ATA Nº 08/2021
Sessão Ordinária Nº 07 – 1º Período
04 de maio de 2021

Ata lavrada para registro dos trabalhos realizados na
Sessão Ordinária Nº 07 em 04 de maio, 1º Período de 2021, na
forma do Inciso I do Art. 96 do Regimento Interno, sob condução
do presidente vereador Virgílio Carvalho Santos com mais nove
vereadores formando o plenário sendo eles, o vereador Valter
Andrade de Oliveira, Joselito Jose de Sousa, José Mário da
Conceição Júnior, as vereadoras Jamile Magalhães da Costa e
Edneide Santana Pereira, mais os vereadores, José Augusto Moura
de Andrade, Laerto Januir Barreto Pinho, Leandro Andrade Macedo
e, Francisco Lima de Oliveira.
Aos 14 minutos passados das nove, o presidente Virgílio
tomou assento e depois das saudações iniciais, concitou a todos
para se posicionarem de pé para a execução e cântico dos hinos,
Nacional e de Araci e de pronto declarou em nome de Deus a
abertura da sessão, dado início aos trabalhos do Primeiro
Expediente e ordenando que fosse feita a Leitura da Ata da Sessão
Anterior; leitura que após consultar o plenário foi aprovada sem
restrições. Em seguida ordenou a leitura das correspondências
oficiais, tratando-se do Ofício nº 0107/2021 do gabinete da
prefeita que “Indicando o vereador Jefson Miranda Cardoso
Carneiro, como líder do governo”.

O servidor Clebson, leu ainda as Proposições protocoladas na
secretaria da Casa, tratando-se uma Indicação do vereador JOSÉ
MÁRIO DA CONCIEÇÃO JÚNIOR indicando “a pavimentação em
paralelepípedo no Povoado do Fubá e três indicações da
vereadora EDNEIDE SANTANA PEREIRA indicando “a construção de
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uma manilha em ponto específico da estrada que liga o Povoado
de Bela Vista à sele do município”; da “construção de uma manilha
na saída do povoado do Caldeirão em direção à Queimada do
Borges” e a última designando “a aquisição de um terreno no
Povoado de Bela Vista para ser utilizado como depósito de lixo da
comunidade”.
Ainda em tempo de pequeno expediente, foi lido o Parece nº
010/2021 da Comissão de Saúde, Habitação e Assistência Social
FAVORÁVEL, com placar unânime, ao Projeto de Lei nº 005/2021
de autoria do vereador José Augusto Moura de Andrade que “Cria
Programa de Assistência a Mães Trabalhadoras no município de
Araci e dá outras providências”.
Abertos os trabalhos do Grande Expediente, se manifestaram
pela ordem os vereadores Marinho e Edneide como autores das
indicações:

Vereador Marinho:

Bom dia Presidente; bom dia a todos; a todos os ouvintes
aqui, em especial a Jonas, que é nossa liderança lá da comunidade
da Fubá. Essa indicação ela tem por objetivo trazer mais
dignidade, mais acesso e mais composição para a nossa
sociedade. Quando a gente pensa em um povoado, na extensão e
na sua visibilidade para com a sua cidade, a gente pensa em
qualidade de vida. E a gente sabe que é necessário que
preenchamos isso com espaço mais digno. Então, minha
indicação, lá para o calçamento da Fubá, ela recorre e decorre
diante e todo esse discurso. Melhor qualidade de vida, mais
exatamente especifico para comunidades que necessitam do
mesmo e a Fubá, ela vem se estendendo, nós conhecíamos
apenas aquela parte de baixo e hoje nós temos um parte maior,
digamos assim, que é um anexo que fica subindo ali a Fubá e
precisa ser localizada, precisa ser assistida e o povo de lá precisa
ser ouvido. Então, por isso indico o calçamento de lá.
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Vereadora Edneide:

Bom dia; bom dia seu Presidente; colegas vereadores. Seu
Presidente foi feita essa indicação a pedido da comunidade. A
009, que indica a compra de manilha para dá, para colocar sua
água, né. Nós temos o povoado de Bela Vista, que era o povoado
entre uma rua e outra era um tanque. Era um tanque chamado
Tanque do Derba e esse tanque foi exterminado e dentro do
tanque hoje, faz parte de terreno e casas. Casas já feita. E aí
quando chove, a gente sabe que fica aquela poça de água
enorme, até mesmo traz prejuízo, porque invade, não só uma
casa, mas umas duas, três casas será invadida pela água, porque
não tem pra onde escoar. E a compra dessa manilha vai
beneficiar, não só uma família, mas sim, as famílias que faz parte
daquela rua ali, aonde a água é localizada. Quem passar por lá
hoje, a chuva tem mais ou menos 3, 4 dias que choveu, mas quem
passar lá hoje vai tá lá, não uma poça de água, mas também um
lameiro. Isso é um risco, né. Então, quando a gente se pensa na
comunidade, a gente se vê nós, agente vê a comunidade bem, a
comunidade as pessoas com saúde. E se a gente não pensar no
bem comum, a gente não precisaria estar representando o nosso
povo. Então, por isso que foi pensado para o Poder Público, fazer
a compra da manilha. Não é muito gasto. Tenho certeza que
poucas manilhas ali vai ser feito e o trabalho que vai dar
dignidade aqueles moradores. A mesma coisa no Caldeirão.
Passando por ali, terminando o calçamento ali do Caldeirão,
descendo pra o Bela Vista, Pereira, Queimado do Boge, tem uma
descida enorme e a água toda que desce ali do povoado desce
com toda a força e aí cava tanto, que na frente dos moradores ali,
não tem nem acesso de passar pra estrada o buraco que fica.
Então sim, eu vejo que após as chuvas, a gestão toma a
providência de passar máquina, de entupir o buraco, mas não
resolve. Então é um trabalho que é feito continuo. Colocando as
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manilha, vai acabar com esse trabalho; vai acabar com essa
preocupação da gestão, toda a chuva que der tá levando máquina
pra fazer o serviço. E ali foi colocado também, em nome dos
moradores, essa preocupação. E aí o colega Guinha que também é
lá do Caldeirão, dá essa força pra ajudar, que a gente sabe que é
preciso. E a compra de um terreno pra localizar o lixo de Bela
Vista... Sabemos que Bela Vista hoje é um povoado que tá
crescendo bastante; as família tá aumentando; os filhos tão tendo
famílias e aí tão construindo casas e aí tá aumentando as famílias.
E nós sabemos que Bela Vista não tem coleta seletiva de lixo; a
caçamba passava uma vez por semana, agora tá passando 15 dias
em 3 semana. Eu tive uma reunião, esta semana em Bela Vista, e
eles cobraram muito, bastante, que não tem mais onde jogar o
lixo. Jogava na beira da estrada. Localizando um terreno do
vizinho lá, o vizinho já proibiu, não quer mais saber. Porque
recentemente quase pega fogo no terreno dele; se não fosse a
comunidade pra apagar o incêndio, ia ter um transtorno naquela
terra. E aí a comunidade ficou sem saber pra onde vai locar esse
lixo. E a gente detectou que abaixo, a 1 km de Bela Vista, se tem
um terreno que pode ser comprado pela própria gestão pra tá
mesmo fazendo essa coleta seletiva e colhendo esse lixo.
O presidente Virgílio entrou na Pauta da Ordem do Dia,
colocando em votação as indicações lidas no pequeno expediente
sendo as quatro proposituras aprovadas em bloco por oito (8)
votos dos vereadores Valter, Joselito, Marinho, Jamile, Edneide,
José Augusto, Léo de Eridan e Francisquinho. Em ato contínuo foi
também votado o Projeto de Lei Nº 005/2021 de autoria do
vereador José Augusto Moura de Andrade que “cria Programa de
Assistência a Mães Trabalhadoras no município de Araci e dá
outras providências”. Aprovado em única discussão e votação por
oito (8) votos dos vereadores que formaram o plenário.

