessoas
que mais precisa, as mães solteiras do nosso município. Não é?
Gerando emprego, porque quando você ajuda pra abrir um
empreendimentozinho pequeno, pequeno empreendedor, isso vai
gerar durante os 4 anos, diversas mães vão estar ali sendo
beneficiadas e podendo ter o pão de cada dia. Então, espero que
os meus colegas vereadores também, creio que vai estar a favor
deste projeto. Também seu Presidente, quero falar aqui do que tá
hoje, o nosso município graças a Deus muita chuva, as estradas
principais foram feita e justamente já está precisando novamente
de ser feita, de passar a máquina novamente. Sabemos que os
ramais também, que não foram feitos, que precisa também ter
uma atenção. Mas vamos ver como vai ficar a questão do tempo e
diante disso eu convido o secretário, que quando a chuva
suspender vereador Zelito da Ribeira, vão tomar as providências
pra não deixar os donos de carro ter prejuízo vereador. Que
quando a estrada tá ruim, aí fica as estradas o nome é ―foga o
carro e aperta do bolso do dono‖. A verdade é essa. Também
colegas vereadores, a infraestrutura ela vem desempenhando um
trabalho e eu vejo se esforçando e rede de esgoto estourando e o
povo clamando em tudo que é lugar e sabemos que tem que
resolver. Mas as equipes não para. Se você olhar nas ruas, as
equipe da infraestrutura não para pra tentar sanar o problema que
está no nosso município. Outra coisa e aqui essas pessoas que
estão tendo suas casas invadida e a gente sabe que isso é a nível,
não só de Araci como diversos municípios aconteceu, como
Coité... Como é o nome? Jacobina e outras e outras cidades, que
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os donos de casa, além do sofrimento que passa por essa doença,
de não ter o pão de cada dia, ainda vem que perde tudo dentro de
sua casa. Pedimos e eu tenho certeza que a ação social já está
atendo algumas pessoas. Talvez não dê pra atender todo mundo,
mas, vamos pedir a secretária, junto com a prefeita, que crie uma
comissão emergencial da Secretaria de Ação Social vereadora
Jamile, que não chuva, como tem a Defesa Civil, e que crie outra
comissão pra tá mais perto do sofrimento. E eu sei que a
secretaria não tá deixando de atender, mas precisamos aumentar.
Não tem jeito! O aumento agora é emergencial. Tem que
aumentar a equipe pra atender o nosso povo, porque são eles que
dão o privilegio de nos trazer a esta casa e levar também o Poder
Executivo ao poder. Então, temos que dar uma resposta. Entendo
que não vai poder resolver o problema de todo mundo
imediatamente, mas vamos se unir para que possamos, dentro
das possibilidades, atender o povo do nosso município, que sei
que não é fácil você ter uma casa invadida. Não é fácil! Sei da
revolta do povo. Mas o Poder Executivo não tá deixando de
atender. Mas peço vereador Marinho, que urgentemente, que
entre com ação rapidamente, pra Secretaria de Ação Social, junto
com a Secretaria de Infraestrutura e até de Agricultura, pra
trabalhar até os finais de semana. Choveu? Tá perto do povo e em
cada bairro uma equipe pra ver os problemas de perto; tentar se
está invadindo as casas; qual é a solução que pode ser tomada.
Sei que não vai resolver tudo, porque sabemos que isso não é só a
nível de Araci. Várias cidades... Invadido. Concedo vereador.


Vereador Luisinho, solicita um Aparte:
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No domingo eu entrei em contato com o secretário de
infraestrutura, aonde a minha casa foi invadida pela água também
e pedi ao mesmo, para fazer um reparo na rede de esgoto, para
que pudesse desafogar, pra que os moradores liberassem seu
esgoto. O mesmo me comunicou que a equipe tava cansada, eu
entendo, talvez (02:13:10 – falha no áudio) eu entendo. Mas nós
estamos no período de trovoada e enchente e tem que montar
uma equipe estratégica pra dar um suporte à população de Araci.
Porque nós não sabemos quando vai chover, a que hora vai
chover e a que momento vai chover. Então, essa equipe tem que
tá de plantão; contrate mais pessoas, não sei, vamos procurar um
meio. Um assistente social também pra dá apoio aos moradores,
aonde eu fui até o local e vi duas pessoas desentupindo a rede de
esgoto e fui fazer uma pergunta, o mesmo me olhou com cara
feia e eu entendi o momento dele. Me calei e compreendi! Voltei
pra minha casa e fui quebrar o quintal da minha casa pra
desobstruir a rede de esgoto. Sendo que foram obras mal
planejada anteriormente, aonde colocaram manilhas de 150 numa
rede de esgoto. Onde ela não suporta. E nem pensaram nos
moradores; deixaram as casas aterradas; os mesmos não tendo
alternativa, tiveram que colocar água pluvial na rede de esgoto,
aonde não pode acontecer isso de forma alguma. Mas não temos
outra saída é refazer o esgoto da região.

