ATA Nº 011/2021
Sessão Ordinária Nº 10 - 1º Período
08 de junho de 2021

Ata registrada sob Nº 011 da décima sessão ordinária
do 1º Período de 2021, realizada em 08 de junho, na forma
do Inciso I do Art. 96 do Regimento Interno, presidida pelo
vereador Virgílio Carvalho Santos em presença dos
vereadores, Leonardo Carvalho dos Reis, Valter Andrade de
Oliveira, Joselito Jose de Sousa, Manoel Matos dos Santos,
José Mário da Conceição Júnior, Francisco Lima de Oliveira,
Jefson Miranda Cardoso Carneiro, Laerto Januir Barreto Pinho,
Luizmar Matos de Souza, José Augusto Moura de Andrade, e
as vereadoras Edneide Santana Pereira e Jamile Magalhães da
Costa.
Aos 14 minutos passados das nove horas, o presidente
Virgílio, fez as saudações habituais e anunciou a execução e
cântico do Hino Nacional na observância do Art. 206 do
Regimento e do Hino de Araci, declarando aberta a sessão em
nome de Deus, abrindo de pronto os trabalhos do Primeiro
Expediente, ordenando que fosse feita a Leitura da Ata da
Sessão Anterior.
A síntese da Ata foi feita pelo servidor Clébson, leitura que foi
aprovada sem restrições pelo plenário e em ato contínuo
foram lidas as Ementas das Proposições que deram entrada
na secretaria legislativa, a seguir:
Indicações nº 029/2021 de autoria do vereador José Mário da
Conceição Júnior, indicando reforma do ginásio de esportes
rei Pelé;
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Indicações nº 030, 031, 032, 033 e 034/2021 de autoria do
vereador

Luizmar

Matos

de

Souza,

designando

respectivamente, “a pavimentação do Povoado de Alto Grande

de Pedra Alta”; “a pavimentação do Povoado do Jacu”; “a
pavimentação do Povoado das Casas Populares de Pedra Alta”;
“a pavimentação do Povoado do Cortiço” e “a construção de
uma Praça Pública no Povoado do Cortiço”;
Indicações nº 035, 036, 037, 038 e 039/2021, de autoria do
vereador

Francisco

Lima

de

Oliveira,

designando

respectivamente; “a aquisição de um terreno para instalação

do aterro sanitário do Distrito de Tapuio”; “a construção de
uma praça com parquinho no Povoado do Tapuio”; “obras de
adaptação e melhorias na Praça de Várzea da Pedra, incluindo
a construção de um espaço para alimentação e lazer da
comunidade”; “obras de reforma e melhorias no Centro de
Abastecimento do povoado do Tapuio” e “a construção de
uma praça com quadra esportiva no Povoado de Poço
Grande”;
Indicações nº 040/2021 de autoria do vereador Valter
Andrade de Oliveira indicando “a construção de uma praça
com chafariz, parquinho e equipamento de ginástica no bairro
da Bombinha”;
Indicações nº 041/2021 de autoria da vereadora Edneide
Santana Pereira, designando “a pavimentação das ruas Pio 12
e Pio13, e finalização do calçamento nas ruas José Pedro de
Carvalho e Rua Edgar Ferreira, todas no bairro do Riacho,
sede do município”.
O presidente Virgílio abriu os trabalhos do Grande
Expediente, anunciou a pauta do Ordem do Dia e abriu
espaço para fala pela ordem dos autores das indicações,
falando a priori, o vereador Marinho:
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Bom dia; bom dia senhor Presidente; bom dia a todos. A
minha indicação pela reforma no Ginásio Rei Pelé, é por ser
um ginásio muito importante no nosso município e a gente
precisa entender que o esporte salva-vidas. E aproveitar que
os esportes coletivos na nossa cidade ainda não são
permitidos, mediante a pandemia; esse tempo ocioso, esse
tempo no qual ele se encontra sem uso da população, que a
nossa Excelentíssima prefeita possa fazer melhorias. A gente
entende que a cidade passa por um momento complicado,
mas é necessário pensar no futuro, é necessário pensar nos
jovens, nos adolescentes, nas pessoas que utilizam aquele
espaço. Eu como desportista e todos os outros aqui que
fazem uso do esporte como fonte de lazer, como fonte de
exercício, necessitamos de um espaço minimamente digno
para a pratica do mesmo. E o Ginásio de Esportes Rei Pelé é o
ginásio mais amplo, mais equipado de toda a região do sisal.
Não se tem ginásio desse tamanho nesta região, além de
Araci. Então, é necessário que dê uma atenção maior ao
mesmo. Muito obrigado e peço que os demais colegas
entendam essa necessidade dessa reforma e nos apoie.

