ATA Nº 10/2021
Sessão Ordinária de 25 de maio

Ata da 9ª Sessão Ordinária, realizada no dia 25 de maio de
2021, lavrada na forma do Inciso I do Art. 96 do Regimento
Interno para registro dos trabalhos da sessão presidida pelo
vereador Valter Andrade de Oliveira, que às 09 horas e 12
minutos, iniciou os trabalhos, estando com ele à mesa, os
vereadores, Joselito José de Sousa, José Mário da Conceição
Júnior, Jamile Magalhães da Costa, Jefson Miranda Cardoso
Carneiro, Luizmar Matos de Souza, Leandro Andrade Macedo,
Laerto Januir Barreto Pinho, José Augusto Moura de Andrade,
Manoel Matos dos Santos e Francisco Lima de Oliveira.
O presidente Guinha de Pascoal, anunciou a execução e
cântico do Hino do Município de Araci, todos se assentaram e foi
por ele declarada em nome de Deus a abertura da sessão, e pala
ausência do primeiro secretário, convocou o vereador Zelito da
Ribeira para secretariar a sessão, ordenando de pronto, que
fosse lida a Ata da sessão anterior. Feita a leitura pelo servidor
Clebson Matheus e submetida ao apreço do Plenário foi aprovada
por todos, sem restrições.
Sem outras ocorrências o presidente Valter ordenou a
leitura das proposições sendo, lidas pela ordem: A Indicação Nº
021/2021 de autoria do vereador Leandro Andrade Macedo
indicando “a construção de 3 (três) passagens molhadas com
manilhas para o bairro das Casinhas”; a Indicação Nº 022/2021
de autoria do vereador JOSÉ Augusto Moura de Andrade
indicando “a construção de um Centro Desportivo Integrado no
município de Araci para o desenvolvimento de atividades
esportivas e sociais”; a Indicação Nº 023/2021 de autoria do
vereador Joselito José de Sousa indicando “a pavimentação e a
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construção de uma Praça na Rua da Palha”; a Indicação Nº
024/2021 de autoria do vereador Joselito José de Sousa
indicando “a pavimentação de ruas especificadas do Povoado
Ribeira I, e dá outras providências”; a Indicação Nº 025/2021 de
autoria do vereador Joselito José de Sousa indicando “a
pavimentação de ruas do Povoado do Barbosa e dá outras
providências”; a Indicação Nº 026/2021 de autoria do vereador
Joselito José de Sousa indicando “que o Poder Executivo realize
as obras de assentamento do meio-fio na localidade de Pedra
Furada”; a Indicação Nº 027/2021 de autoria do vereador Valter
Andrade de Oliveira indicando “a construção de uma Praça no
Balneário Poço Grande” e a Indicação Nº 028/2021 de autoria do
vereador Valter Andrade de Oliveira indicando “a pavimentação
do Povoado de Bela Vista, zona rural do município de Araci”.
Os trabalhos do Grande Expediente foram abertos
constando na Ordem do Dia, Discussão e Aprovação das oito
indicações sendo aberto o tempo das manifestações dos
vereadores autores.

Vereador Leandro fala pela ordem:

Senhor Presidente; colegas vereadores presentes. Sabemos
que as indicações, elas são pedidas oficiais da Câmara ao
Executivo. Diante disso se observa a necessidade dessas
aplicações; a execução das nossas indicações, porque elas são
indicações voltadas a ouvir a população, a ouvir os anseios e as
necessidades de cada regional, de cada região representada e
muito bem representada por todos os vereadores desta casa. Eu
peço aos colegas que votem a favor dessas 3 indicações, porque
são indicações que vai refletir diretamente no acesso aos
moradores do bairro das Casinhas e também alguns moradores
da Cascalheira. Esse riacho nós conhecemos muito bem é um
riacho que atravessa ali o posto na saída do Poço Grande, sobe e
vem passar aqui no início da Cascalheira e corta ali aquela região
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da Casinha, no fundo da Secretaria de Agricultura. Além da
aprovação de hoje senhor Presidente, queria pedir a mesa que
encaminhasse também um requerimento de urgência ao
Executivo, para começar a atender as indicações já aprovadas
nesta casa. Nós observamos, já estamos chegando aí Marinho,
no mês de junho, e o Executivo, ele não realizou ainda nenhuma
indicação aqui expostas e aprovadas na casa parlamentar. No
mais eu peço aos colegas que votem a favor das 3 indicações.

Vereador José Augusto, fala pela ordem:

Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo
presente; povo que escuta pela Cultura FM. Seu Presidente, essa
indicação é uma indicação que parece que é o anseio de todo
mundo aqui da população araciense, tanto jovem, como as
pessoas também de idade, como as crianças pra esse centro
desportivo dentro do nosso município. A gente viu ali em
Serrinha, ser entregue uma área pra essa finalidade. Então eu
acho que agora é o momento de a gente já cobrar isso do nosso
município, diante das emendas parlamentares que já estão
chegando ao nosso município, pra ficar atento, porque o jovem
precisa de um espaço, pra poder ter, ocupar a mente, não é?
Diante de uma área dessa, de um centro desse desportivo, vai
incentivar o jovem a praticar o esporte; não só ele como as
pessoas, também as mães, os pai de família, também as
crianças, com a área também pra as crianças desfrutar também e
ter ali um espaço para se divertir. Então eu acho que é de grande
relevância pra o nosso município e peço aos colegas, e tenho
certeza que esta casa vai tá de acordo com essa indicação que
estou fazendo, como foram também com as outras que fiz aqui
nesta casa.