Vereador José Augusto levanta uma (questão de ordem):
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Seu Presidente, eu quero agradecer a cada um que votou. É
um projeto que não é do vereador Zé Augusto, mas sim desta
casa. Como foi aprovado pelo colega aqui presente; agradecer o
voto de cada um. Entendemos que é de grande importância que o
nosso município venha atender essas mães solteiras que tão aí
sofrendo, criando seu filho sem, praticamente sem o pai por
perto. Então, entendemos que a Secretaria de Ação Social, e eu
vou ficar no pé pra ser sancionada essa lei e que seja cumprida.
Se não pode, como pode falaram aqui – “ah, porque são muitas
mães”. Vai classificar as mães e vai aos poucos ajudando as mães.
Aquelas que vendem a salada de fruta, quem faz o salgado,
aquela que vende a bala, que vende que faz suas ações pra
sobreviver, que a gente possamos entender que a secretaria pode
cadastrar, através da sua equipe, e atender essas mães. Então, eu
agradeço a cada colega e dizer ao povo de Araci, que esse projeto
foi apresentado pelo vereador Zé Augusto, mas é que é de toda
esta casa aqui que votou e aprovou neste momento.
O presidente Virgílio, abre o tempo de pronunciamentos da
Tribuna da Casa, chamando pela ordem os seis vereadores
inscritos começando com o vereador Marinho.

Vereador Marinho, na Tribuna:

Bom dia a todos. Quero saudar a mesa em nome do
Presidente Virgilio. Como de costume as nossas colegas e
vereadoras Jamile e Edneide; o meu bom dia a todos aqui
presentes, Arôvel; a Jonas que está ali conosco e todos os demais.
Eu quero começar falando aqui da gratidão do apoio a vocês a
minha indicação, porque quando fala da Fubá, de onde eu vim,
então é um negócio que toca a gente. E vê aquela comunidade
crescer e desenvolver nos deixa ainda mais feliz. Quero falar
também da visita que nós fizemos na semana passada a qual nos
deixa ainda feliz também, por saber que está sendo feita uma
obra de grande importância e de viabilidade econômica. Que
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facilitará o trajeto de muitas pessoas e fará com que a água tome
o seu lugar de origem. Eu vou falar pouco, eu vou ser breve hoje,
porque eu tenho que fazer outras coisas daqui a pouco, tenho uns
projetos pra desenvolver e que queria pedir ao Presidente, que
preste um pouco mais de atenção, junto com nós vereadores, as
obras do nosso município. Estive em conversa com um dos donos
da empresa, a Prêmio Construtora, o qual trouxe alguns
esclarecimento por ser o presidente da comissão eu procurei
conversar com os responsáveis e fui notar uma certa dificuldade
em um meio que a população, elas não estão respeitando as
obras. O parquinho mesmo está sendo invadido todos os dias. A
obra não foi finalizada e se você passar à noite lá, já se encontram
vândalos quebrando o nosso patrimônio, patrimônio da
comunidade, que tá pra ser entregue. Temos também a obra lá da
quadra, que também tá sendo invadida; a gente precisa; nós
estamos num momento muito crucial, onde a segurança na nossa
cidade precisa ser mais vista. A gente precisa ver o que pode ser
feito e ressaltar mais uma vez, que a gente precisa de vacinação.
Fico feliz que a vacinação chegou aí para o nosso corpo docente,
os professores, servidores da educação. Fazer educação é fazer o
básico, o mínimo pra nossa sociedade. A gente só vai conseguir
crescer e evoluir, quando a educação for prioridade. E eu tô aqui
nesta casa pra trazer a educação como nossa fonte, uma fonte
primaria, conhecimento que leva as pessoas a lugares ainda mais
altos. Alçar voos, não depende unicamente de você saber; é você
já chegar, conhecer e praticar. E as armas são os livros! Não existe
momento maior e melhor do que a gente pensar na educação e
até mesmo quando a gente pensa em educação, a gente pensa na
saúde, porque sem esses profissionais de grandeza, sem eles que
tão ali na linha de frente, a gente não consegue passar dessa. Por
isso que eu peço atenção, peço vacina já. Sou a favor da vacina;
vejo ela como a nossa única fonte. Se a economia tá em
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decadência é porque não tem vacina pra todo mundo. Não tem
como abrir comércio o tempo inteiro, se a gente não consegue
controlar, se não tem medidas sanitárias cabíveis pra isso. A
gente entende que tudo é essencial! E é necessário que tudo
funcione pra que a gente possa tocar a vida. Mas é necessário que
todos tenham vacina! Que a vacina chegue para todos com
brevidade. Quero mais uma vez agradecer, o meu muito obrigado
e tenham todos um bom dia.

Vereador Valter, na Tribuna:

Bom dia senhor Presidente; senhores vereadores; público
aqui presente. Quero nesta manhã saudar a todos ouvintes da
Cultura FM de Araci. Seu Presidente, quero nesta manhã aqui em
meu pronunciamento, me referenciar sobre a comunidade de Ovo
da Ema, onde na noite de ontem teve uma missa de grande
importância pra aquela localidade; os moradores que lutaram,
junto com amigos, com a comunidade e fizeram a capela daquela
comunidade. Quero aqui parabenizar o esforço do nosso amigo
Ronilson, maquinista e de toda a comunidade e os amigos que
ajudaram a comunidade realmente ter o seu ponto de reflexão e
de orações. Quero seu Presidente, também nesta manhã, aqui
falar da nossa ida à Salvador, ao gabinete do deputado Felix
Mendonça Jr., onde tivemos uma audiência com o mesmo e ali
discutimos, eu junto do vereador Presidente desta casa, Virgílio,
do nosso amigo Zelito da Ribeira, Léo de Marlucia e do presidente
do PDT municipal, o nosso amigo Valter Cardoso. Quero dizer que
foi um momento de grande importância pra o nosso município e
que o município em breve estará recebendo emendas importantes
para o desenvolvimento da nossa cidade e de povoados e distrito
do nosso município. Quero dizer que foi um encontro de grande
valia e tenho certeza que esse deputado, que é recordista de
emendas parlamentares no município de Araci, vai continuar
ajudando muito o município de Araci. Fiquei seu Presidente, muito
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feliz em ouvir as menções do deputado Félix Mendonça a pessoa
do Presidente Virgilio, um deputado realmente que reconhece o
valor, a importância dos seus parceiros, dos seus amigos aqui no
município de Araci. E aquilo que eu ouvi na última reunião que
tivemos com toda a bancada, junto com a prefeita, junto com o
ex-prefeito do município, o nosso amigo Silva Neto com a viceprefeita, eu pensei que eles tinham ensaiado essa fala em ver o
deputado Félix Mendonça falar o que o ex-prefeito Silva Neto
falou a respeito do nosso amigo Virgilio, vereador aqui desta casa
e ali eu vi realmente a importância, quando o deputado Félix falou
que Virgilio foi o primeiro político andar ao lado do nosso exprefeito aqui no município de Araci na feira livre. É de grande
importância essa lembrança. Isso realmente nos fortalece Virgilio,
tenho certeza que o nosso ex-prefeito tá fazendo também o seu
caminho; tem feito em toda a Bahia, vem lutando, vem buscando
forças e podemos ver diante da palavra do nosso amigo deputado
federal Félix Mendonça, que Araci em breve terá um representante
na Assembleia Legislativa do nosso município, do nosso estado.
Quero desejar força e sabedoria pra essa nova jornada do nosso
amigo, ex-prefeito desta terra, que construiu uma nova historia
em todo o município; que construiu uma nova forma de fazer
político em toda a região. Parabéns Silva Neto e todo o seu grupo,
liderado por Vossa Excelência. Quero aqui também agradecer a
secretária de saúde do nosso município, a nossa prefeita Keinha,
pela reforma dos PSF; posso dizer que o do Caldeirão vereadora
Edneide, Vossa Excelência que anda naquela região, o PSF
realmente ficou muito bonito; o pedido pra poder fechar alguma
área lá do PSF, que as mães se preocupava e hoje, graças a Deus,
o nosso PSF tá lá reformado e só tenho mesmo a agradecer a
gestão municipal, a prefeita por tá atendendo realmente esses
pedidos tão importante pra uma qualidade de vida pra o nosso
povo. Também não poderia deixar de agradecer aqui o secretário
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de infraestrutura do nosso município, o nosso amigo João Paulo,
por atender não só a minha reivindicação, mas uma reivindicação
da população lá da região de Caldeirão, região de Ovo da Ema e
outras regiões ali vizinho ao Caldeirão, que foi a questão da
iluminação pública. O nosso povo agradece; o nosso povo fica
feliz por cada ação que chega nas nossas regiões. Quero também
senhor Presidente, falar nesta manhã, de uma obra tão
importante. Tive a oportunidade de fazer essa indicação aqui na
Câmara Municipal e essa indicação foi atendida pela gestão do
ex-prefeito Silva Neto e concluída agora na gestão da prefeita
Keinha, que é a escola do Caldeirão Novo. A escola do Caldeirão
Novo, realmente uma escola de qualidade, uma escola bonita, tive
a oportunidade de tá visitando e as famílias daquela região
agradece imensamente por esse sonho tão grande, que era essa
escola, que hoje graças a Deus o município irá marcar a data de
entrega, pra em breve quando retornar as aulas presencial, os
alunos daquela região possa ter realmente essa escola que é de
qualidade pra poder atender as necessidades daquele povo.
Também não poderia senhor Presidente, aqui deixar de
parabenizar e agradecer a cada um dos vereadores, pelas
indicações desta manhã. Indicações importantes, indicações que
traz beneficio pra o nosso povo e me deixa senhores vereadores,
vereadores e vereadoras, orgulhoso em ter realmente um
parlamento aqui no município de Araci, que sonha e que trabalha
por dias melhores pra nossa população. Me orgulha em ser colega
de cada um de vocês. Me orgulha em ser colega desses cidadãos e
cidadãs de bem do nosso município, que representa a cada uma
pessoa do nosso município. Desejo a todos prosperidade e
sabedoria para continuar trabalhando em um mandato em prol a
nossa população. Quero seu Presidente, também nesta manhã,
aqui falar de um pedido importante que é da nossa amiga Nete, lá
da região da Fubá. Essa senhora, ela trabalha na feira livre do
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nosso município e na última semana houve alguns problemas na
feira livre, esses problemas já vêm existindo Marinho, na feira
livre e ela pede o secretário de segurança do nosso município que
não tem nosso município não tem secretário de segurança
pública, mas eu trago o pedido da forma que ela me enviou, pra
que haja providência em colocar segurança na feira livre do nosso
município, pra que as pessoas possam...