O vereador Francisquinho se manifestou sobre suas
indicações:

Bom dia seu Presidente; bom dia a todos desta casa.
Minha indicação vem das necessidades, que dizer, de Tapuio
as mães de família, aos domingos, não têm aonde as crianças
ter um lazer. Então eu vou indicar a reforma da praça com o
parquinho, através de outro lugar de colher o lixo. Não tem
onde repor o lixo pra sobreterrar. Então eu venho fazer essa
indicação para a compra desse terreno. Porque é uma das
grandes necessidades que eu vejo na região. E sobre o Centro
de Abastecimento, a gente tá vendo ele hoje todo corroído,
todo na maior necessidade e também de uma reforma. Então
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eu vou indicar sobre essa situação e as necessidades de que
venha prevalecer a melhorar. Tem o Poço Grande é um ponto
turístico, a gente necessita de uma reforma para a praça,
necessita de uma quadra de esporte, quer dizer, é onde eu
venho indicar Várzea da Pedra; a gente vê hoje um açougue,
uma delegacia melhor dizendo, abandonada. Então, pode
fazer uma reforma nela pra uma praça de alimento pra
população. Muito obrigado.

O vereador Guinha de Pascoal, falou de suas indicações:

Bom dia a todos. É com grande satisfação que faço mais
uma indicação importante; dessa vez pra o bairro da
Bombinha. Uma indicação de uma praça com chafariz e
parquinho infantil e academia ao ar livre, pra beneficiar
aquele bairro, que é um dos bairros importantes aqui do
município e quero pedir o apoio de cada um dos vereadores,
que vote a favor dessa indicação; uma indicação importante lá
pra os moradores do bairro da Bombinha. Muito obrigado.

A vereadora Edneide falou pela ordem:

Bom dia a todos; bom dia seu Presidente; caros colegas.
Como eu fiz a indicação para a pavimentação das Rua Pio XXII,
Pio XXIII e continuamento da Rua Edgar Ferreira e José Pedro
de Carvalho, eu gostaria que os colegas votasse na indicação,
porque sabemos que um rua pavimentada, ela traz dignidade
para as famílias, traz mais conforto para aquelas famílias e
tenho certeza, que não só essas ruas, mas todas as
indicações que colegas fizeram aqui e outras ruas precisa de
calçamento. A gente sabe que é custo pra gestão, mas se a
gente não se esforçar e buscar, a gente não vai ter essa
dignidade na vida das famílias. Então eu peço aos colegas que
vote na indicação, porque é cobrança e é pedido também dos
moradores dessas ruas e desse bairro do Riacho.
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Findas as falas dos autores, o presidente Virgílio colocou
em votação as Indicações discutidas e sendo votadas em
bloco turno único, foram aprovadas por 11 votos entre os 13
vereadores em plenário.

O vereador Jefson usou da palavra antes do voto:

Bom dia a todos. Meu voto é pela aprovação seu
Presidente. E aproveito para parabenizar os vereadores pelas
indicações, que estão aqui todos os dias lutando para o
desenvolvimento das suas comunidades. Vejo ali a vereadora
Edneide lutando pelo bairro que ela mora; vereador
Francisquinho trazendo diversas demandas ali de Tapuio;
vereador Guinha e o vereador Luisinho também. Enfim, o
meu voto é pela aprovação;

O vereador Manuel antes do voto também se manifestou:

Bom dia a todos. Meu voto é pela aprovação. Quero
parabenizar os colegas que tão reforçando aos bairros, as
comunidades; nós estamos aqui para dar o apoio, estamos
junto. Então, parabéns colega!
O
presidente
Virgílio
iniciou
a
tempo
dos
pronunciamentos da Tribuna da Câmara de onde falaram os
vereadores: Marinho, José Augusto, Francisquinho, Guinha de
Pascoal, Edneide e Jamile.