Vereador José Augusto, volta a apartear:

Concordo com o vereador. Eu acho que aquela obra ali, que
é do tanque ali do Coqueiro, aquele tanque que era problema
antes, muito bem antes de ter todas aquelas obras, já era
problema. Sei que teve as falhas da parte da engenharia, de o
Poder Executivo mandou fazer a obra, mandou fazer o projeto e
ali a engenharia entendeu que essa canalização da rede de esgoto
daria conta. Mas foi um erro de um ato do projeto. Concordo com
Vossa Excelência. Eu acho que agora o momento é de buscar uma
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solução, pra dá uma solução que aquela obra foi de grande
importância pra aquela comunidade; o povo gostou, você que é
morador de lá sabe. Tem o problema, o povo tá sofrendo e temos
que buscar uma solução rapidamente. Entendo essa parte
também vereador, mas sei que ali foi uma obra da gestão do exprefeito Zedafó e aí concluída, salvo engano, teve a participação
do governo Zedafó e vem de lá pra cá pra acontecer tudo isso.
Mas que Deus tá no comando e eu tenho certeza que a nossa
prefeita vai buscar uma solução com a secre... Eu entendo que
tem o Corpo de Bombeiro de Araci e alguns trabalha na secretaria.
Eu vou dar exemplo aqui. Saúde, na frente ali. Tem um Corpo de
Bombeiro! Vamos botar esse pessoal ou pagar a mais ou o que
for, pra trabalhar o final de semana. Eles têm um treinamento;
eles têm o conhecimento e até contratar essa equipe de Corpo de
Bombeiro pra no ato emergencial agora, não direto, mas num ato
emergencial, pra atender a população. E eu tenho certeza que a
Secretaria de Infraestrutura, peço que se uma com a de
Agricultura, com a Ação Social, pra que busque uma solução pra
atender o povo. Porque, vou tornar a repetir aqui, o patrão do
político é o eleitor. Ele é quem bota, ele é quem tira! Se nós foi
conduzido a esta casa e o Poder Executivo a aquela casa lá, não
temos que buscar uma solução. Agradeço, que Deus abençoe a
todos nós. Que nós sempre tem uma resposta pra dá a nossa
população. Muito obrigado.