Vereador Zelito, fala pela ordem:

Senhor Presidente, meu bom dia a todos e a todas aqui
presentes. Eu trago aqui hoje, nesta casa, 4 indicações.
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Indicações essa que são uma para a construção de uma praça na
Rua da Palha e também pavimentação de ruas. A outra indicação
é indicada a pavimentação especificado na comunidade de
Ribeira 1. É pavimentação de ruas. A outra indicação é de Pedra
Furada. E a indicação que aquelas casas quando chove, ali fica
num lugar mais baixo e a água invade. Então, seria cabível que o
Poder Executivo visse isso aí com bons olhos. Entendeu? Que
atendesse aquela comunidade. A outra indicação é pavimentação
para o Barbosa. Que aquela comunidade grande ali necessita
muito. E desde já quero contar com o apoio dos colegas
vereadores aqui, que vote a favor dessas emendas, para atender
esse povo. Muito obrigado.

Presidente Valter fala como autor de duas indicações:

Tenho 2 indicações, 026 e 027; indicações essas de
grande importância. No último final de semana tive visitando a
localidade de bela Vista, aonde os moradores, junto com o nosso
amigo Dedé, da Bela Vista, pediu o apoio pra pavimentação ali
daquela localidade. E aqui, nesta manhã, eu faço essa indicação
tão importante lá pra o povoado de Bela Vista, da pavimentação.
Nós já temos lá a praça da comunidade e que foi construída na
gestão do ex-prefeito Silva Neto, a qual eu agradeço muito pelos
avanços que chegaram na região. Também tenho a indicação
028, que é da construção de uma praça no Balneário do Poço
Grande. Balneário do Poço Grande é um ponto turístico do nosso
município; uma localidade que recebe visitantes todos os finais
de semana e mais do que justo essa indicação pra essa
localidade, aonde tive também com o senhor, conhecido
carinhosamente, pelo povo de Araci, como Tonho galinha e me
pediu que fizesse essas indicações importante pra aquela região.
A nossa luta é justa e digna em prol do povo de Araci. Quero
pedir o apoio de cada um dos senhores vereadores, pra
aprovação dessas 2 indicações. Quero solicitar o plenário pra
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colocar em bloco a votação de todas as indicações nesta manhã.
Convido a senhora Amandia Barreto, para uso, para usar esse
momento da sessão, para falar por até 15 minutos, sobre o
projeto do “Anjo Solidário” do município de Araci.
Findas as falas dos autores, o presidente Valter abriu o
tempo da Tribuna Livre, havendo sido solicitada pela Sra.
Amandia Barreto, coordenadora do Grupo Anjos Solidários e
durante 21 minutos ela falou sobre o projeto e missão dos anjos
solidários e solicitou apoio dos vereadores na doação de fraudas
geriátricas.
O presidente volta à pauta da Ordem do Dia e inicia a
votação das Indicações, solicitando apoio do plenário para
votação em bloco das oito Indicações o que foi acatado,
ocorrendo antes da votação os pronunciamentos dos vereadores
Léo de Eridan, José Augusto, Zelito da Ribeira e Guinha de
Pascoal e iniciada a votação em turno único, sendo, portanto,
aprovadas as oito indicações com 10 votos, à unanimidade do
Plenário.
Os vereadores Léo de Eridan e Manoel de Bernardino pedem
autorização para deixarem o plenário, o que lhes foi concedido
pelo presidente Valter. E sem mais itens na Ordem do Dia o
presidente ele passou a chamar os quatro vereadores inscritos
para a tribuna da Casa, sendo o primeiro o vereador Marinho.

Vereador Marinho, naTribuna:

Bom dia a todos; público aqui presente. Vou saudar,
quebrar o protocolo hoje, só vou dar, primeiramente, a “Anjos
Solidários”, aqui que tá presente conosco. Meu muito obrigado
mais uma vez. Ao senhor Presidente interino, o senhor Valter
Ca... Valter oliveira. Como de costume saudo minha colega
vereadora Jamile e todos os outros que estão aqui conosco. Um
grande abraço a todos que nos ouvem ppelas redes sociais e
pela Cultura FM e meu amigo Joza, que tá aqui presente. Eu
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gostaria de começar falando da importância do trabalho social e
voluntário em nosso município. Estamos num crescente; não é
novidade quando a gente fala da dificuldade das pessoas. Nós
estamos numa cidade, onde infelizmente a prefeitura é o recurso
de muitos. Precisamos entender que ela não consegue abastecer
e abarcar todos. Então, façamos a nossa parte. O pouco com
cada um é muito e tudo junto faz muito mais. Quando a gente
pensa em doação, quando a gente pensa em solidariedade, a
gente pensa em ação. Deixamos de demagogia, de falatório;
vamos a luta! Vamos juntos fazer algo mais e algo melhor. Todas
as falas que eu venho aqui eu falo um pouco sobre a vacina,
porque é algo que nos consterna muitos. Nos deixa ainda
receoso, ansioso e muito preocupado. Foi alertado ao senhor
Presidente da República da 3ª onda da COVID-19 no nosso país.
Gestores do SUS procuraram o mesmo para que fosse informado.
Diante de tal situação, precisamos de cuidado e precisamos pedir
que vacina seja para todos. A gente entende e mais uma vez eu
vou ser incisivo o pão é importante, mas ele só é importante se
tiver quem coma, se tiver alguém pra fazer uso do mesmo. E a
gente entende a necessidade da vacinação, do cuidado, do uso
da máscara, do álcool em gel, de medidas protetivas. E aqui
também eu cobro ao Governo Municipal, ações. Mas ações
imediatas. Estamos vendo os bares lotados e estamos vendo a
sociedade, mais uma vez, despreocupada com a situação. Do que
adianta não poder a prática do esporte coletivo se nós temos
bares cheios, se nós temos pessoas que não se cuidam, que não
usam máscara. A cada dia perdemos pessoas ao nosso lado. Não
precisa unicamente ser amigo ou conhecido não. Mas todos
perdem. A sociedade não vai recupera se não tiver gente pra
trabalhar. Não adianta a gente continuar fazendo mais o mesmo.
A gente precisa fazer diferente! Então eu deixo aqui o meu apelo,
não apenas pra os governantes, mas pras pessoas. A gente
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entende que precisa-se trabalhar; precisa-se abrir bar; precisase abrir restaurante, mas que o protocolo de segurança seja
seguido. Que seja o uso do distanciamento; que tenha álcool gel
disponível pras pessoas e que assim a gente possa seguir.