Vereador Marinho, na Tribuna:

Bom dia a todos; bom dia a mesa, em nome do
Presidente Virgílio; em nome das nossas nobres colegas
Jamile e Edneide; público aqui presente; em nome de João,
meu amigo, que eu vejo aqui pela primeira vez; imprensa e
todos que nos escutam pela rádio comunitária. Gostaria de
começar a fala lembrando da importância da vacinação contra
a COVID-19. E parabenizar mais uma vez a Secretaria de
Saúde, pelo empenho em nome de Eja e de todos os
envolvidos. Não poderia deixar de falar sobre o ocorrido da
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última 6ª feira em visita com a nossa prefeita, vice-prefeita e
colegas técnicos da região da Serra Branca. Na oportunidade
podemos expressar e falar com os moradores a respeito da
interdição da mesma. A partir de hoje, gostaria de salientar a
todos os ouvintes, todos os moradores da região e circo
regiões, que passam e frequentam aqueles lugares, que a
banca popularmente conhecida, será interditada para a
passagem de carros pequenos, carros maiores de transporte,
ficando livre apenas para animais, pedestres e motocicletas.
Por que essa interdição está sendo feita? É necessário que
compreendamos que a banca, ela encontra-se em um risco de
desabamento. Ela pode colapsar se as trepidações
continuarem. A gente entende que a população vizinha ali vai
sofrer um pouquinho e para isso foi necessário ser feito o
desvio que aumentou em torno de 5 km e meio a chegada a
nossa sede do município às pessoas que vivem do outro lado
da barragem. Mudando de assunto, eu queria pedir aos
nobres vereadores e também a nossa amiga Keinha, falo aqui
em nome da diretora de juventude Cláudia Karineli e também
do diretor de cultura Mireis, que por favor, façam algo pela
nossa juventude! Proporcionem algo para que nossos jovens
possam ficar em casa, mas que possam ficar com dignidade,
que possam ter meios de socializar os problemas que a gente
vem encontrando hoje. É necessário entender que a pandemia
tá aí; que as coisas estão devagar, mas é necessário agir.
Estamos em um mês onde sempre foi comemorado o São João
família na nossa cidade. O São joão de Araci é muito famoso,
que começa com a festa do 31 de maio em Pedra Alta e vai
até o meado de julho. E a gente precisa entender que
precisamos ficar em casa. Precisamos dar um basta nessa
pandemia e precisa que cada um faça a sua parte.
Entendemos também que as pessoas que necessitam desses
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meios pra sustentar, pra levar o pão pra sua família, sejam
ouvidos os artistas, os empresários, as pessoas que vivem do
meio artístico precisam de oportunização e precisam de
políticas públicas, precisam de meios para que construam
novas fontes de renda. Então eu deixo aqui o meu apelo a
todos os que estão me ouvindo; o meu apoio pra essa classe
tão sofrida, que foi a primeira a parar e a gente sabe que será
a última a votar aos trabalhos e a gente precisa apoiá-los. O
mês de junho é um mês... Vou deixar passar aí. (Falha de