Vereador Leandro, na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores presentes; todos
aqueles que nos acompanham através das redes sociais; da rádio
Cultura FM; do Facebook, enfim, meu bom dia a todos. Queria
nesta manhã, falar um pouco sobre trabalhos internos da casa. Eu
tive no dia de ontem um dos dias que mais trabalhei nesta casa
junto com Clebson, chegou o ponto da gente cansar aqui de tanto
fazer documentações, projetos, indicações e logo serão expostas.
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E observando as leis, as novas súmulas do FTS, relacionados a
nepotismo, relacionados às novas leis de licitações, percebe-se
que o Brasil tá mudando Marinho. Tá mudando! E nós precisamos
caminhar juntos com essa mudança. E aqui nesta manhã eu não
poderia deixar, de forma alguma, de parabenizar o Presidente da
casa, pelas conduções que tá sendo feita. Lembro muito bem que
no inicio dos trabalhos desta casa, o vereador Presidente Virgilio
que me desculpe, que me conceda dizer, teve dificuldades na
primeira sessão. Entendo o andar da sessão como foi; não foi
fácil. Mas eu diria nesta Tribuna, que Vossa Excelência estava
começando apenas. E hoje a gente já sente uma mesa com
trabalho mais concreto, mais direcionado, mais tranquila e
organizando as pautas desta casa. Parabenizar a mesa na sua
pessoa, na pessoa de Léo de Marlucia, vereador Guinha e vereador
Zelito da Ribeira. Cara que veio da Ribeira e que tem surpreendido
muito gente nesta casa. Dando seguimento no meu discurso,
primeiro queria agradecer a Deus pelas chuvas que tem caído na
nossa terra, na nossa cidade. Dizer que o nosso povo, a nossa
região não sobrevive sem as chuvas. Dizer que todo cidadão
araciense, todos os secretários de agricultura que já passaram por
esta terra sabe, que nós estamos nos períodos de chuvas. A
chuva, ela não vem para prejudicar, ela vem para dar frutos. Ela
vem pra enriquecer a
nossa agricultura e o nosso povo. Os
ocorridos que acontecem com as chuvas, às vezes, são falhas
nossas, dos seres humanos. Eu observei diversas casas invadidas
aqui na cidade, diversos vídeos, diversos questionamentos; não
adianta negar, a gente descobre erros do morador, dos
moradores e erros técnicos da prefeitura porque faltou
investigação, por parte do município, com as empresas que
realizam as obras. Aqui descendo essa pavimentação do
município, que dá acesso ali ao Bonfim; nós temos diversas casas
com nível muito mais baixo do que o nível da rua, que foi feito
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uma pavimentação elevada. Nós temos em João Vieira
recentemente uma rua, que a pavimentação passou com o nível
bastante elevado. Eu pedi ao secretário, mandei documentação ao
João Paulo, ele mandou o engenheiro da prefeitura e o engenheiro
foi lá e disse que a obra estava ―Ok‖. Resultado, as águas
invadiram as residências. Aí nós observa cidadão entrando com
ações contra a prefeitura. Situações de processos novos que os
cidadãos vão ser indenizados lá na frente e futuros prefeitos vão
ter que pagar indenizações, por erro do passado, e às vezes,
faltar dinheiro para comprar medicamento. Dinheiro Zelito, pra
comprar, botar um carro de saúde na comunidade. Por erros
técnicos do passado e até do momento. Então é hora de mudar! É
hora de fazer da coisa pública, mais séria! E aí vereador Guinha,
ouvi também sobre a questão das estradas de João Vieira. Quando
iniciou aquelas obras ali em João Vieira, aquelas escavações que é
um recurso através do Banco Mundial com o Governo do Estado,
eu passei, conversei com o engenheiro. O nível dessas manilhas é
que estão muito altos. Ele me dizia ―vou fazer um aterramento‖.
Fez em uma única. Se você vê a forma como foi feito o
aterramento. Lá chegando na roça do senhor João Gato, lá depois
do Barreiro Preto; um absurdo! E aí o mais agravante é que eles
destroem a cidade inteira, a estrada inteira. Destrói um ponto,
destrói outro ponto e aí não termina e sai destruindo pontos
futuros lá na frente. E aí o que acontece? A gente procura desvios
ramais, que nós temos acesso... Esta semana eu tive que voltar e
sair aqui por trás do Nazaré, porque até um acesso que tinha aqui
na Rua da Palha foi interrompido e eu vou explicar neste instante
o porquê. E aí senhoras e senhores, o mais agravante. Procurei
João Paulo, conversei com João Paulo, tirei fotos, mandei
documentações, ele alegou que não tinha equipamentos. Mostrei
a ele onde tinha equipamentos e a prefeitura tem maquinários
sim. E aí eu informei uma situação. A empresa quebrou, destruiu
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uma passagem molhada no povoado da Bomba, sem autorização
do município. Cês acreditam nisso? O secretário chegou lá, eu fiz
toda a denúncia e ele foi pessoalmente olhar, averiguar junto com
Bimba. Funcionário da secretaria muito conhecido. E chegou lá
averiguou. A passagem molhada da Bomba foi destruída,
quebrada e abaixo dessa passagem Zelito, você é conhecedor,
vereador Zé Augusto e os demais, vereador Guinha que está
sempre por lá; tem uma barragem ali do nosso amigo, fazendeiro
aqui de Araci, seu... Trabalha com leite. Me fugiu o nome aqui
agora. E quando... Seu Raimundo Leite. E quando a barragem dele
enche abaixo, a água represa bem dentro, bem depois da estrada
Luisinho e não tem mais desvio ali. Não tem mais desvio! Tem que
rodar pela Ribeira. E aí senhoras e senhores, é essa a situação que
nós estamos convivendo com as chuvas. Muitas vezes o cidadão
cobra nas redes sociais e alguém diz assim ―a prefeitura vai fazer
o que? Tá chovendo, deu trovoada e tal e tudo mais‖. Certo. Mas é
a prefeitura que tem que socorrer. O cidadão tem a quem pra
socorrer? Não tem um equipamento maquinário. O cidadão não
tem, ele não consegue pagar. Ele tem recorrer o município! Como
o vereador Luisinho aqui que recorreu ao município. E tá correto!
É normal essa cobrança! Agora, o município não pode
simplesmente dizer Marinho. ―Ah, tá em período de chuvas‖. Não,
o município tem que ir averiguar e tentar resolver ou amenizar a
situação do nosso morador. Mas, aqui hoje nós tivemos a visita da
EMBASA, eu quero agradecer aqui a visita da EMBASA, empresa
essa que eu mando sempre o meu repudio. Não tenho medo de
dizer. Mas pelo menos atendeu o requerimento; teve aqui
presente. Parabenizar. Mas, observando a EMBASA, como eu disse
aqui no meu pronunciamento anterior, ela trata o cidadão com
maior desprezo do mundo. E aí manda dois técnicos de
Alagoinhas, vim nesta casa, nos dizer que a EMBASA deveria ter
feito e afirmar que tá fazendo. É difícil encarar a EMBASA nesta
29