Vereadora Jamile, solicita um Aparte: - Só com relação à
Secretaria de Segurança, informar a Vossa Excelência que a
Secretaria de Infraestrutura, Segurança e Transporte, então tá
englobada essas três secretarias em uma única só. Só pra
esclarecer Vossa Excelência. Secretário João Paulo.

Vereador Valter solicita um Aparte: – Isso! Mas a forma como
ela me pediu, ela se dirigia diretamente ao secretário de
segurança pública. Existe uma secretaria que acopla as outras
demandas do município, como segurança pública. Então, que
possa ser resolvida essa situação da feira livre do nosso município
na questão da segurança. Só tenho mesmo a agradecer a todos os
vereadores, a população do nosso município e desejar um bom
dia a todos.

Vereador José Augusto, na Tribuna:

Senhor Presente; senhoras e senhores vereadores; povo
presente; povo que escuta pela Cultura FM; pelo Facebook da
Câmara. Seu Presidente, agradecer mais um dia aqui nesta casa;
agradecer ao nosso bom Deus que nos dá força, coragem e que
nós possamos ter dedicação a cada dia na Casa Legislativa. E
agradecer desde já seu Presidente, esse projeto que é um projeto
que tá em outra cidade e creio que será sancionada pela prefeita
Keinha. Espero que seja sancionado e vô tá em cima, vô tá
cobrando e que esta casa também cobre quando mandar o
projeto o ato da sanção. Ou favorável ou contra ao projeto. Seu
Presidente eu quero iniciar aqui falando de um homem que a
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gente não podemos esquecer do nosso município. É o nosso
inesquecível Zedafó! Passei uns dias sem querer falar por
questões de me acostumar sem a presença dele; das palavras de
conforto, de carinho que ele sempre teve por todos nós araciense
e principalmente por aqueles que faz parte do seu grupo e até
pela própria oposição, o carinho que ele tinha por todos. Falar de
Zedafó é falar de um homem de um coração enorme, coração
bom, pai dedicado, amigo presente, homem que sempre gostou
do cheiro de pobre, home sempre ajudou os pobres e aqui nesta
casa no seu velório, era um clamor só da população – “você matou
a minha fome. Você foi o melhor prefeito de Araci”. Foi e será
mesmo não tando aqui, o melhor prefeito e o maior político da
historia de Araci. Isso ninguém pode negar! Dizer que Zedafó faz
muita falta, mas deixou um legado aí que é o seu filho que tá aí. E
eu fui indagado na cidade, que me perguntava se eu teria
coragem de apoiar o ex-prefeito Silva Neto pra deputado. Eu olhei
pra pessoa e perguntei o porquê não apoiar. Primeiro filho da
terra; um bom gestor. E ali ele me indagava esse tempo todo sem
eu me pronunciar e falar de silva Neto aqui. Eu disse que tudo tem
o seu tempo. Jamais iria trair, tanto por ser um bom gestor e uma
pessoa que eu sempre tratei como irmão. Isso não é de negar na
cidade. Por quê? Não de sangue, mas um irmão que hoje, aonde
eu estou eu tenho que agradecer muito a Deus e ao seu pai, que
foi quem me impulsionou pra entrar na política de Araci. E me
dando a vitoria! Ele, primeiramente Deus, o povo e ele. Porque ele
foi à carta magna pra poder eu chegar nesta casa aqui. Então, não
vou deixar de agradecer a Zedafó e não vou deixar de estar do
lado da família de Zedafó. Isso foi um propósito meu nesta
Tribuna, junto ao caixão daquele que fez por mim. Talvez, não
sei, Deus é quem sabe. Mas se eu não tivesse tido esse impulso,
essa ajuda de estar onde eu estou hoje, não sei qual era o meu
destino. Mas agradecer mesmo de coração a esse grande homem
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chamado Zedafó. E ao seu filho, mesmo com nossos embates,
nossos problemas, mas não tem que tirar o legado de quem
sempre trabalhou quem sempre fez por Araci e de que, mudou
Araci. Isso ninguém pode chegar na, em nenhum lugar e dizer
que não foi o melhor prefeito. Foi e vai continuar sendo no nosso
município. Falar da prefeita Keinha, também é falar de uma
pessoa de um carinho enorme, apascentadora, amorosa. Entendo
que o anseio da população, não toda, mas uma pequena parte,
que era ter o apoio de emprego. Mas sabemos que a prefeitura do
nosso município não pode fazer tudo por todo mundo. Mas
entendo que vem trabalhando, vem fazendo, vêm buscando
atender da forma que o município recebe as sua verbas e tem
trabalhando em recuperação de calçamento. Fez estrada, continua
fazendo as ações de iluminação básico; a saúde caminhando
corretamente, atendendo a população. Então é o básico! Tudo
acontece devido tempo. Nós temos 4 anos e não podemos julgar
agora em 4 ou 5 meses de mandato. Mas entendo que, claro
qualquer um que tem que deve falar vai falar. Mas eu entendo que
ela em fazendo o seu papel. Keinha é uma pessoa que não deixa
de atender o povo lá na prefeitura; teve na ação social a mulher
de Silva Neto, Rita Adriana, atendendo a população, fazendo o
que pode. Sei que não vai atender o problema de todo mundo,
mas o que pode vem fazendo. A chuva invadiu casas; nós temos
que entender que temos que tá por perto, como a gente falou
aqui no último discurso. Sabemos que quem manda chuva é Deus.
A gente lembra que Minas Gerais, a capital de Minas Gerais e
várias cidades de Minas Gerais, destruiu totalmente. Então eu
acho que todos esses que perderam agora, vão ter o apoio da
Secretaria de Ação Social, já tá se procurando essa casa pra
começar e ver as perdas. Agradecer também a visita dos colegas
vereadores nessa obra, que foi a associação dos moradores do
Distrito de João Vieira que conseguiu, ganhou aqui pra ser feito
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23 passagem até a Lagoa do Boi. Trouxe a associação pra
representar a minha comunidade e acabou tendo 21 votos e tá lá
a obra. Uma obra de grande importância pra nossa região de
Araci, João Vieira chegar a Lagoa do Boi. Entendo que tem outras
comunidade que precisa, mas aqui foi uma votação, foi como
disse o engenheiro lá em João Vieira, quando dizia assim – “tem
lugares que não tinha necessidade”. Não tem como mudar? “Não,
porque o Banco Mundial não aceita o ato de política dentro desse
projeto. É um ato da associação que foi eleita pela população.
então, agradecer ao ex-prefeito Silva Neto, que foi do tempo dele,
mas agora, agradecer a Keinha pela gestão, a dedicação de
fiscalizar essas obras. Agradecer a Secretaria de Saúde fiz um
vídeo lá atrás pedindo que tomasse providência em atender os
gari, que é quem tá na linha de frente. Já começou também a
vacinar os gari do nosso município. Aí tem os professores
também que tão sendo vacinados, pessoal da educação. Então,
esse é um compromisso com a população, de trabalhar, de
buscar, de se dedicar. Esse que é o trabalho! Sabemos que tem
numa administração ter suas falhas, vai ter seus erro. Mas temos
que entender que tem que ser falo os erros, buscar os erros pra
tentar acertar. Só uma administração só vai corretamente quando
ela vai buscar aonde tá os pontos negativos, pra tentar resolver o
problema. Então colegas vereadores, só temos que agradecer esta
casa, devemos se unir pelo melhor da população; devemos ter os
embates aqui, os debates, mas nós temos que ter um pensamento
só. Quem está do lado da população do nosso município, que
tanto precisa, neste momento, de nós vereadores e também do
Poder Executivo. Agradeço a todos e que Deus abençoe a todos os
nossos colegas e todos que tão ouvindo neste momento a nossa
Câmara de Vereadores.