Áudio) Voltando aqui a nossa fala, lembrando o mês de junho
é o mês do Orgulho LGBTQI+ e eu como jovem negro e
LGBTQI+, tô aqui pra lutar pelos parentes (Falha de Áudio) pra
lutar pelas pessoas que, assim como eu, tem as suas
vontades suprimidas; que chegam em casa e não conseguem
falar. Lembramos da importância desse mês com orgulho.
Lembremos das lutas, dos anseios, das vontades; lembremos
das vítimas acomentidas por crime de ódio ou simplesmente
por amar um semelhante. Este mês é muito importante e, a
partir de hoje, a gente, junto eu e minha equipe, a gente tá
desenvolvendo um projeto que é um centro de referência pras
pessoas oprimidas, para que elas possam desenvolver um
trabalho, pra que elas possam ser vistas. E eu vou tá aqui na
Câmara pedindo a ajuda de vocês, em especial as mulheres,
porque quando a gente fala de opressão a gente fala de
direitos, a gente fala de falta de direitos. E a gente precisa
entender que uma sociedade machista como a nossa ainda
imprime que mulheres não ocupam lugares como deveriam
ocupar. Que negros não ocupam lugares que deveriam
ocupar. Que gays não ocupam lugares que deveriam ocupar e
vamos aplaudir as meninas e os rapazes que entram aí
pedindo “vacina já” para os “SUAS”. É necessário que
entendamos que a vacina precisa chegar para todos. E pra
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aqueles que atendem os usuários da Secretaria de Assistência
Social, que estão diretamente ligados as pessoas, a vacina
precisa existir. Então, peço a todos que vamos juntos, que
sigamos nessa luta e tenham todos um bom dia e até a
próxima.
Vereador José Augusto – Senhor Presidente; senhoras e
senhores vereadores; povo presente; povo que escuta pela
Cultura FM e também pelas redes sociais desta casa. Senhor
Presidente, agradecendo mais um dia aqui a Deus, por estar
aqui vivo. Eu, a poucos dias, perdi a minha mãe. É uma dor
que você não sabe nem explicar, como diz Laerto aqui
sempre, mas tô pedindo força a Deus, que minha mãe era, foi
presente até agora, em tudo. Em tudo na minha vida ela foi
presente. Uma mãe amorosa, uma mãe que fazia de tudo pra
me vê bem, que me defendia. Eu acho que o amor de mãe é o
maior amor que tem na terra e o do filho. Que quando você
tem também um filho, são dois amores, a mãe e o filho. Mas
pedindo força a Deus pra superar tudo isso, que não é fácil.
Agradecer a equipe do hospital, que atendeu a minha mãe,
doutor Jackson. Agradecer mesmo de coração; que passou a
noite lá, não só ela, atendendo todo mundo com amor e é
isso que eu digo que o ser humano que tem uma função
como médico ou enfermeiro ou técnico de enfermagem, que
lida com a vida Jamile, ali você vê o carinho. E, às vezes, as
pessoas ainda crucifica o hospital, mas eu vejo o empenho
daquela equipe. Não porque era a minha mãe, porque eles
nem sabiam, o médico nem sabia se era a minha mãe, se eu
estava vereador. Não! Mas tratou muito bem toda a equipe. E
sei de todos que tão ali pra cuidar das....