manhã e a EMMBBASA dizer assim: ―O pessoal do Araci Norte
receberam todas as taxas, cobrança de taxa mínima‖. Mentira! A
EMBASA sequer avisou a população que ia ser dessa forma. A
EMBASA vai lá entrega uma conta de água de 200 reais, 180 reais,
aí se o cidadão não ligar, não reclamar, não procurar um
vereador, o cara vai lá e vai pagar aquele valor. E a EMBASA vai
ficar quieta, não vai estornar o dinheiro não. Eu já conheço como
a EMBASA é maléfica com seu cliente. E aí a gente escutar o
gerente da EMBASA dizer assim: ―Às vezes, o cidadão e as pessoas
não procuram a EMBASA e procuram os vereadores‖. Quando o
cidadão EMBASA vem procurar o vereador, ele já foi a EMBASA, ele
já cansou, ele já gastou o dinheiro que tinha pagando passagem e
vocês não resolveram. Quando o cidadão vem procurar o
vereador, porque é a única esperança que falta. A EMBASA tem
que ter mais respeito com o cidadão araciense e também com a
Câmara de Vereadores de Araci. Usar dos termos e dizer ―o
cidadão procura vereador‖. Mais do que normal! Porque se esta
casa não se manifestar a EMBASA não vem dizer de fato o que tá
acontecendo. O que custava a EMBASA ter informado tudo isso
aqui que informou nesta manhã há dias atrás, como o vereador
Marinho pediu, cobrou? O que custava pra EMBASA? O que custa
pra EMBASA instalar um ponto de atendimento na região de João
Vieira, Barreira, Pedra Alta e Tapuio. Botar um atendente lá pra
informar o cidadão, já que é um processo novo, que está
iniciando do Araci Norte? A EMBASA é uma vergonha! E aí o
cidadão dizer assim: ―É num passou o projeto da rede de esgoto
pra gente tomar conta, mas até 2032 terá que ter tratamento
sanitário, porque é uma forma de economizar com gasto em
saúde pública‖. E quem é que disse que não é? E quem é que é a
favor de rede de esgoto aberta? Ninguém aqui é a favor não! Eu
não sou é a favor da EMBASA aproveitar uma rede de esgoto, que
o município já em quase sua totalidade do centro e a EMBASA vir
30

pra cá querer cobrar 80% do que o cidadão gasta com água em
rede de esgoto. Eu não sou não contrario! Se a EMBASA colocasse
aí uma taxa, 10 reais, 15 reais pra tomar conta da rede de esgoto
do município. Tenho certeza que todos os vereadores aqui iam
votar a favor. Lembro muito bem da minha briga com esse
cidadão que saiu daqui nesta manhã e do vereador Guinha, aqui
na audiência pública, e a EMBASA vir pra cá criar termos e querer
jogar a gente contra uma situação de saúde pública. É muito bom
ser um diretor, ser um técnico da EMBASA, ganhar dinheiro e
muito dinheiro. Ganhar 4, 5, 6 salários mínimos, sair de
Alagoinhas e vir pra cá passar mel na boca do povo. Não vai não!
Não vai não. O cidadão araciense tem que entender o destrato
que a EMBASA age com ele. E procurar os meios judiciais. Eu já vi
diversos escritórios de advocacia, pessoas da minha região, dando
entrada em processo contra a EMBASA, porque tá cobrando água,
tá cobrando do Araci Norte sem a água tá caindo nas
comunidades. Eu tô mentindo aqui? Os vereadores da zona rural
sabem o que eu tô dizendo. Os vereadores aqui que tem acesso à
zona rural sabem o que eu tô dizendo. E eu quero que as pessoas
coloquem mesmo e dê prejuízo a EMBASA. Pra ela aprender a
respeitar o povo. Se ela tivesse agindo corretamente, ela não tava
perdendo nos tribunais diversas ações contra os seus clientes. O
mais tocante é que eu dou uma sugestão da EMBASA colocar mais
números de WhatsApp, pra pessoas ligarem, solicitarem água
através do caminhão pipa. E ele vem aqui e diz abertamente. Tá
gravado. ―Devido à quantidade de pessoas, nós colocamos uma
pessoa lá na frente pra atender‖. Então, a EMBASA causou um
dano de saúde pública durante o COVID-19. Ele assumiu, aqui
nesta manhã, que atendeu presencialmente e colocou um
servidor, um funcionário pra atender. E eu passava naquela rua da
EMBASA e via a quantidade de pessoas, virava a esquina,
solicitando 500 litros de água. São coisas sérias que a EMBASA
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comete contra o cidadão. E eu digo ao cidadão. Tá prejudicado?
Se sentiu prejudicado? Procure um advogado!
Não percam tempo! E aí senhoras e senhores, nesta manhã,
desejo a todos um bom dia e que Deus nos acompanhe, nos guie
e nos dê uma semana tranquila de paz. Obrigado a todos.

Vereadora Edneide, na Tribuna:

Seu Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Jamile;
público presente; você em casa ouvindo através da Cultura FM,
meu bom dia. Seu Presidente venho aqui nesta manhã, quase
meio dia; hoje a nossa sessão tá recheada de informação, graças a
Deus. É isso que o povo espera que está casa, que todos falem,
porque nós aqui representamos a voz da população araciense.
Quero aqui, venho agradecer a todos os colegas vereadores por
ter aprovado o Projeto de Lei que dá o dia do líder comunitário; é
um projeto que vai organizar o calendário do município, como já
existe outros dias, o dia do demole, dia agora aqui que a colega
Jamile colocou a semana passada, a semana do ciclista. Então
assim, vai organizar o calendário do município. E se a gente
puder, nós colegas vereadores, estar ajudando o município a
organizar o seu calendário, é muito importante. Brigada colega!
Na 5ª feira seu Presidente, como foi solicitado da nossa
presidente da Comissão de Saúde, colega Jamile, a presença da
secretária nas visitas aos PSFs da zona rural, na 5ª eu, colega
Zelito e a colega Jamile, estivemos em três PSF. Eu vou aqui fazer
um brevemente relato que foi feito durante as visitas. No nosso
relatório eu como relatora da comissão, relatei o seguinte: A
Câmara de Vereadores do Município de Araci tem a sua
representatividade na função de saúde, Jamile Magalhões,
Presidente Edneide Pereira, relatora e Zelito 3º membro. Na 5ª
feira, dia 22, tivemos visita nos PSFs, iniciando por Barbosa, Pedra
Alta e Tapuio. No PSF, na unidade de Pedra Alta, foi detectado o
seguinte problema. Lá nós detectamos que faltava no consultório
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odontológico um ar condicionado e a rodinha da cadeira que
estava quebrada. E ela também solicitava ali um armário, pra tá
locomovendo as coisas que é utilizada, que utiliza durante o
atendimento. Também foi detectado uma infiltração, uma
pequena infiltração e também foi questionado um bebedouro e
uma torneira da pia que estava quebrada. Já colocada pelo colega
Luisinho, recentemente na sessão anteriormente, que já tinha
cobrado dessa situação. Segundo a secretária, imediatamente ela
disse que já estava encaminhada essa questão. E no domingo
Luisinho, ela já me mandava às fotos das providências sendo
tomadas, na questão do bebedouro já perfeito, em perfeito
estado, o ar condicionado já sendo instalado e as outras coisas já
vai tá tomando as providências. Então, parabenizar a secretária
pela essa atitude e rapidez no resolvamento da questão. Em
Barbosa foi detectado uma infiltração ali na recepção, que tá
muito, quando chove, chove dentro do PSF. Então, a gente sabe
que um transtorno pra quem tá ali e também prejuízo maior
deixar isso, esse problema se alastrar. Mas a secretária, segundo
ela já foi encaminhado, a engenharia já foi detectar o problema e
já tá sendo encaminhado. Em Tapuio, graças a Deus, menos
problema em Tapuio, né? Em relação a isso a gente não encontrou
quase nada sobre os PSFs. Só solicitaram questão de cadeiras pra
os usuários, paciente ficar mais a vontade na hora do
atendimento. Ficar todos sentados. Então foi esse o relatório que
fizemos. Esperamos que esses probleminhas que foram colocados
seja resolvido. Marcamos, vamos sentar Presidente Jamile, pra
visitar os outros que não visitamos; no caso Caldeirão, Ribeira,
João Vieira e também aqui na sede. Então, o papel do vereador é
esse. Ser cobrado e também cobrar! E o importante é que as
nossas cobranças seja atendida. Pois não.

Vereador Luisinho solicita uma aparte: – Quero também
agradecer o trabalho de vocês na... Por ter ido à Pedra Alta,
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Barbosa e outras regiões. Ter resolvido à situação de Pedra Alta,
mas, eu queria também esclarecimentos sobre a questão do PSF
da Lagoa da Laje, se vai ter atendimento médico e quais são as
condições do mesmo. Entendo que também o tempo não foi hábil
pra vocês fazer aquele percurso e queria cobrar da equipe
também, uma visita, assim que possível, naquela localidade.