Vereadora Jamile, na Tribuna:
13



Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora

Edneide; público aqui presente; ouvintes da rádio comunitária um
bom dia. Um bom dia as pessoas que nos acompanha através das
redes sociais, pelo Facebook da Câmara. Agradecer especialmente
a presença dos lideres comunitários aqui presentes nesta manhã,
seu Arôvel e Jonas da Fubá, que sempre estão aqui prestigiando e
acompanhando o trabalho da Câmara Legislativa. Agradecer
também a presença dos guardas municipais, a qual eu me
solidarizo mais uma vez pela perda do senhor Cosme Lima,
agente da Guarda Municipal, que perdemos recentemente. Senhor
Presidente, colegas vereadores, venha nesta manhã também,
enviar meus sentimentos e me solidariza com a família de dona
Margarida, lá da região da Barreira, onde ontem perdeu a sua filha
lá em São Paulo. Dizer que Deus possa confortar também o
coração de todos vocês neste momento tão doloroso que vocês
estão passando. Mas colegas vereadores, não poderia deixar hoje,
inicialmente de cobrar a respeito da obra que está sendo realizada
pela EMBASA do nosso município, no que diz respeito à
interligação ao projeto Araci Norte, na estrada que liga a sede do
município até o povoado ali do Tingui. Senhor Presidente, aqui eu
chamo atenção do Presidente da Comissão de Obras da Câmara
de Vereadores, para que possa acompanhar e solicitar também do
secretário de infraestrutura do nosso município os transtornos
que aquela obra vem causando as pessoas que precisam trafegar
pela aquela estrada. Dizer que tá sendo muito perigoso, a
sinalização está pouca, as pessoas não conseguem ver uma
sinalização ampla, que aquela estrada está em obras e sem contar
a situação que eles estão deixando a estrada. Diversas... Ruma de
areia, é cascalho ali ao lado, podendo ocasionar um grande
acidente. Então, chamo a atenção, porque vindo da zona rural me
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preocupei bastante quando presenciei e ontem também recebi
diversas reclamações nesse sentido, comentei até com a colega
vereadora Edneide e com o vereador Zelito, que também utiliza
aquela estrada pra vim até a sede do município. O mesmo
também fez as mesmas questionamentos a respeito dessa obra.
Então, peço ao presidente da comissão, que possa tá vendo junto
com o secretário de infraestrutura do nosso município, que tenha
uma equipe para fiscalizar o andamento e que eles deixem a
estrada da forma como eles encontraram, porque não é
simplesmente a EMBASA vim fazer uma obra no nosso município e
a prefeitura ter que arcar com os prejuízos que eles estão
deixando. Então, chamo a atenção nesse sentido, para que não
venha ocasionar um grave acidente e que eles possam também
fazer uma sinalização mais ampla, avisando as pessoas que
trafegam pela aquela estrada que a estrada está em obras, pra ter
bastante atenção. Mas colegas vereadores, também gostaria aqui
de parabenizar o colega vereador José Augusto, pelo projeto ao
qual aprovamos aqui nesta casa hoje. Sabemos vereador que, com
o aumento da pandemia, a situação de pessoas em estado de
vulnerabilidade tem aumentado bastante, não só no Brasil, mas
aqui no nosso município. E esse projeto é um projeto bastante
importante, que creio eu que a gestora do nosso município irá
sancioná-lo, para colocar em prática e atender essas pessoas que
estão necessitando desse apoio. Também preocupada com essa
situação, procurei a secretária de ação social do nosso município,
a senhora Rita Adriana, a qual me salientou que já foram tomadas
algumas providências, inclusive encaminhamentos ao Ministério
da Cidadania, para questão de cestas básicas para o nosso
município. Então, a secretária já me informou que já fez ofício
encaminhando ao Ministério da Cidadania, cestas básicas para o
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nosso município. O município ela disse que acredita ela que em
torno de mais de 3.500 cestas básicas o município irá ser
contemplado, mas até agora o ministério não mandou nenhum
ofício informando ainda da liberação dessas cestas básicas. Onde
a mesma me disse que assim que tiver um ofício encaminhado
oficialmente pelo Ministério da Cidadania, ela estará informando a
população os critérios para as pessoas que irão ser contempladas
para tarem recebendo essa cesta básica, que creio eu que será de
grande importância para as pessoas do nosso município, que
estão em situação de vulnerabilidade. Pois sabemos senhor
Presidente, colegas vereadores e aqui os lideres comunitários que
estão presentes, que acompanham o dia a dia das pessoas e sabe
o quanto isso vem crescendo; o aumento abusivo dos alimentos.
Então, as pessoas tiram o Bolsa Família, mas só o Bolsa Família
não está dando para sustentar essas famílias. Então, é uma forma
que a secretária de ação social buscou de tá amenizando o
sofrimento

dessas

pessoas

que

estão

em

situação

de

vulnerabilidade. Pois não vereador.


Vereador José Augusto solicita um Aparte:



Rapidinho aqui. Colega Jamile, eu enviei a Adriana, que foi

no dia 24/03/2021, uma portaria do ministério lá da cidade que
dispõe sobre o procedimento para ação de distribuição de
alimentos pra os municípios. Então, ela radamente já enviou.
Parabenizo a Vossa Excelência pela sua dedicação, sua cobrança
junto a Secretaria de Ação Social.


Vereadora

Jamile

–

Obrigado

vereador.