Vereador José Augusto solicita um Aparte:

Eu gostaria de externar a você os meus sentimentos
mais um vez. Sua fala aí sobre a perca de sua mãe eu acredito
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que seja uma das maiores dores que um de nós possamos
sentir a perca de uma mãe. Existe provérbios por aí que diz
que existe ex-mulher, ex-amigos... Mas não tem ex-mãe!
Verdade.

Vereador Jefson solicita um Aparte:

Mas ex-mãe não existe. Então, que Deus possa confortar
o seu coração, de você e de toda a sua família, dos seus
irmãos e vendo a força para superar essa grande perca. E
agradecendo, aproveito para dar um bom dia a todos que
estão aqui na casa da Câmara, e em especial aos funcionários
da prefeitura.

Vereador Marinho - Pessoal eu entrando nesse tema
também, quero falar dessa turma do “SUAS”, né? É uma luta a
questão da vacinação. E outra, eu acho que é justo o
município, o poder público, a prefeita junto com a secretária,
se empenhar, porque esse povo trabalha com pessoas, todos
os dias Virgílio. Igual a saúde. A mesma coisa da saúde. Então
eu acho que não pode deixar um pessoal desse sem vacinar.
Já vacinou gari... Parabenizar a equipe pela questão da vacina.
Muito bem trabalhada em Araci. A gente tem que falar isso
pra população. A equipe com amor, com carinho e eu acho
que essa turma do “SUAS” não pode ficar. O pessoal da
Secretaria de Ação Social faz parte do “SUAS”; eu acho que
tem que ter um olhar pela secretaria e pela prefeita. Porque
esse povo seu Francisquinho, tá todos os dias trabalhando
com pessoas da zona rural, de toda a região do nosso
município. E de dentro da sede também. Então, tão exposto
ali a pegar... Muitos deles já pegaram COVID agora a poucos
dias; ficou até sem abrir alguns órgãos. Então eu acho que
não é nada de mais, nós vereadores, até fazer aqui uma
indicação como todos assinando, pra que pudesse que a
secretária, junto com a prefeita, eu sei que elas vão ser
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sensível e vão atender na próxima remessa que a vacina
chegar aqui no nosso município. Tenho certeza que vocês vão
ter o apoio, não do vereador só Zé Augusto, eu falo aqui que
é um corpo. Aqui é um corpo tanto quem é oposição e quem
é situação. É um corpo pelo bem-estar da população do
nosso município. Então, pode ter certeza que nós vamos
marcar uma reunião com a secretaria... E eu peço senhor
Presidente que, registre em ata e que nós, imediatamente,
possamos a ir a essa reunião, junto com a prefeita e a
secretária de saúde, pra pedir por este povo. Também os
mototaxista, também quando tiver oportunidade, que para
mais a população, botar eles, que eles tão na linha de frente
também, os mototaxista. A gente vê eles trabalham todo dia
com o povo. Então, vamo olhar também por esse povo, como
tá olhando por toda a população. Falar também aqui senhor
Presidente, da equipe que teve ali, parabenizar a secretária de
ação social Rita Adriana com toda a sua equipe, que teve ali
comigo no lixão. Ali atendeu as famílias, saiu dali com um
proposto de ajudar aquele povo sofrido que tão na reciclagem
Naná. E eu sei o quanto você lutou lá atrás também pra junto
comigo pra tudo acontecer, que acontecesse isso em Araci.
Sei do seu trabalho, do seu esforço e ali eu parabenizo a
secretária, pela ação dela e toda equipe que ali esteve, pra
atender aquele povo. Foi indicação deste vereador; agradeço
aos colegas que não foi do vereador Zé Augusto. Eu tenho
dito que foi de todos nós 15 aqui, que tava em harmonia e
voto pra que pudesse atender aquele povo que tá ali
sofrendo. E ali nos viu o sofrimento; que foi viu o sofrimento
daquele povo ali naquele lixão. Então, parabéns! Eu espero