Vereadora Edneide – Pois não colega. Então, aqui é o
relatório onde a gente passamos e detectamos o problema. Os
outros que a gente ainda não foi a gente vai marcar o dia e vai
fazer outras visitas. Também foi cobrado mais um médico lá no
PSF de Pedra Alta e a secretária disse que é a questão é encontrar
esse médico, esse profissional. Mas, que tá lutando e tá tentando
pra vê se consegue. Até porque ela sabe a importância que tem.
Aquela região de Pedra Alta é muito grande, muita gente e
distante da cidade. Então, ela disse que tá lutando e vai fazer de
tudo, junto com a gestão, pra vê se consegue esse profissional,
mais um profissional, pra estar ali naquela unidade de saúde em
Pedra Alta. Quero aqui dizer que tô sendo cobrada pelos
agricultores familiares em relação à terra pronta. Até agora nós já
estamos finalizando o mês de abril e ainda não temos terra pronta
ainda; a secretaria não se manifestou pra dizer se tem aração de
terra ou não. Os agricultores tá cobrando da casa, enquanto o
presidente da Comissão de Agricultura, junto com o colega
Francisquinho e Zé Augusto. Tenho certeza que a gente vai tá
sempre buscando informações na secretaria pra tá colocando pra
o nosso povo. Então é um pedido dos agricultores, até porque a
chuva tá caindo e o povo fica desesperado quando vê a chuva cair
e não ter a condição de botar pra gradear a sua terra. Nós
sabemos que agora tudo tá ficando caro. Quem é agricultor sabe
do que eu tô falando. Uma grade que era 30, 40 reais agora já
passa pra ser 60. Então, se você tem duas tarefas já é 120 colega
Jefinho. Então, fica difícil, né? Pras pessoas que não tem condição.
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Então, que a Secretaria de Agricultura se manifeste, converse com
presidentes de associações, com o conselho CMDRF e explique o
que tá acontecendo; se vai ter ou não vai ter, porque a gente fica
sabendo das reais informações e passa pra nosso povo. Pra não
houver controverso como sempre aconteceu com a EMBASA, né?
Quando as pessoas vêm e se explica, e diz o que tá acontecendo
o povo entende. Mas se não dizer o que tá acontecendo, o povo
não vai entender. E também o povo não vai ficar esperando, né?
Se não tem, diz que não tem! Porque aí o povo vai ver o que é que
ele pode fazer. E se tem, quando é que vai ter! Eu quero aqui
também cobrar, não ainda quem é o líder do governo... Eu tô
sentindo falta, porque antes a gente sabia quem era. O líder do
governo dizia assim ―Fulano tal, encaminha pra gestão‖. A gente
sabe que a gestão não tem esse tempo, né? De tá atendendo
todas as demanda do vereador, mas se tiver um líder ali que leve
as informações, as cobranças dos colegas, fica mais fácil. Ainda
não se sabe dizer quem é não foi exposto aqui, mas eu espero,
mais uma vez eu cobro da gestão, da vice Gilmara, da prefeita
Keinha, que diga logo quem é o seu líder e até porque facilita o
contato, as informações pra nós colegas vereadores. Porque tendo
o líder ali, o líder vai levar as informações. Saiu daqui, teve a
cobrança, leva. Depois dá a resposta pra gente. Isso é muito
importante. Eu canso de dizer que um diálogo vale tudo. Um dia
desse eu tava assistindo na TV e um humorista, ele disse uma
charada pra Silvio Santos. E ele disse assim: ―Oh Silvio, um carro
engrenado ele desce?‖ Aí o Silvio: ―Não! Ele nem sobe‖. Então, a
gente precisa desengrenar o carro pras coisas andarem. Tem
charada que tem sentido em nossa vida. E tem sentido na vida da
nossa comunidade. Que tem sentido na vida de uma
administração pública. E isso é importante! A gente tá alinhado
com as informações, dialogando com a gestão e pra gente poder
sanar e saber resolver os problemas do nosso povo. Eu ontem tive
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uma andada nos bairros; com essa chuva destruiu muito. Muitas
casas foram destruídas; muitas muitos bairros foram destruídos e
eu fiz uma andada pra poder realmente verificar e poder tá aqui
falando do que eu vi. Do que eu vi e não daquilo que alguém e
disse. E de fato, nós temos colega Leandro, com a questão da
chuva, muitos lugares que foram destruídos. E a gente precisa
identificar pra tentar resolver. Nós sabemos que não é fácil uma
família, que mora numa casa, que foi desobrigada por conta da
chuva e não tem onde ficar. Tá ali perdeu os seus moveis... Eu
digo isso porque eu tenho alguém da família que de tanto, no
meio da noite, madrugada tirar a vó da esposa que é paraplégica,
que não anda. Tirar a cama dela, tirar ela pra levar até a casa da
vizinha; tirar a geladeira, tirar a coisa pra não perder tudo e veio
parar no hospital no outro dia com o abdômen todo arrebentado.
Porque ali não tinha ninguém pra ajudar ele. Ele mesmo pra tirar
aquela coisa. Primeiramente foi tirar as vidas; tirar os filhos que
tava dormindo e a vó da esposa. E segundo, as coisas que era
mais de condição, que se perdesse, no caso mesmo da geladeira,
no caso mesmo da cama, a mulher e eles dorme... E aí a gente
sabe que a chuva ela é sagrada, ela é importante, tem que chover
mesmo; precisamos da chuva. Mas a gente também precisa
resolver esses problemas; se comover com a situação do outro.
Até porque a gente sabe que esse transtorno acontece depois que
teve o calçamento, que foi no bairro do Coqueiro e que, às vezes,
foi feito o serviço não completo. Não bem feito. Que se tivesse
umas duas, três bocas de lobo, pra quando a água com toda a
força não invadir a casa, não tinha acontecido isso. Porque já
aconteceu chuvas, quantidades de chuva pior do que agora. E não
aconteceu. É moradores de 30 anos ali. É moradores de 20 anos
ali. Já teve quantidade de chuva maior de que essa que teve agora
recentemente. E não aconteceu isso. Veio acontecer isso agora,
depois que calçou a rua e que a água não suporta a boca de lobo
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e aí invade as casas. E é interessante que a gestão também deu
uma atenção pra isso, porque a gente sabe que o que tá ali é vida.
Pois não colega.

Vereador José Augusto aparteia: – Colega, é de grande
importância a fala de Vossa Excelência sobre este tema. Eu vejo
que o calçamento era de grande importância no bairro do
Coqueiro, que ali corria a céu aberto rede de esgoto, maior
imundice e o pessoal ficaram feliz. A cobrança de Vossa
Excelência é pertinente da situação da chuva. Sabemos que a
chuva é um volume muito grande, não só a nível de Araci, como
outros municípios. Sabemos que tem que atender a situação, foi
como eu falei aqui, tem que se criar mais equipe emergencial pra
tá nos bairros. Concordo plenamente. Sei que o município, não é
fácil pra o município pequeno arcar com tantas as despesas; as
equipes não parou em nenhum momento e aquele como a gente
falou do tanque lá do Coqueiro, é um dos problemas que quando
foi feito, a engenharia deveria ter um olhar pra saber que ali o um
volume de água era grande. Que era um tanque! Então, tem o erro
de lá atrás? Tem! Keinha assumiu agora, o ex-prefeito Silva Neto
já pegou o caminho andado, mas sabemos que tem que resolver.
Vossa Excelência tá certa. E eu tenho certeza que vai se buscar
uma solução pra aquela situação ali pro povo não sofrer. Porque o
povo merece uma resposta. Mas sabemos que as coisas não é tão
rápido. Agora, no atendimento das pessoas que estão com as
casas invadidas, tem que se criar radamente essas comissões e
essas equipes, como tem o Corpo de Bombeiros aí que pode
contratar no ato emergencial, que já tem alguns contratados. E
contratar mais, pra Secretaria de Agricultura, Ação Social e a
Infraestrutura juntar e trabalhar 24h.