Vereador Luisinho solicita um Aparte:

Queria parabenizar pelas suas palavras. Enquanto a
pandemia, nós temos que estar sempre cobrando e este final de
semana, dando algumas voltas pela cidade, na zona rural eu
tenho visto como se chama muitos paredões, pancadões, como
dizem os jovens, aonde tá aglomerando bastante pessoas, locais
até em média de 100 pessoas ou mais. E hoje estão usando
muito sítios pra fazer esses eventos. E futuramente os
comerciantes do nosso município, vai exigir de nós vereadores
que cobremos ações da prefeita, para que o comércio permaneça
aberto, em funcionamento. Como nós vamos cobrar, se as
pessoas não tão tomando as prevenções devida, pra que o
comércio continue funcionando na sua normalidade? Muito
obrigado.

Vereador Marinho – Isso memso! A gente precisa entender
que o nosso município, ele possui um São João muito importante
e se a gente continuar com ações, como já estão sendo feitas
agora, vai ser mais um ano sem São João. Então, as pessoas
precisam entender que dar um passo para trás é dar dois pra
frente logo mais. Mudando de assunto eu queria parabenizar a
entrega que foi realizada...

Vereador José Augusto, solicita um Aparte:

Marinho, desculpa aí, mas eu queria só entrar no tema
rapidinho. Marinho eu vejo essa questão do, das decisões que
tem sido tomado pelo município e a gente vê que o munícipio já
tomou diversas decisões. Não é? Ora, que toma uma mais rígida,
criticado, não é? E eu vejo o seguinte. Que quem pode barrar
tudo isso aí, não é prefeito, não é Câmara de Vereadores; pode
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sim unir. Agora, se não tiver o entendimento da população, vai
continuar não tendo São João; não tendo final de ano; não tendo
nenhum tipo de festa. Entendeu? Agora, a gente fica observando.
O dono de bar abre o bar; vai os paredões. Quem vai beber lá vai
usar máscara? Não vai! Mas o pai de família que tá ali, que quer
ganhar o pão e cada dia... Agora, tem que buscar uma solução!
Se é pra tomar uma decisão entre os bares ou onde vende a
bebida, que a gente possa reunir, sentar com o município, pra
ver o que vai fazer também por esse povo, se assim vim fechar
todos esses comércios.

Vereador Marinho – É isso mesmo que eu tava querendo
falar. Não adianta fechar bar, fechar restaurante se a sociedade
não tem conscientização. A gente precisa entender que é mais
um local, onde pessoas dependem do emprego, onde pessoas
fazem daquilo a sua renda. Não uma questão de bar aberto ou
fechado que vai definir a questão disso aí não.

Presidente Valter solicita um Aparte:
 Vereador Marinho, é importante essa sua fala. É uma
preocupação realmente que é notório, pra toda a população, o
que podemos ver nos finais de semana são os bares lotados. Nós
não queremos que feche os bares, que feche comércio nenhum.
Mas que os próprios donos de bares, ele tome conscientização.
Um exemplo, a Rua José Pinheiro, os finais de semana até veículo
tem dificuldade de passar. Então, que o município possa colocar
fiscalização e os bares que tiverem infringindo a lei com
tumultuação, caçar o alvará. É fácil! Porque nós tamos vivendo
uma pandemia. Eu tava pegando os números, ainda pouco no
jornal da manhã, a Bahia novamente lotou os leitos de UTI,
aproximando já quase 100%. Então, que o município possa agir.
Nós não queremos que feche de maneira nenhuma o comércio
de ninguém, mas que os donos de comércio possam realmente
se conscientizar.
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Vereador Marinho – Mais uma ez falando o seguinte. A
gente precisa se alertar, porque não são apenas números, são
pessoas. Pela primeira vez as UTIs estão lotadas com pessoas
menores de 60 anos, com sua maioria e é preocupante isso,
porque é quem faz o país crescer é a juventude que trabalha.
Então, se a gente não para pra pensar um pouquinho agora, não
terá um futuro. Eu queria aqui também parabenizar a prefeitura
municipal, pela entrega da belíssima obra ali, a obra do
parquinho. A todos os envolvidos; eu queria ter falado dele , que
era Umberte, que foi uma das pessoas que ajudou no projeto lá,
junto com Alisson e toda a equipe de engenharia. Queria aqui
também parabenizar o trabalho de toda a Secretaria de Saúde,
porque eu tenho acompanhado junto com as meninas. Eu vou
falar meninas porque são jovens ali com Queila, Maria Clara,
Lais, Niedia e toda a equipe que trabalha junto lá em
consonância, que Araci vem fazendo um trabalho belíssimo na
questão da vacinação e lembrar que além da vacinação da
COVID-19, a vacinação da H1N1 está acontecendo. Então, você
que já tomou a do COVID e que não tem planos de tomar essa
vacina, procure a vacinação da H1N1 também, a gripe. Mais uma
vez meu muito obrigado a todos. Eu vou falar que eu ia falar, a
professora Terezinha que é mãe de um grande amigo meu, de
Danilo Vitor, o qual fez os “Anjos Solidários” estarem presentes
ali na TV Bahia, na TV Subaé. Então Danilo, você que leva Araci
pra vários outros lugares, meu muito obrigado. Tenham todos
um bom dia e até mais.