Mas

senhor

Presidente, também na última 4ª feira, tivemos a honra de
acompanhar a prefeita do nosso município, a vice-prefeita e o
engenheiro da obra responsável pelas passagens molhadas que
estão sendo feitas na estrada que liga Araci ao Distrito de João
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Vieira. E lá teve a presença de outros colegas vereadores, onde
alguns tinham algumas dúvidas que foram citadas aqui na sessão
da Câmara e lá puderam tá buscando informações a cerca das
dúvidas que os mesmos tiveram. Lá o engenheiro fez alguns
esclarecimentos acerca do projeto e acredito eu que o vereador
Guinha, vereador Mário que era uma das pessoas que tinham
dúvidas, puderam esclarecer. Foi muito importância à presença do
engenheiro para ali explicar o que realmente estava seno feito
naquela estrada do João Vieira e que também a respeito da
largura da ponte. Questionamos a respeito daquela, da largura da
ponte; o mesmo disse que é o que está no projeto do Governo do
Estado e o projeto, o Governo do Estado só faz as pontes naquela
largura, não faz a mais. Que podia consultar no site (falha no
áudio) que ali continha mesma metrage e que tinha nos projetos.
Então,

foi

muito

importante.

Outras

comunidades

foram

contempladas; acredito eu que ao termino dessas que estão
sendo realizadas no povoado de João Vieira, as outras irão ser
construídas, pois sabemos que o município tem uma demanda
muito grande na questão de passagens molhadas, onde pessoas
na época de chuva ficam ilhadas, sem poder ter acesso até a sede
do município. Então, agradeço essa presença do engenheiro do
estado, que pôde ali tá explicando essa situação para todos os
vereadores que ali estavam presentes. Mas senhor Presidente,
também não poderia deixar de falar e parabenizar a gestão do
município, pela conclusão da obra da escola do Caldeirão Novo.
Sabemos o quanto o município de Araci perdeu alunos para a
região de Sta. Luz, por conta de não ter uma escola adequada
para tá abrigando aqueles alunos. Então hoje, a comunidade de
Caldeirão Novo está lá com uma escola de grande porte, com uma
estrutura de qualidade, creio eu que isso dará mais conforto as
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crianças quando estiverem ali com aulas presenciais, para ter um
melhor ensino. Então, desde já parabenizo a gestão, por ter dado
continuidade a obra dessa escola que foi iniciada na gestão do
prefeito Silva Neto e que foi concluída agora no inicio da gestão
da prefeita Keinha. No mais senhor Presidente, são essas as
minhas cobranças nesta manhã e os meus agradecimento a todos
que aqui estão. Um bom dia a todos.


Vereador Leandro, na Tribuna:



Senhor Presidente; colegas vereadores; público presente

nesta manhã; meu bom dia a todos. Agradecer a presença de
todos nesta casa, em especial o meu amigo Arôvel, que está
presente aqui hoje, historiador do nosso município. As lideranças
de comunidades; a imprensa, na pessoa de Jorge Calmon, que nos
acompanha aqui presente nesta manhã. A todos aqueles que nos
acompanham através das redes sociais e também através da
transmissão da rádio Cultura FM. Queria seu Presidente, informar
que no dia de ontem, acompanhando alguns pregoes eletrônico
aqui no município, eu não sei o porquê, mas a prefeitura ela fazia
de forma um pregão eletrônico com BBB, Banco do Brasil e
fazendo a fiscalização ontem eu percebi algumas modalidades
pela VLL. Não sei por que essa mudança, mas eu vou pedir
informações o porquê de mudar do Banco do Brasil, que era um
pregão tão transparente, para de acompanhar o andamento dos
pregoes eletrônico do nosso município. Entendo e agradeço a
Deus pelas chuvas que caíram no nosso município, em toda
região do sisal. Entendo que as chuvas, às vezes, provoca
algumas necessidades emergenciais a população. Mas a chuva ela
é sempre bem vinda vereador Francisquinho! Sempre bem vinda
nas nossas terras. Entendo, as dificuldades são grandes, as
chuvas causou diversos transtornos, mas o governo precisa
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aparecer. A gestão precisa dar um bom dia, um boa tarde e um
boa noite a sociedade araciense e dizer “eu estou aqui! Eu vou
fazer de tal forma”. Nós acompanhamos agora nos últimos meses
Araci com índice muito grande de violência, de homicídios e a
gestão não aparece pra dizer nada. É preciso entender que um
prefeito, ele é escolhido pra ser um líder da sua comunidade. E eu
queria cobrar da gestão postura e comprometimento com a
sociedade, pra dizer algo, pra mostrar presença no campo da
administração pública da nossa gente. Queria solicitar da
Comissão

de

Obras

desta

casa

duas

situações.