Vereadora Edneide – Pois não. Sem tempo mais pra nada, né.
Porque o meu tempo ali já esgotou. Eu quero desejar um bom dia
a todos. Que Deus nos abençoe e que nos dê sabedoria pra saber
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lidar com toda a situação que acontece no nosso mundo, no
nosso Brasil, no nosso Araci. E mandar um forte abraço pra seu
Duca, lá da Fubá, né. Que é um trabalhador rural, esprementador
exemplar pra todos os agricultores do nosso município de Araci.
Meu bom dia e meu muito obrigada.

Vereadora Jamile, na Tribuna:

Bom dia senhor Presidente; colegas vereadores; público aqui
presente;

colega

vereadora

Edneide;

internautas

que

nos

acompanha através das redes sociais; ouvintes da Cultura FM, um
bom dia. Senhor Presidente, só pra completar a fala da colega
vereadora Edneide, com relação à visita da Comissão de Saúde
nas unidades de saúde das famílias, dizer da importância que foi
aquelas visitas porque ali podemos detectar de perto e na
companhia da secretária de saúde, também que nos deu a honra
de nos acompanhar; ali pudemos mostrar pra ela algumas coisas
que são mínimas, que poderiam ser resolvidas de tão logo. E aqui
eu gostaria de agradecer a secretária de saúde do nosso
município, Queila, pela sua atuação e pelo seu comprometimento
em buscar logo resolver aquelas situações que ali naquele
momento foram detectadas pela Comissão de Saúde e que hoje já
se encontra em pleno funcionamento nessas unidades. Com
relação à visita ao PSF da Lagoa da Laje colega vereador Luisinho,
no dia que fomos tava um período muito chuvoso e não tivemos
condições de chegar até a localidade. Mas, a cobrança já foi feita
pra secretária de saúde, a mesma me informou que está com
dificuldade na contratação de médicos, porque não é todo médico
que quer atender PSF de zona rural. Tem essa dificuldade. O
médico acha a oportunidade de atender no PSF dentro de uma
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cidade, muitas vezes não quer ir atender na zona rural. Então, ela
me disse e pediu que informasse a comissão que está tendo essa
dificuldade na contratação de médico. Mas que tão logo tá
buscando uma forma de tá resolvendo, porque entende a
necessidade daquele povo; entende o tamanho que é a região de
Pedra Alta. Uma unidade que tem cerca de 26 localidades
circunvizinhas e 1 PSF pra atender toda aquela região fica um
trabalho muito grande e ela me disse que está sim, buscando essa
solução para tão logo atender o povo daquela localidade.
Aproveitar para parabenizar a secretária também pelo seu
aniversario. Hoje tá completando idade nova e desejar sucesso,
pois sabemos que a pasta da saúde não é uma pasta fácil.
Sabemos a dificuldade que enfrentamos na saúde do país e ela
por ser uma jovem, vem se destacando muito com relação às
ações da saúde no nosso município. Mas foi citado aqui também
pelo colega vereador José Augusto, a respeito das famílias que
perderam... Que tiveram prejuízos com essas enchentes. Ontem...
Eu faço parte também da Comissão de Assistência Social daqui da
Câmara de Vereadores e ontem eu tive o cuidado de procurar o
diretor de proteção da Secretaria de Assistência Social, o senhor
Ubiratan, conhecido como Bira e busquei informações a respeito o
que é que a Secretaria de Ação Social irá fazer com essas famílias
que tiveram percas, devido às enchentes no nosso município. O
mesmo me informou que vai ser feito um trabalho através do
CRAS do nosso município, que atende esses bairros. Exemplo o
CRAS Maria Madalena e o CRAS Araci. Todos os técnicos desses
CRAS estará fazendo uma visita para ver a real necessidade e o
que cada família perdeu e o que necessita. Para a secretária
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dentro de sua... A Secretaria de Ação Social dentro de suas
possibilidades, tá buscando resolver essa situação das famílias
que tiveram suas residências afetadas pelas enchentes. Mas aqui
eu não poderia deixar de falar e parabenizar o secretário de
infraestrutura João Paulo, o secretário de agricultura e meio
ambiente, Ed Carlos e a coordenadora da Defesa Civil, Marizete.
Porque fizeram uma parceria e estão se desdobrando para tentar
solucionar esses problemas que as fortes chuvas trouxeram para
o nosso município. Sabemos que eles estão com equipes
reduzidas, mas estão se desdobrando para dar um atendimento à
população. E eu sei do compromisso, o comprometimento que
cada um tem com a pasta que lhe foi confiada, para atender a
população. Então, conversei com o secretário, ele me disse que já
está buscando uma forma de aumentar a mão de obra, pra tá
dando uma melhor atendimento a essas famílias. Porque
realmente foi redu... Eles estão com mão de obra reduzida e não
tendo a condição suficiente para tá resolvendo de imediato essa
situação. Mas me garantiu que está sim sendo tomadas as
providências para que isso seja resolvido. Pois não colega.