Vereador José Augusto, na Tribuna:

Senhor Presente; senhoras e senhores vereadores; povo
presente; povo que escuta pela Cultura FM; colegas vereadores;
nas redes sociais também. Iniciar mais um dia aqui, graças a
Deus, na casa do povo, na Casa Legislativa. Agradecer por estar
aqui respirando, por estar aqui andando, não é? A mente
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funcionando graças ao meu bom Deus. A minha visão tendo todo
o espaço de vê. Agradecer a Ele por todos os momentos na
nossa vida. Senhor Presidente, quero iniciar aqui falando e
agradecendo a esta turma dos “Anjos Solidário” pelo trabalho.
Que Deus abençoe a você a cada dia e que dê força pra fazer
muito mais pelo povo, nosso povo de Araci. Eu quero entrar num
tema, não vou entrar no COVID, porque já falamos aqui. Eu
ouvindo uma entrevista do deputado Mário Negro Monte, aqui no
nosso município, quem tenho respeito, nada contra. Mas, vi
algumas ações, algumas ações dele aqui falando dentro do
município, que fez pelo município diversas ações, que eu não
concordei. Exemplo da quadra de esporte João Vieria; no tempo
que saiu,, acho que ele não era nem candidato, era o pai dele.
Outro é o, salvo engano, é o PSF do Coqueiro, que foi feito agora
na gestão de Silva Neto; é uma obra de pouco tempo, mas é uma
ação do nosso governo, do prefeito Silva Neto, foi buscar junto
aos seus deputados. E aí eu vejo que passou tanto tempo em
Araci, teve voto, nunca teve nenhuma ação de alguns deputados
aqui. Vejo hoje Felix Mendonça como o maior deputado que já
colocou emenda neste município. Vejo que nós temos aí João
Roma, que é o ministro que mesmo não sendo votado em Araci,
já mandou emenda pra este município e outros e outros
deputados. Só não os deputados, que todo mundo sabe quem é,
que nunca demonstrou em Araci o que trouxe pra Araci. Aí vem
pra aqui agora, dizer que fez isso, fez aquilo. Mas a população
conhece e sabe! Queria entrar em outro tema aqui, do Parquinho,
né? Parquinho esse criticado por algumas pessoas nas redes
sociais; nada contra, cada um pode fazer sua crítica. Mas eu
esperava lá, aqueles que criticaram Amandia, tivesse presente
pra ver a boniteza, a alegria das mãe, dos pai, das criança, dos
moradores ali daquele local. Demorou, mas cumpriu com que
sempre vem sendo cumprido no nosso município; que desde a
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gestão de Silva Neto, que é cumprir com o dever de homem
público e cumprir com o dever de administrar o dinheiro do
nosso município bem. Tem a quadra de esporte agora aqui Maria
Pinha, Maria Pinho, que deve ser já começar as obras também lá
que é a mesma empresa. Parabenizar a empresa pela obra. Muito
bonita, muito bem-feita.

Vereador Luisinho, solicita um Aparte:

Vereador Zé Augusto, me permite. O Parquinho está de
parabéns, tá belo, mas a oposição fez algumas cobranças,
inclusive eu, em relação ao material usado na obra do Parquinho.
Nós estamos vendo o Parquinho com alguns equipamentos já
interditado. Ou seja, material de péssima qualidade! Nós temos
ali aquele gira-gira onde foi feito uma rampa pra deficiente,
aonde provavelmente ali criança venha a ter o seu pé decepado,
possa sofrer algum acidente. Né? Eu acho que aquela rampa ali
pra deficiente, ela tem que ser dobrável pra que quando ela gire,
alguma criança desatenta ali, não venha sofrer um acidente. Só
tô chamando atenção pra que seja feito esses reparos. Não tô
criticando a obra. Eu acho que a empresa tem que tomar
providências nesse sentido.