que não só faça essa ação agora, mas vou ficar cobrando a
secretaria e ficou acertado que a Secretaria de Infraestrutura,
pudesse fazer um projeto pra fazer uma área pra eles ali, com
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banheiro; que ele pudesse separar o seu lixo debaixo de uma
sombra. Eu passei ali na chuva, eles trabalhando e o mal
cheiro. Que desse um kit também pra eles poder trabalhar, de
máscara, luva, bota, a roupa. Então, isso não é nada demais
pra fazer por quem mais precisa. Eu acho que nós tamos aqui
por este povo e este povo foi quem tomou poeira em cima de
carro; foi quem gritou; foi quem segurou bandeira; foi quem
perdeu noite e quem arriscou sua vida. Então, nós aqui, o
nosso dever aqui é sempre tá dando a resposta que nós
tamos aqui dando a toda população de Araci, trabalhando em
prol do povo de Araci. Parabenizar a equipe de João Vieira, do
PSF, pelo trabalho. Conheci a pouco tempo a enfermeira, que
eu não sou muito de tá lá em PSF me envolvendo com o
trabalho da equipe. Mas parabenizar Virgílio, pelo trabalho
dele, a enfermeira chegou lá, toda a equipe, as técnicas de
enfermagem, o médico; parabenizar porque são humanos.
Gosta de povo! E é isso que faz com que a gente fique a cada
dia com o coração preenchido de amor, de carinho, de vê
pessoas que têm amor pelo que faz. Então, parabenizo essa
equipe. Pedi também a Vigilância Sanitária, eu vou deixar
registrado aqui seu Presidente, mais uma vez, que tome as
devidas providências em João Vieira, e eu já estive lá com a
equipe e que venham tomar providência, que são 500 porcos
na Praça de João Vieira, defecando na praça e ninguém
aguenta mais. E vai lá avisa com carro de som e os donos não
tão nem aí; porque eles são porcos também! Eu tenho dito
que o cara que solta porco na rua, é porco também! Tenho
medo de falar aqui não! Que não existe uma situação daquela
Manuel de Bernardino, você passa lá a praça toda cheia, o
pessoal já tinha varrido a rua e a praça cheia de fezes de
animal, de porcos. Então eu peço a Vigilância, que faça essa
ação lá em João Vieira, que tome as devidas providências.
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Agradecer também a Secretaria de Saúde, por esse trabalho
na questão de descobrir a questão de cataratas aqui em João,
Araci. A equipe de oftalmologista que atendeu aqui final de
semana, parabenizar. O povo tudo alegre da zona rural,
chegaram lá feliz pelo atendimento. Descobriram diversos
problemas; muita gente que tem tracoma, né? Glaucoma. E
pessoas também que têm outras doenças, descobriram aqui
nesse mutirão. E agora, o ato da mamografia. As mulheres,
essas mulheres guerreiras que sofre; que se o homem tivesse
a coragem que uma mulher tem, eu vou lhe dizer uma coisa
aqui, seria muito mais, fazer como o velho ditado, o homem.
Porque a mulher sofre. A mulher é quem toma conta da casa,
quem faz de tudo; é quem toma conta do filho, é quem faz
tudo. O marido só vai trabalhar pra botar comida. Então,
parabenizo essas mulheres guerreiras e que tá aí o
desempenho do trabalho da nossa prefeita Keinha, junto com
Gilmara e buscando o que é de melhor pra as mãe e pra os
pai de família do nosso município. Muito obrigado e que Deus
abençoe a todos.
Senhor Presidente é rapidinho. Senhor Presidente, acabei
esquecendo, anotei aqui, é rapidinho aqui colega
Francisquinho, pra... Parabenizar a nossa prefeita, que hoje
completa anos, né? E agradecer e que Deus abençoe a ela,
que não é fácil essa caminhada, mas eu tenho certeza que ela
é forte. Parabenizar por mais um ano de vida ela e que Deus
dê muitos e muitos anos de vida a ela, pra estar junto ao povo
de Araci.