Primeiro

explicações sérias da EMBASA, na forma que a EMBASA tá tratando
a estrada que liga Araci ao Tingui e ao Tingui e as regiões
vizinhas. Como Rua da Palha, do Minadouro, ali aquela região da
Ribeira 1, ali aquela região do Deador, ali também na Lagoa do
Curral; está intransitável! A EMBASA vai lá, faz a escavação, coloca
os tubos e não faz uma revisão como deve ser feita na estrada.
Não coloca um material adequado e se o carro de algum cidadão
haverá, vai ficar na vala. E quem mora naquela região sabe o que
eu tô dizendo. E presenciei Zelito, pessoalmente, passar ali no
Tingui e não consegui. Quase fico atolada ali naquele ramal. E aí
senhoras e senhores, queria informar que estive fazendo uma
visita ali no bairro da Casinha, ali no fundo da Secretaria de
Agricultura do nosso município e tô fazendo indicação nesta casa,
para que possa ser construída duas passagens molhadas com
manilhas, ali no fundo da secretaria e mais acima. Quando chove
ali é terrível. Às vezes, a gente pensa numa estrada de zona rural
e a situação ali do bairro das Casinhas é precária quando chove.
Vira uma situação difícil para os moradores ali. Queria senhoras e
senhores, informar essa situação de mudança do BBB para o VLL,
onde eu vim consultando; queria informar que encontrei ali
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contratos, contabilidades que é preciso ser revisto pela comissão
desta casa. Encontrei contratos jurídicos que precisa ser revisto
pela comissão desta casa e agora eu encontrei um contrato de
divulgação de mais de meio milhão de reais. Em momento de
pandemia! Em momento que a sociedade tanto clama por um
hospital novo, por equipamentos. Em momentos em que várias e
várias gestantes são transferidas para o município de antas
porque Araci não tem uma área ideal, adequada no nosso hospital
para fazer partos das gestantes do nosso município. Se encontra
mais de meio milhão para contrato de divulgação. Divulgar o quê?
Pandemia? Causar ainda mais medo à sociedade? Divulgar as
ações que o governo não aparece pra dizer bom dia, boa tarde e
boa noite? Mas senhoras e senhores, nesta manhã, eu não poderia
deixar passar em branco uma situação que tá me causando
estranheza; não é nada contra, pelo contrario, mas me causou
muita estranheza nesta manhã. Queria agradecer primeiro ao
vereador José Augusto, pela indicação, pela vamos dizer assim,
pelo gesto. Mas da forma como aconteceu o projeto nesta casa,
da forma senhor Presidente que pautou e foi colocado para
votação, é preciso rever, a mesa rever quem foi que colocou essa
pauta de hoje, porque não tem parecer da Comissão de
Constituição e Justiça. É um projeto que eleva despesas pro
município. É um projeto que fala que autoriza a gestão... Não é
um Projeto de Lei, vamos deixar bem claro! É uma intenção ótima,
mas deveria entrar como indicação. Projeto para autorizar fazer
alguma coisa eu nunca vi! Projeto de Lei é pra ser cumprido! É lei!
Era pra entrar aqui como forma de indicação! Não tem parecer; foi
colocado, eu votei a favor, porque eu vejo que o projeto vai
chamar atenção da Secretaria de Ação Social, mas é um projeto
como outros que passaram, como a Lei da Blitz que ia proibir
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policia de fazer blitz em Araci e nada aconteceu. São projetos
populares, que tem a aprovação da população, que muitas vezes
utilizado, mas são projetos que de fato não tem força jurídica. É o
município que tem que mandar um Projeto de Lei pra esta casa,
dizendo o que vai fazer com essas mães. O município ele não vai
promulgar, porque não é um Projeto de Lei. E outra, cria
despesas, não pode! É o município que tem que dizer “vereadores,
eu preciso desse projeto”. E o vereador faz uma indicação
alertando o município que é necessário aquele projeto na casa.
Mas senhoras e senhores, votei a favor e votaria novamente!
Porque eu sei como funciona esses projetos populares se a gente
se manifesta contra ou querer corrigir ou ajudar. Eu sei como
funciona na sociedade e nas redes sociais. Mas eu não poderia
deixar de falar. É o meu pensamento. Dando continuidade, eu
queria pedir também a Comissão de Obras, acho que o vereador
Marinho faz parte da Comissão de Obras, não é vereador
Marinho? Informações a cerca dum processo licitatório de
recuperação das estradas entre Araci a João Vieira, Araci a
Barreira. Que é com encascalhamento com rolo. É a compactuação
geral dessas duas via. A principio a licitação foi ganha pela
empresa JP, foi tentar terceirizar, mas não podia, porque o
contrato não permite. Mas parece que foi feito um contrato pra
outra empresa fazer algo desse tipo e não foi realizado
absolutamente nada de obras ainda nessas duas estradas, nas
duas vias. A não ser que começou na Barreira esses dias, mas há
15 dias atrás não, porque eu fui averiguar essa situação. Queria
pedir essa situação à comissão também de obras. Queria senhor
Presidente, pedir a mesa, ao Presidente desta casa, para fazer
uma solicitação de uma audiência com o comandante geral da
policia do estado da Bahia, Polícia Militar, para que os vereadores
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tomem pé da situação. Se a gestão não está tomando pé da
situação, se as pessoas estão precisando, se nós somos
representantes do povo, a Câmara pode ir lá e solicitar uma
resposta. Araci hoje, pra vocês terem uma ideia, Araci hoje se
encontra... Ontem eu convidei dois advogados pro meu gabinete.
Araci se encontra sem delegado, sem promotor e sem juiz! Os
titulares dos poderes estão todos sendo substitutos! Não tem um
titular no nosso município. Olha o descaso que o município de
Araci está passando. Eu ouvi esta semana, uma musica de
Eduardo Costa, isso vai ser um estouro nas redes sociais e muitas
vezes a Câmara pode ser julgada duma forma sem tá merecendo.
Porque na cabeça das pessoas, às vezes, não entende como é o
trabalho legislativo. É preciso a casa tomar pé das situações;
tomar pé das coisas. Queria senhoras e senhores, informar a
população de Araci, que o vereador Léo de Eridan apoiou
deputados estaduais e federais na última eleição, aonde o federal
não será mais candidato e aonde o estadual, tive um comunicado
ontem, está passando por um momento de saúde mental e talvez
também não seja mais candidato. Isso me deixa a vontade pra
procurar um parlamentar que queira fazer uma parceria, trabalhar
com o vereador. Dizer à população que eu não vou, de forma
nenhuma, tentar desenterrar defunto nesta Tribuna. Que me
perdoe! Pedi voto pra deputados... Pedi voto para deputado nas
ruas, nas casas, nos comícios... Isente esta Tribuna de desenterrar
defunto. A lisonja começou! E não é necessário. Não é ne-ces-sário! Irei procurar... Vou procurar, vou sentar com diversos
candidatos... Parabenizar vereador Guinha, Zelito, Presidente
desta casa e Léo de Marlucia, que foram procura Félix. Todos nós
sabemos que o ex-prefeito tava imigrando pra o PSD, que acabou
não dando certo. Tava tendo um impasse com Félix, mas que
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resolveu ficar no PDT; que resolveu sentar e que os vereadores do
grupo também resolveram sentar e conversar. Tão certo! Tem que
buscar uma união, uma parceria, buscar recursos pro município.
Não sou contra! Eu aqui não sou contra a vereador apoiar nenhum
deputado. Que tem que julgar isso é o povo lá fora. Até porque eu
vou apoiar, votar num deputado que o Francisquinho apoia, sendo
que não é o meu deputado. Então eu não tenho que opinar na
decisão de ninguém. Mas senhoras e senhores fico feliz em saber
que a Secretaria de Ação Social encaminhou uma solicitação de
cesta básica ao Ministério da Cidadania. Já vi nas rede sociais
alguns anúncios em relação a isso, que vai ser liberada essa
situação. Espero seja. Espero que seja feita uma distribuição por
regiões, sem indicações políticas, porque não é momento. Eu
venho dizendo no momento de pandemia não é nem pra ter
eleição! Não era nem pra ter eleição. Não é momento de fazer
indicação política, pra indicar uma distribuição de cesta básica
que vem pra matar a fome de pessoas. Espero que seja distribuído
de forma mais, vamos dizer assim, com contingente maior, com
uma quantidade maior nas regiões mais carentes. Principalmente
Zelito na sua região. Algumas regiões que Edneide foi votada.
Tem também regiões que eu sou votado, com vereador Zé
Augusto, com vereador Manuel. Tem regiões que as de extrema
carência! E eu queria chamar a atenção da secretária da ação
social, que visite o pessoal ali no fundo dos salgados, carambolas.
Aquele pessoal que já tem projetos e mais projetos da Petrobrás,
para atender aquelas pessoas. São pessoas muito carentes ali
naquela região. Mas, meu bom dia a todos.


Vereador José Augusto se manifesta: – Presidente, rapidinho

aqui. Senhor Presidente, eu só pra informar e sobre a questão do
projeto, rapidamente. Dizer que o projeto ele autoriza e se você
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pegar o contexto do projeto, ele tá dentro da legalidade. Não tô
aqui desmerecendo o vereador, só como fui o autor, pra informar
a população. Sendo sancionado é um Projeto de Lei, é uma
autorização ao município. O parlamentar, ele pode fazer qualquer
Projeto de Lei que gere valores, que bote dentro do orçamento,
como agora desse ano pra o ano que vem, cê pode criar e colocar
qualquer projeto que gere valores, pra o município executar. Mas
dizer que agradeço a cada vereador e dizer que o projeto vai ser
sancionado e se o município assim entender que tá com a lei na
mão autorizado por esta casa, pode atender as mães solteiras do
nosso município.


Vereador Leandro levanta uma (questão de ordem): – Seu

Presidente, eu sai da Tribuna tem exatamente 30 segundos. Acho
que o vereador teve tempo suficiente para me pedir aparte,
porque pra explicar todos esses tramites jurídicos, vai tomar
tempo e não é momento de pedir questão de ordem pra tomar
tempo com discussões relativas a projeto. Questão de ordem é
pra manter a ordem e se a gente fugir do Regimento por alguma
situação de ordem da casa. Mas eu daria aparte ao vereador. Não
tinha problema nenhum. Era só me pedir um aparte.


Vereadora Edneide, na Tribuna:



Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora

Jamile; plateia presente; você que tá aí em casa ouvindo através
da Cultura FM, através das nossas redes sociais, Facebook da
casa, meu bom dia. Quero aqui também dá um bom dia especial
as nossas lideranças comunitárias, com Jonas, Arôvel, nosso novo
historiador do município de Araci. Os funcionários desta casa,
desde o jurídico a da limpeza que faz a limpeza, que sempre está
aqui conosco, fazendo com que atenda por igualdade social.
Quero dizer seu Presidente, que fico muito feliz quando você
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passa na rua e as pessoas lhe parabeniza, as pessoas diz que esta
casa aqui está em ordem, que tá gostando das sessões, que cada
vereador fala, transmite, leva a mensagem dele, dela e muitos diz
assim – “ah, a Câmara de Vereadores, toda 3ª feira é um salão
vazio”. Mas tenha a certeza que as pessoas estão nas suas casas
neste momento nos ouvindo. E aí eu digo, quem quiser vai ali no
Município, porque tá ali seu Antônio Lima, com rádio estourado lá
pra todo mundo que passar na rua ouvir cada um e cada uma que
tá pronunciando aqui. Pessoas como dona Elza, que mesmo a
barraca dela leva o radinho pra barraca, mas não deixa de ouvir as
sessões. E outros e outros também nas comunidades Arôvel.
Então, isso é importante, porque a gente sabe que a nossa
população está atento e sabe o que quer e sabe ouvir cada um e
cada uma o que tem aqui pra dizer. Quero aqui trazer algumas
cobranças, mas antes eu quero agradecer os colegas vereadores,
que hoje votaram a favor de 3 indicações feita, protocolada por a
vereadora Edneide, que foi a indicação da manilha no povoado de
Bela Vista, no povoado do Caldeirão e a compra de terreno
também no povoado de Bela Vista, pra gente localizar e
locomover aquele lixo. A gente sabe que quando a gente tem uma
casa que cumula lixo, a gente sabe que aquele lixo acumulado no
quintal da sua casa, não traz saúde. Não traz conforto. Imagine,
às vezes, a gente... Às vezes o carro de lixo aqui na cidade passa,
se passar 2 dias sem passar por aquela rua, as famílias fica
reclamando, porque deixou o lixo acumular na sua casa por 1 dia.
Imagine você acumular lixo por uma semana, por 15 dias. Então
assim, eu fiz uma visita esta semana a uma casa e aí a família me
chamou até o quintal e me mostrou. Me mostrou “oh dona
Edneide, 15 dias que passou a caçamba de lixo. Imagine eu que
tenho filho pequeno e todo dia tiro uma fralda de xixi, cocô
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Arôvel e coloca lá na sacola e deixa lá na amarradinho. Aí vem um
cachorro, vem um gato estraçalha tudo ali; como é que fica?
Então, nós enquanto representantes do nosso povo, temos que
nos preocupar e cobrar, porque nós somos cidadões pra cobrar
aquilo que é de direito para o nosso povo. Ressaltar aqui quando
Paulo Freire dizia assim: “Ninguém sabe mais do que ninguém”. O
que existe é saberes diferentes”. E a gente sabe que cada um de
nós aqui Marinho, tem um saber diferente. Ninguém aqui sabe
mais do que ninguém. Mas nós temos saberes diferentes. E se a
gente unir nossos saberes, a gente faz muito mais. A gente
consegue fazer muito mais daquilo que a gente imagina. E aí eu
quero dizer que na 6ª feira voltamos a nativa, que é o chá na
Praça de Bela Vista; a gente deu uma parada por conta da
pandemia, respeitando o decreto e agora a gente voltou... Como o
chá é na praça; mantém o distanciamento, todo mundo de
máscara... A gente voltou o nosso chá na praça, pra discutir as
questões da comunidade. É interessante o vereador que tem a sua
comunidade atuante, com o seu povo ali, que lhe procura pra
dizer a necessidade ali. Tá próximo da comunidade, mais perto da
comunidade. E a gente faz um chá na praça bater um papo. E
naquele bate papo sai as coisas que a gente, às vezes, nem
conhece e nem sabe que tá acontecendo. E foi daquele chá na
praça que saiu a questão do lixo. A caçamba passava de 8 em 8 e
não está passando mais. Aí João Paulo, querido João Paulo, vê aí
essa atenção da caçamba que por Pereira, Bela Vista e Capim, que
passava uma vez por semana e não tá passando. Vamo vê o que é
que tá acontecendo. Saiu também ali a compra de um terreno. Já
que tem terreno pra se comprar próximo a comunidade, a própria
pessoa que faz a limpeza da comunidade, pode locomover aquele
lixo com a carroça, carrinho de mão e levar até aquela localidade.
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E saiu também na questão do agente comunitário de saúde. Nós
somos uma população grande; é ali Calombi, Bela Vista, Pereira
que estamos sem assistência do agente comunitário de saúde. A
gente sabe a importância que tem o papel do agente comunitário
de saúde na vida das famílias e aí parabenizar Arôvel, que tem
esse trabalho lá na região dele muito bem. E ele sabe o que eu tô
dizendo; a importância que tem a presença

do agente

comunitário de saúde na casa das famílias. E nós tamos a mais de
2 meses sem agente comunitário de saúde. Então, cobrar aí da
gestão, nossa secretária Queila, que por sinal tá fazendo um
trabalho excelente, desde já parabenizo por cumprir com as nossa
demandas, por atender o pedido da população. brigada Queila
por atender o pedido da comunidade de Bela Vista, Pereira
Calombi e já na 6ª feira tá disponibilizando o médico da regional
do Caldeirão pra atender Bela Vista. Nós sabemos que nós somos
uma comunidade, apesar que fazemos parte vereador Valter, da
regional do Caldeirão, mas é uma distancia, uma contra mão. Nós
não temos transporte que transporta o povo de uma comunidade
pra outra. Então, pra gente vim de Bela Vista pra Araci, seria mais
viável do que a gente ir pra Caldeirão. É contra mão! Então assim,
as pessoas não tem transporte; se for pagar um transporte pra ser
atendido no médico do Caldeirão, vai pagar 30, 40 reais. Vindo
pra Araci é 10 conto que paga. Então assim, é uma diferença
enorme, né? No meio da crise que nós passamos, a gente tem que
caçar procurar melhoria pra nós. Então assim, Queila atendeu
esse pedido da comunidade e tá disponibilizando médico pra sair
do Caldeirão e atender na comunidade de Bela Vista. Então, até
porque quem é do Pereira e do Calombi vai a pé, né? Não vai
pagar transporte pra ser atendido. Então, brigada Queila.
Parabéns! Quero aqui também cobrar da nossa gestão pública,
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que nós tamos num momento muito difícil de pandemia. Tamo!
Mas nossa administração pública, junto com esta casa Presidente,
pra gente pensar junto em um projeto que venha viabilizar
oportunidades para os nossos jovens. Vamos pensar juntos. O
que é que nós podemos fazer pra trazer um mecanismo que dê
oportunidade a nossa juventude aqui em Araci. Eu fico triste
porque a cada semana é uma família chorando pela perda do seu
filho. Cada semana é uma família chorando porque perdeu o seu
filho e aquele que não perdeu tá aí com sequelas. E aí eu fico nos
perguntando. O que é que tá trazendo, o que é que tá levando a
nossa juventude viver nessa situação? Então eu deixo esse
questionamento pra nós vereadores, pra gestão pública. Vamos
pensar nessas famílias! Vamos pensar nos nossos jovens! Padre
Fábio de Melo, ele diz assim: “Tudo posso naquele que me
fortalece”. Eu digo aqui Arôvel, “tudo posso naquilo que me
fortalece”. Se educação de qualidade me fortalece eu posso. Se
saúde digna me fortalece eu posso. Se agricultura forte,
sustentável me fortalece eu posso. Se o meu ambiente cuidado
me fortalece eu posso. Se a oportunidade de trabalho, se
distribuição de renda seu Francisquinho, me fortalece eu também
posso. Então, vamo pensar todo mundo; vamos unir as nossas
forças; vamos unir as nossas ideias. Idealizar um projeto que
venha trazer conforto; que venha trazer oportunidade a nossa
juventude a não viver na situação que estão vivendo. Quero aqui
dizer que a vereadora Edneide, como sempre o primeiro mandato,
segue segundo mandato atuando com seu mandato popular e
participativo, ouvindo propostas das pessoas; ouvindo demanda
da comunidade, sendo cobrada pela comunidade, ma cobrando
aqui nesta casa a demanda do seu povo. Sempre digo e continuar
dizendo, “eu estou legitimada pelo povo e é pelo povo que eu vou
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defender. É pelo povo que eu vou lutar”. Então eu digo que estou
à disposição do nosso povo de Araci. Farei o que eu poder; farei o
que for preciso para que nosso povo tenha dignidade e tenha sua
vida melhor. Quero aqui dizer que em parceria com a (Falha no
Áudio) a superintendência lá na, da agricultura no estado da
Bahia; nós temos uma parceria com nosso agricultores de Araci,
pra qualificar a vida dele, com mudas frutíferas e também mudas
essenciais ambientais. E aí dizer que no domingo tive a
oportunidade de fazer umas entregas e junto com o presidente da
associação Arôvel e alguém da comunidade, nosso diretor de
mudas que é o Alan Jones, uma pessoa aqui de Araci, que está lá
nos representando e facilitando também a nossa vida de arborizar
aquela comunidade de Resina, com mudas de ipê. A comunidade
também de Caldeirão, em breve também Bela Vista, Palmeira e
outras comunidades queira arborizar. O meio ambiente, ele
precisa mais ser cuidado. A gente sabe que vivemos no sertão e
muita escassez. E agente sabe que a chuva depende também do
ambiente cuidado para que ela possa, junto com a natureza, nos
fornecer as alegrias. Nos dar prazer de ter alimento e com a
árvore bem cuidada, grande e cuidada, tenho certeza que a
natureza nos oferece isso. E aí dizer que foi um prazer estar
fazendo parte desse projeto de arborizar os povoados, a
comunidade e dizer que vamos em breve trazer mudas frutíferas
para cada agricultor ter no seu quintal sua muda, o seu pé de
fruta frutífera para ter o seu suco natural, sua alimentação
saudável, porque é o que estamos precisando. Dizer aqui, o
vereador, colega vereador Luisinho não pôde estar, mas de manhã
ele mandava um áudio cobrando, que no PSF do Matadouro, tava
sem atendimento, por questão falta d’água. Mas a secretária de
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saúde Queila... Cheguei aqui comuniquei com Jamile, nossa
presidente...