Vereador José Augusto – Vereador, eu agradeço a fala de
Vossa Excelência. Eu entendo que em todas as obras, se tem
alguma coisa a prefeitura tá aí pra buscar soluções junto a
empresa. Mas eu quero dizer vereador, e espero que todos nós,
como Vossa Excelência, que faz arte da oposição, sempre vamos
estar presente pra vê a alegria do povo também ali, mesmo com
alguns problemas, mas a alegria do povo ali recebendo aquela
obra. Quero entrar também aqui rapidinho, que o meu tempo é
curto, que uma pessoa me perguntou o porque Silva Neto,
candidato a deputado estadual no nosso município. Eu acho que
pra ser, pra estar ou pra ser um candidato a qualquer cargo
público, ele tem que demonstrar o que já tem feito dentro do seu
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município ou até fora do seu município. E Silva Neto foi um
homem que entrou novo na política, teve um espaço muito
grande na UPB do nosso município, que é a União dos Prefeitos
da Bahia, sendo até vice-presidente, que é poucos, 417
municípios, poucos políticos antigo que tiveram esse privilégio
de estar aonde ele esteve, como também o seu pai Zedafó, no
tempo que fez parte daquela mesa da UPB. Eu acho que Silva
Neto tem todo perfil pra ser um candidato a deputado estadual,
pra ser o melhor pra Bahia. Por quê? Se você vai em Pedra Alta
tem obras; Colégio Tiradentes; Colégio Carlos Raimundo Mota,
com quadra de esporte, muro feito, rede de esgoto, carros
novos, PSF duplo lá em Pedra Alta. Cê chega em Barreira (Falha
no áudio) entregue por Silva Neto. Cê chego no Barbosa tem a
Praça do Barbosa, tem o açougue que ele construiu lá pra
aqueles, pra os magarefe, tem um carro novo, tem um PSF, tem a
compra de um terreno pra o Colégio Vasco da Gama. Eu não vou
falar tudo não porque não dá tempo. Cê chega em João Vieira
tem praça, antena de celular que ele conseguiu, como conseguiu
em Pedra Alta, rede de esgoto em João Vieira, calçamento,
diversas ruas calçadas, não é isso? Uma quadra de esporte,
reforma de açougue, carro novo também lá em João Viera. A
entrega de uma máquina, a retroescavadeira pra associação, um
empenho dele, desse vereador e também do prefeito, do tempo,
no tempo do prefeito Silva Neto. Se você chegar no Barreiro
Preto, na Perpétua tem obra, não é? Cê vê que só eu falei em
pouco lugares. Se você entrar na sede, nos outros povoados são
diversas obras. Então, ele tem um perfil de homem que gosta de
lutar pelo seu povo. Então, como ele lutou por araci, ele sendo
deputado, eu tenho certeza que vai ser um bom deputado pra o
estado da Bahia, defender o nosso povo baiano. Acredito, aí o
cara pode dizer: “Ah, você se chateia e depois...” A chateação de
qualquer grupo tem. Mas eu quero dizer que eu tô falando do
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homem, do perfil do homem e do que ele sempre fez pelo nosso
município. Então, não tem perfil pra ser um bom deputado, não
só pra o nosso município, mas pra nossa Bahia. Tenho certeza
que isso vai acontecer, porque Deus e o povo de Araci quer, né?
E também alguma cidade do estado da Bahia onde ele tá indo já
conversar com algumas liderança, pra apoiar pra deputado
estadual. Eu entendo que, temos que respeitar todos que chega
na nossa terra buscando voto, entendo que pode ser qualquer
um. Eu só não entendo é de alguns políticos que vive pulando de
galho em galho. Quem pula de galho em galho é macaco! Então,
eu acho que o povo de Araci sabe muito bem de quem é esses
tipos de político no nosso município, pelo seu interesse próprio
de trazer e oferecer a quem nunca trouxe nada por Araci e aí fica
essa pergunta no ar ao povo de Araci. O que é melhor pra Araci?
É o prefeito, o ex-prefeito Silva Neto... Não é porque ele é filho
da terra não! É pelo perfil do seu trabalho. Demonstra que pode,
que vai ser um bom deputado pra o nosso Araci e pra o nosso
estado da Bahia. Agradeço e que Deus abençoe a todos que tão
ouvindo neste momento a Câmara de Vereadores.

Vereadora Jamile, na Tribuna:

Se
nhor Presidente; colegas vereadores; ouvintes da rádio Cultura
FM; público aqui presente um bom dia. Um bom dia especial ao
pessoal do “Anjos Solidários”, a qual hoje fizeram uma belíssima
explanação aqui sobre o projeto; na oportunidade saudo a todos
em nome da professora Terezinha, que foi minha professora no
SEIC, a qual tenho um grande carinho e desejo a vocês boa sorte
e que continue fazendo esse belíssimo trabalho, que é ajudar o
próximo, que nada melhor do que se colocar no lugar do outro.
Então, vocês estão e parabéns. E tenha certeza que nós
vereadores estaremos sim aqui para dar o apoio que vocês
merecem, para dar continuidade a esse belíssimo trabalho.
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Senhor Presidente, colegas vereadores, na última sessão,
gostaria de justificar a minha ausência, não pude estar presente
por conta de todos sabem o problema de saúde que minha mãe
teve, foi acometida pela COVID e eu tive que acompanhá-la para
realizar alguns exames. Mas desde já agradecer a todos pela
compreensão da minha ausência na última sessão, pois sabem
que não sou de faltar sessões da Casa Legislativa. Senhor
Presidente, no último 18 de maio, foi comemorado o dia da
exploração do abuso a criança e ao adolescente e aqui eu
gostaria de parabenizar a equipe do CMDA, CMDCA e a equipe
do CREAS, dos CRAAS e toda a Secretaria de Desenvolvimento
Social que não ficou apenas no dia 18 de maio; esse pessoal está
fazendo um belíssimo trabalho com palestras lá na Secretaria de
Desenvolvimento Social, conscientizando as pessoas a
importância de combater o abuso as nossas crianças e os nossos
adolescentes. Pois sabemos que com essa pandemia o aumento
que teve de casos, não só no nosso município, mas em todo o
Brasil. Então, é uma situação que temos que tá aqui sempre
chamando atenção e lutando junto para combater. Pois sabemos
o quanto isso tem crescido e tem preocupado a todos que tem o
conhecimento da realidade do nosso município. Então, estão
todos de parabéns e em nome da secretária de desenvolvimento
social, Rita Adriana, eu parabenizo a todas as equipes pelas
palestras. É claro, mantendo os cuidados de distanciamento
social, usando máscara, fazendo essas palestras lá na Secretaria
de Desenvolvimento Social, para os usuários daquela secretaria
que estão ali em busca de um atendimento e já sai também com
a grande informação. Mas senhor Presidente, colegas vereadores,
falar um pouco sobre a situação do “Seguro Safra”, que o nosso
município, mais uma vez, não foi contemplado e aqui eu gostaria
de dizer que não foi só o município de Araci e que o município
de Araci... Estive com o secretário de agricultura, já está
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recorrendo de todo essa situação, pois o município de Araci
informou todos os critérios que o município precisa para receber
esse “Garantia Safra”; o município pagou adiantando a parcela
de contra partida que o município tem que pagar ao Ministério
da Agricultura e não entende-se porque o município não foi
reconhecido, como os agricultores do nosso município perderam
a safra. Então, o secretário de agricultura do nosso município,
que por sinal é uma pessoa muito competente; o técnico Jardel
que é outra pessoa que também é bastante competente, já estão
tomando as medidas para que seja resolvida essa situação. Pois
sabemos que o nosso município teve perda sim e não
entendemos o porquê do Ministério da Agricultura não ter, mais
uma vez, reconhecido o município de Araci na perda de sua
safra. Mas colegas vereadores, estava aqui na minha pauta, e o
colega vereador Marinho foi muito feliz quando tratou do
assunto COVID. Mais cedo entrei em contato com a
coordenadora de vigilância epidemiológica do nosso município, a
senhora Niedia, a qual busquei alguns dados informativos e o
nosso município, só no mês de maio, do dia 1º até o dia 24, teve
um aumento de mais de 70 casos, totalizando 5 óbitos só no
mês de maio. Então, é uma situação preocupante. Temos que tá
sim aqui todas as 3ª feiras Marinho, falando na Tribuna e
alertando as pessoas, porque não adianta o poder público tomar
medidas se não tem a conscientização da própria população, dos
riscos que estamos correndo. Então, é necessário sim estarmos
aqui todas as 3ª feiras, alertando as pessoas, porque o COVID
não acabou, a vacina está aí, não chegou pra todo mundo ainda,
mas tem que as pessoas também se conscientizar do problema
que está aí a cada dia. E eu vejo que daqui a alguns dias, senão
tomar outras medidas, o município vai continuar aumentando os
casos. Temos em torno de 3 pacientes internados na UPA do
nosso município, mas temos que ter cuidado sim, para que esses
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números não aumentem, porque não é tratar de números é tratar
de vidas. Então, aqui nós estamos fazendo esse alerta, porque
estamos realmente preocupados com a situação do COVID em
nosso município.

José Augusto, solicita um Aparte:

Oh
vereadora, a gente tem que pedir também a e eu queria pedir a
Vossa Excelência que faz parte da Comissão de Saúde, pra gente
quando sair daqui ir na secretaria procurar a secretária, porque o
que tá me deixando meio confuso na zona rural é essa gripe, que
diz que é gripe, o pessoal pegando forte, com muita tosse e que
possa ser a gripe ou possa ser também essa doença. Então, eu
acho que agora é o momento já de buscar onde tem esse povo,
para tentar testar pra não ter um problema maior. Eu tô muito
preocupado com essa situação!

Vereadora Jamile – Com certeza vereador. E preocupado com
essa situação, eu já tive o conhecimento e já procurei também
conversar com a coordenadora de vigilância epidemiológica sobre
essa situação, o número de teste no nosso município tem
aumentado, porque o município começou a atestar mais. Haja
vista o número de pessoas com sintomas gripais tem aparecido.
Então, essas pessoas são imediatamente encaminhadas para o
Centro de Testagem do nosso município, que é o único município
que não desativou o Centro de Testagem. Desde o início da
pandemia que tamos aí com o Centro de Testagem no município e
esse Centro de Testagem vem fazendo esse trabalho, de 2ª a 6ª
feira, testando todas as pessoas que chega por ventura com
sintomas gripais. Então, a vigilância epidemiológica já está ciente
dessa situação e é tanto (Falha no áudio) e belíssimo programa
que traz informação para a sociedade araciense (Falha no áudio)
do deputado federal Mário Jr., deputado a qual eu tenho bastante
estima e respeito muito e ali duas coisas que ele falou que me
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chamou bastante atenção. Que ele trouxe para o município de
Araci a creche de Pedra Alta e trouxe para o município de Araci o
Centro de Comercialização de Animais. Ora, acho que o grupo
político ao qual ele afirmou na rádio que está voltando a fazer
parte, não informou que essas obras não foram construídas no
município de Araci porque quando o novo gestor, que assumiu a
prefeitura em janeiro de 2013, encontrou o recurso insuficiente
para fazer essas obras. Então, acho deputado que (Falha no áudio)
fazendo parte novamente, não informou que não foram
concluídas essas obras no nosso município, porque o recurso que
ficou em conta para a gestão da época, a atual gestão da época
fazer essas obras não era suficiente, porque foram feitas algumas
coisas que não condizia com o projeto e está aí até hoje. O
município teve que devolver o recurso das creches não só de
Barreira, Pedra Alta e Bombinha, porque o recurso era insuficiente.
Então, se Vossa Excelência chegar e ir ao Distrito de Pedra Alta,
vai lá encontrar apenas um terreno vazio. Haja vista que o colega
vereador Luisinho, que representa muito bem aquela comunidade
de Pedra Alta, que pode dizer se estou mentindo ou não. Porque
não existe creche em Pedra Alta. Também passando as margens
da BR 116, vocês podem ver o Centro de Comercialização de
Animais, que lá só tem mato. Não existe esse Centro de
Comercialização de Animais. Então colegas vereadores, gostaria
também de falar e parabenizar a gestão que na última 6ª feira,
entregou a Praça do Parquinho, praça essa que irá servir com área
de lazer. Sabemos o quanto o nosso município é carente de área
de lazer para as crianças e a reforma do parquinho, veio em uma
ótima hora para as nossas crianças ter mais um espaço de lazer
em nosso município para estar ali se divertindo. Também
parabenizar pela entrega da nova ambulância, ambulância esse
adquirido com recursos próprios do município e que irá também
atende a saúde do nosso município, pois sabemos as dificuldades
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que existe da saúde do Brasil e o nosso município tem avançado
cada vez mais, buscando a poio dos nossos deputados que estão
lá para representar e enviar emendas para fazer com que
tenhamos uma saúde de qualidade. No mais, agradecer a Deus
pela oportunidade de estar aqui e desejar a todos um bom dia.