Vereador José Augusto aparteia: – Colega, rapidinho. Eu

gostaria de pedir a cada secretaria; porque eu sei que as
secretarias tão atentas e tão trabalhando e não pode resolver
tudo, não é? Sabemos que o número de pessoas é reduzido, a
questão financeira do município. Mas que eles tire foto em todos
os locais que eles for, que eles tire foto e publique. Pra população
vê que as secretarias não tão paradas. Que às vezes o pessoal fica
nas rede social, mostrando... Tão certos de mostrar! Mas não sabe
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também por detrás o que é que as secretarias toa fazendo nos
diversos bairros da nossa sede do nosso município.


Vereadora Jamile – Com certeza vereador. Com relação à

vacinação do COVID, ontem em nosso município, foi iniciada a
vacinação para os profissionais de educação; acredito eu que tão
logo será estendido aos demais; foram até 45 anos. Mas, que tão
logo possa chegar para todos; porque sabemos a necessidade,
não só os profissionais da educação, mas que possa chegar para
todos. Porque temos profissionais aí também que estão na linha
de frente, como os agentes de limpeza pública, que foi incluída
agora no plano de prioridade. Então, eu acho que já era pra ter
sido há muito tempo, desde o inicio, porque eles estão na linha
de frente, estão aí nas ruas fazendo a limpeza pública do nosso
município e que ainda não tinham entrado no grupo de
prioridade. Mas e agora já foi inserido no grupo de prioridade da
vacinação contra o COVID. E por falar em COVID senhores
vereadores, uma coisa que me preocupa bastante é o número de
infectados e pessoas ativas no nosso município diminuir um
pouco. Mas o que me preocupa é que essa diminuição tem
causado, ainda, um certo tipo de acomodismo de algumas
pessoas, por acharem que o vírus não existe mais. Estão se
aglomerando novamente. Então, eu peço a população de Araci,
vamos ter consciência, que o vírus ainda está aí. O vírus não
acabou. Não é porque temos um número bem baixo de pessoas
ativas, que vamos voltar a fazer aglomerações; pelo contrario,
vamos nos prevenir cada vez mais, porque a vacina chegou, mas
não chegou ainda pra todos. Então, temos que ter essa
consciência, porque ainda devemos ter muitos, ainda pode
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ocorrer o risco de ter mais um pico e isso vir afetar ainda mais a
população. Mas senhor Presidente, colegas vereadores, não
poderia deixar de falar aqui da vinda do pessoal da EMBASA.
Agradecer

por

atender

a

convocação

e

vir

aqui

prestar

esclarecimentos a população. Mas dizer que o que me preocupa
ainda é esse fato dessa interligação ao sistema Araci Norte. Pois o
sistema Araci Norte não está dando conta de abastecer o pessoal
da zona rural. Esse sistema Araci Norte irá dar conta de abastecer
as famílias que precisam de água aqui na sede? Então, é isso que
me preocupa; é isso que preocupa, acredito eu, a todos os
vereadores que aqui fizeram as mesmas indagações. E espero que
a EMBASA tão logo possa resolver essa situação. Pois o Araci
Norte, como tenho dito, em muitas comunidades do nosso
município, não tem tido um atendimento de qualidade. As
pessoas estão sem ter o abastecimento de água por parte do
Araci Norte. Um projeto que se perlonga durante muito tempo e
que ainda não tem 100% atendendo as comunidades. Então, é
uma situação que preocupa a todos nós vereadores e a população
nos pergunta e pede explicações. E aqui ele... Eu fiquei também
triste quando ele disse que porque o pessoal não procura a
EMBASA e vem procurar o vereador? O pessoal procura o
vereador, porque o vereador foi eleito pra ser a voz do povo aqui
na Câmara. Então, se nós não tivéssemos provocado a EMBASA a
vir a Câmara prestar esclarecimento, até hoje à população de
Araci não saberia que estava sendo feito interligação ao sistema
Araci Norte, para trazer água para a sede do nosso município e
nem que estava tentando resolver a situação do poço antigo Araci
Norte. Então, esse é o papel do vereador. Se o povo procura o
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vereador, o vereador tem que cobrar sim, porque nós somos
eleitos pra ser a voz do povo. E é dessa forma que continuaremos
fazendo o nosso trabalho. Fazendo as cobranças, cobranças com
fundamento. Não cobranças infundadas, porque aqui nós temos a
responsabilidade de cobrar aquilo que de fato é de interesse da
população. No mais senhor Presidente, são estas as minhas
colocações nesta manhã e desejo a todos um bom dia.
Presidente Virgilio – Sem outros oradores inscritos, declaro a
sessão encerrada em nome de Deus. Muito obrigado.
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