Vereadora Jamile aparteia a colega: – É muito importante

essa cobrança de Vossa Excelência. Na hora que a senhora me
informou, imediatamente eu entrei em contato com a secretária e
ela me disse que teve um problema ontem no abastecimento de
água do Centro de Testagem, onde ela solicitou e só à tarde
foram fazer o abastecimento de água naquela unidade. Então, ela
disse que já está em pleno funcionamento. Sabemos as
dificuldades que o município vem passando com essa questão da
EMBASA, mas que ela disse que a população fique tranquila, que
lá já está e funcionamento.


Vereador Edneide – Muito bem presidente. Então assim, a

comissão tem esse papel de colher à demanda e imediatamente já
passar e assim parabenizar a nossa presidente, né Zelito? Da
Comissão de Saúde e que sempre tá atuante e fazendo com que
nós também representantes da comissão, junto com ela, ajudar a
solucionar os problemas. Então assim gente, é muito preocupante
essa situação da juventude. Cada dia eu fico mais triste ainda
quando eu vejo um jovem e da forma que tá indo. É triste, é
lamentável. A gente sente na pele; a gente que somos mães; a
gente que tem também filhos jovens, adolescente dentro de casa;
a gente pensa no outro. E pensar no outro também é buscar algo
que favoreça e que dê oportunidade à vida do outro. E quero
junto com esta casa, lançar esse desafio pra nós mesmos. Pensar
cada um o que podemos trazer pra Araci, junto com a gestão
municipal, algo que venha dar oportunidade do nossos jovens ter
o seu próprio emprego; a ter o seu próprio trabalho; a ter o seu
próprio dinheiro pra poder não ficar na vida triste que está. 2017
eu idealizei um projeto de juventude; tive o prazer de junto com a
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UFRB, certificar 170 jovens, o projeto JIPSOM (Jovens Idealizadores
de Proposta e Formadores de Opiniões). Tenho muito orgulho de
desses jovens sair do projeto e hoje ter o seu próprio emprego.
Foi um projeto muito bacana, um projeto que trabalho conceito
familiar; trabalhou geração de emprego e renda; trabalhou as
questões pública; trabalhamos a oportunidade de trabalho. E eu
tenho certeza que se cada um de nós idealizar um projeto desse,
nosso município de Araci, nós vamos ter só 170 jovens. Nós
vamos mil ou 2 mil jovens, mudando o seu pensamento e o
comportamento do que quer ser e pra onde ele quer ir. Então é
isso. Quero aqui desejar um bom dia a todos e a todas que estão
nos ouvindo. Dizer que o mandato da vereadora Edneide continua
popular e participativo e quem diz que vereador não faz nada... É
porque ele não conhece e não sabe o papel que tem um vereador.
Porque nós vereadores, tem vez que somos tudo na vida das
pessoas. Tudo! Somos médico; somos advogado; somos policiais;
somos assistente; somos tudo na vida das famílias. E muitas vez
gente que não reconhece o papel. Procure conhecer e procure
saber pra não criticar tanto o papel do vereador. Tanto o
vereador, porque não conhece o desenvolvimento do seu papel.
Eu quero o meu município de Araci forte e desenvolvido. Para isso
eu lutarei junto. Bom dia e muito obrigado.


Presidente Virgílio se manifesta: – Quero me solidarizar com

a família de Tonho de Popo, que perdemos um grande amigo esta
noite, o qual o COVID-19, um homem que saiu daqui de Araci há
mais de 30 anos pra ganhar a sua vida em São Paulo; criou sua
família e essa doença terrível acaba com um jovem de 49 anos.
Um cara lutador; um homem de bem, que infelizmente essa
doença vem acabando o mundo, acabando com o Brasil, coma a
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Bahia e com Araci. Araci tá com o coração cortado com a morte de
Tonho Popo.


Vereador José Augusto – Seu Presidente, falar também do

GCM Cosme, né? A gente vê que o país, não só o município de
Araci, mas o país passa por um momento difícil, na questão de,
da depressão, da ansiedade. Isso é um fator que tá acontecendo a
nível de Brasil. Preocupante, não é? Um jovem daquele, uma cara
que tinha um futuro pela frente; muito inteligente. Teve a frente
da Guarda Municipal; sempre se dedicou ao que fazia e acaba
tirando a sua própria vida, por uma questão de um ato de
depressão. Então é triste. Que Deus conforte a família; tanto a
esposa, seu filho, como também todos os seus familiares. É
complicado e é isso que a gente tem que tá atento. A gente tamo
na rua e não sabe com quem está lhe dando. Alguém pode tá com
depressão; vamos olhar no olho de cada um; dar uma palavra de
conforto, porque a situação tá complicada. E eu sei que isso é um
ato de saúde, saúde pública. E precisamos, a cada dia, aprimorar
mais com psicólogo, psiquiatra, porque a situação é complicada.


Vereador Marinho – Senhor Presidente, só pra a gente deixar,

esclarecer aqui. A gente precisa entender e é um apelo que faço a
todos os jovens e a todas as pessoas, que concomitante as
palavras do nosso nobre vereador, a depressão mata e a gente
teve um exemplo trágico, fatídico do GCM Cosme. E os jovens
hoje, em grande maioria, passam por dificuldades, ansiedade, a
depressão... Então, vamos olhar, vamos ter calma. É uma doença,
é algo que precisa ser tratado; nós precisamos olhar com carinho
e dignidade pra essas pessoas e dizer que a sociedade, ela precisa
abraçar. Não é fingimento; não é você querer passar por aquilo,
ela vem e acontece. De outro modo eu queria aqui deixar o meu
pesar pela família então da minha prima, meu tio Raimundo, lá do
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Rufino, que perdeu a sua irmã esta semana, Maian, que Deus a
tenha, que te coloque em bom lugar. E deixo aqui os meus
sinceros votos para toda a família.


Presidente Virgílio – Quero comunicar aqui também a

vereadora Edneide e aos colegas, que já temos o líder do governo.
É o vereador Jefinho. É o líder do governo e as coisas já tá se
concluindo. Agora só falta o líder da bancada do PDT, que nós
vamos decidir ainda. Vamos sentar para ver como que vai ficar.
Sem outros oradores inscritos, declaro encerrada a presente
sessão. Muito obrigado a todos em nome de Deus.
Sala das sessões, Plenário Ver. José de Oliveira Lima – 04 de maio
de 2021.
LEONARARDO CARVALHO DOS REIS
1º Secretário

______________________________

VIRGILIO CARVALHO SANTOS
Presidente
_____________________________
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