Vereador Valter deixa a presidência ao primeiro secretário
Zelito da Ribeira e vai fazer uso da Tribuna:

Quero aqui agradecer a presença de Amandia com toda
a sua equipe “Anjos Solidários”. Dizer que foi de grande
importância a participação aqui na Tribuna Livre da Câmara e que
o povo, a população do nosso município possa ajudar de uma
forma grandiosa a toda essa equipe, que só tá aqui pra fazer o
bem a nossa população. Parabéns a todos! Quero seu Presidente,
nesta manhã, falar das indicações que protocolei aqui na casa e
que foi aprovada por todos os vereadores, que é a indicação
027/2021, pra construção de uma praça no Balneário do Poço
Grande. Essa indicação é uma indicação de grande importância
pra a aquele povo, até mesmo porque é uma área turística do
município de Araci, onde recebemos visitantes de toda região nos
finais de semana. Essa indicação é uma indicação grandiosa pra
aquele povo... Tive conversando com alguns moradores na última
semana... Também ontem com o nosso amigo Tonho galinha, ali
comerciante daquela localidade e tenho certeza que a gestão da
prefeita Keinha e da vice-prefeita Gilmara, irá atender essa
indicação pra aquele povo. Também tive a indicação 028 de
pavimentação pra o povoado de Bela Vista. Povoado de Bela Vista
que teve na última gestão do prefeito Silva Neto, a construção de
uma praça naquela localidade. Tive visitando essa comunidade no
último domingo, lá tive a oportunidade de bater um papo com
Dedezinho, liderança comunitária da região e um pedido não só
aqui do vereador Guinha de Pascoal, mas o pedido de toda a
comunidade. A Bela Vista que é uma das localidades no municiío
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de Araci que passa visitante todos os dias naquela estrada que
liga aqui a sede do município ao Distrito de Pedra Alta e é de
grande importância que a gestão municipal, da prefeita Keinha e
da vice-prefeita Gilmara, atenda essa indicação pra beneficiar
aquele povo. Quero aqui mandar um abraço a todos os moradores
lá do povoado de Bela Vista,, um abraço especial a Dedezinho e
sua família, onde me recebeu, no último final de semana. Mandar
aqui também um abraço ao nosso amigo e professor Natã, do
CETEP, aonde tivemos junto lá no povoado da Bela Vista; um
abraço especial a Natã e a sua família. Também senhor
Presidente, não poderia deixar de falar aqui da inauguração da
Praça do Parquinho. Essa reforma é uma reforma de grna de
importância e espero que as pessoas que utiliza aquela área, que
zele, que cuide desse patrimônio, porque é um patrimônio do
povo. O município entregou a população; é do povo aquele
patrimônio. E as suas cobranças Luisinho, cobrança muito
importante em relação a questão dos equipamentos ali daquela
área. É importante que a Comissão de Obras averigue essa
situação, pra que possa cobrar da empresa responsável pela
aquela reforma. Quero aqui também convidar a todos os
vereadores e a população que queira fazer presente, pra no dia,
pra na próxima 6ª feira, a inauguração de uma obra importante lá
na região de Pedra Alta. Que é a escola do povoado de Caldeirão
Novo. Essa obra é uma conquista daquela região, sonhada a
vários e vários anos. Me recordo muito bem que no ano de 2009,
quando assumi o meu primeiro mandato de vereador, eu tive uma
votação expressiva naquela região. Agradeço muito Luisinho, o
povo ali de Caldeirão Novo, a região de Pedra Alta. Eu fui o
vereador mais bem votado daquela região; eu tive 498 votos na
região de Pedra Alta. Passando ser a liderança daquela região. E
ali o povo de Caldeirão Novo já cobrava pela escola. Um sonho
realmente que as mães de família terminaram perdendo a
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esperança no finalzinho de 2012, que foi quando a gestão
municipal da época anunciou a entrega da escola daquela região,
a empresa eu não sei o que foi que houve, junto com a Secretaria
de Educação da época, que entregaram uma obra com
aproximadamente 1 metro e 20 de construção. Mas foi entregue
como a obra era concluída e os moradores ali da região
revoltados vereador Luisinho, Vossa Excelência que frequenta
aquela região, vereador Francisquinho também que sempre
frenquenta aquela região, sabe que a revolta dos moradores em
receber um patrimônio, com aproximadamente 20% da sua
construção concluída e o município dá como entregue, concluída
a obra. O pessoal se revoltou e colocou 1 metro e 20 de parede
no chão. Tá lá hoje só o alicerce. A gestão do prefeito Silva Neto
não pôde fazer a obra logo de imediato; tem um processo na
Polícia Federal, que visitou a região do Caldeirão Novo na época,
tem um processo e ali só ficou só o alicerço. Mais uma vez fiz a
indicação e o prefeito Silva Neto atendeu essa indicação
importante, a qual eu agradeço muito a gestão do ex-prefeito
Silva Neto, por concluir, por construir e concluir aquela obra
importante pra nosso povo, onde será entregue na próxima 6ª
feira. Quero aqui mandar um abraço especial a todos os
moradores ali da região de Caldeirão Novo, em nome do nosso
amigo Dal, grande liderança, pessoa que cobra por ações
importantes ali pra aquele povo. Só tenho mesmo agradecer a Dal,
por tudo de bom que se promove naquela região. Também
senhores vereadores, vou aqui falar de algo importante, que é
uma cobrança dos moradores da Praça José Ferreira. A Praça José
Ferreira a mais de 30 anos foi tomada com a conceição de uso, eu
acredito da época, pra o Banco do Brasil. E até hoje existe aquele
elefante plantado ali naquela praça. E espero senhores
vereadores, que a gestão atual da prefeita Keinha, possa
realmente entregar a população, que reside ali na Praça José
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Ferreira, aquela praça construída com jardim bonito, adequado
pra aquela população. Uma praça que nós temos vários idosos
que moram ali. E mais do que justo o município tirar aquela
armação que se encontra a Secretaria de Ação Social do nosso
município implantado ali. Ali é uma praça! Uma praça que tem o
nome do fundador do nosso município. Pra mim é uma vergonha
o nosso município permanecer com uma praça que poderia ser
uma das praças mais importante do nosso município, a Praça José
Ferreira. Que poderia tá ali um estátua do nosso Capitão, uma
praça realmente bonita Gidalti. O senhor que tem propriedade ali,
que tem seu escritório ali naquela praça. Então, vamos juntos,
vamos lutar pra que nosso povo realmente possa ter de volta
aquela praça, que é de tão importância pra o nosso povo. Quero
aqui agradecer, mais uma vez, ao deputado Félix Mendonça,
deputado que atua no nosso município. Agradecer ao prefeito
Silva Neto, por tá cobrando melhorias a cada dia pra nossa
população. E é gratificante ouvir que o deputado Félix Mendonça
disponibilizou mais de 5 milhões pra novas ações aqui no
município de Araci. E é assim que nós queremos ver os nossos
representantes estaduais, federal lutando por dias melhores pra o
nosso povo. Eu tive a oportunidade de ouvir um trecho, me
mandaram em áudio, o trecho da entrevista do deputado Mário
Negro Monte, ontem aqui na rádio comunitária. Infelizmente foi
muito infeliz nas suas colocações em falar em obras de quadra de
esporte, de PSF. Quero salientar, não sei se minha fala chegará até
o deputado, mas espero que os aliados possam enviar ao
deputado Mário Negro Monte. Nós temos aqui construções de PSF
sim! De uma emenda parlamentar de 6 milhões de reais, que foi
destinado a gestão do prefeito Silva Neto, pelo deputado Félix
Mendonça Jr., foram 6 milhões de investimento na saúde, na
construção de 12 unidade de PSF e de reforma dos PSFs existente
no nosso município. Não podemos aceitar, de maneira nenhuma,
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que políticos chegue em nosso município de última hora e tente
enganar a nossa população. Somos representantes do nosso
povo; fomos eleitos pelo nosso povo, pra defender e lutar a cada
dia por melhorias pra nossa população. É bom que a nossa
população esteja atenta em todas as entrevistas, em todas as
participações de políticos que chega em nosso município de
última hora e diz que fez aquilo que não fez. Vamos lutar sim, pra
que nosso povo a cada dia receba aquilo que é de direito,
infraestrutura, saneamento básico, escolas, (Falha de áudio) mais
digna, uma saúde mais ampla. Isso é o nosso dever. Isso é a
nossa obrigação. Vamos lutar sim por dias melhores pra cada um
pai de família, mãe de família deste município. Quero dizer a
população de Araci que a minha luta é justa e digna pra uma
qualidade de vida melhor pra cada um dos mais de 50 mil
habitante desta terra. Quero agradecer aqui a presença do exvereador e presidente desta casa Manuel Pinho, que terminou de
chegar aqui no plenário; um vereador que teve a sua participação
de grande importância pra o nosso município. Aonde construí
este prédio, que hoje é um dos melhores de toda a nossa região.
Muito obrigado Manoel Pinho! É por você que hoje os vereadores
estão realmente ne uma casa digna e justa pra atender a
população de Araci. Um forte abraço a todos os aracienses.
E sem nada mais a ser tratado o vereador Zelito da Ribeira,
ainda na presidência dos trabalhos, se dirigiu a todos dizendo que
por não haver ais nada a ser tratado e sem mais oradores
inscritos, declarou a sessão encerrada em nome de Deus.
Sala das Sessões, Ver. José de Oliveira Lima, 25 de maio de 2021.

Joselito José de Sousa
Ver. 2º Secretário

________________________
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Valter Andrade de Oliveira

Ver. Presidente

________________________
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