Vereador Francisquinho, na Tribuna:

Bom dia a todos que estão presentes; um bom dia ao
Presidente. E eu quero agradecer aos colegas vereadores, por
ter aprovado as minhas indicações. Porque são indicações que
venha beneficiar a comunidade e a população. Então, fiquei
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bastante satisfeito e espero que tenha êxito daquilo que nós
indicamos, nós consigamos. E dizer essas mulheres que tão
com essa “vacina já”, que é se depender da gente, o que nós
pudermos, a Câmara eu sei que vai ajudar vocês, porque
vocês são batalhadoras, são merecedoras. Então, nem só... É
como Zé Augusto falou. Já foram vacinados os garis, agora
vem essa equipe de mulheres que tão necessitando. Vem, tem
os mototáxis, que eles batem na linha de frente dia a dia.
Então, são pessoas que necessita também, urgentemente de
ser vacinados. E eu agradeço a todos, que Deus nos dê um
bom dia a nós todos. Muito obrigado.
Vereador Valter – Bom dia a todos. Quero agradecer aqui a
presença de cada um de vocês. Parabenizar a equipe do
“SUAS” pela luta. O caminho realmente é esse. É lutar por
seus direitos. Quero saudar a todos, em nome da exvereadora Renalva, conhecida carinhosamente como Naná,
aqui presente na Câmara Municipal. Mas senhor Presidente,
senhores vereadores, nesta manhã eu tive a satisfação de
fazer mais uma indicação importante aqui pra o nosso
município. Dessa vez, uma indicação pra o bairro da
Bombinha. Bairro esse bem povoado, de uma grande
população e que merece o olhar do Poder Público pra cada
um dos moradores ali daquela região. Fiz a indicação de nº
040/2021, que é a construção de uma praça com chafariz,
parquinho infantil e aparelho de academia ao ar livre. Ali no
fundo da escola e do PSF daquele bairro. Quero desde já
agradecer a cada um dos vereadores aqui que votou nessa
indicação nesta manhã, o vereador Jefinho, Francisquinho,
Manuel de Bernardino, o vereador Marinho, o vereador Zelito
da Ribeira, Léo de Marlúcia, Virgílio, Jamile, a vereadora
Edneide, vereador Laerto, vereador Luisinho e vereador José
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Augusto. Quero aqui em nome daquela população, agradecer
a cada um dos senhores, por nos ajudar nessa indicação
importante pra aquele povo. Tenho certeza que essa
indicação chegará o mais rápido possível ao gabinete da
prefeita Keinha, pra que possa atender essa demanda
importante pra aquele povo. E tenho certeza que o povo do
bairro da Bombinha, viverá mais feliz com essa indicação.
Quero senhor Presidente, falar aqui de um tema muito
importante também. Ontem de manhã eu tive uma reunião
com alguns comerciantes aqui da cidade e o comércio se
sente ameaçado. Nós temos lojas aqui no município que em
menos de 90 dias foram assaltadas 3 vezes. É uma situação
preocupante; uma situação lamentável o que vem
acontecendo com a segurança pública, segurança pública que
é dever do estado. Segurança pública que a cada dia que se
passa, a população vive amedrontado, vive acurralado pelos
marginais e, às vezes, até com medo de sair nas suas
calçadas, de sair nas praças, nas ruas, na cidade com medo
dos delinquentes. E uma das coisas que me deixou chocado
senhores vereadores, e eu peço apoio de cada um dos
senhores, cada uma das senhoras, que vamos lutar pra que
isso não aconteça. Eu tive as informações ontem, que o
GBarbosa vai suspender as suas atividades no município. Isso
não bom! Isso realmente é lamentável. O nosso município
necessita realmente de comércios de grande porte, de
investidores, que tragam recursos pra o nosso município. O
GBarbosa, talvez seja um dos maiores comércios do município
de Araci, que deixa impostos mensalmente pra esse
município. E as informações é que não suporta mais a onda
de assalto. É de grande importância senhores vereadores, seu
Presidente da Câmara Virgílio Bonfim, que possamos de
imediato pedir uma reunião com o secretário de Segurança
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Pública do Estado da Bahia, pra que possa tomar as medidas
cabível sobre a segurança, não só do nosso município, mas a
segurança de todo o estado. O município que luta, o
município que busca por melhorias e nós sabemos o
empenho da prefeita municipal; nós sabemos o empenho do
ex-prefeito Silva Neto; nós sabemos do empenho de todos os
vereadores, vereador Jefinho que teve a frente aqui da Câmara
Municipal, nos últimos 4 anos e várias vezes tivemos juntos
em Salvador, pra buscar segurança pra o nosso município. E
aqui eu reforço mais uma vez Presidente Virgílio Bonfim, que
possamos imediato levar todas essas informações do
município ao secretário de segurança pública do estado, pra
que possa tomar as devidas providências que nosso
município possa continuar recebendo investidores de fora do
município, talvez, até de outros estados. Seria de grande
importância também senhores vereadores, pedir uma
audiência com o gerente geral do GBarbosa e garantir que
vamos buscar mais segurança pro nosso município e pedir a
permanência desse estabelecimento no nosso município.
Quero pedir ao secretário de infraestrutura do nosso
município, o nosso amigo João Paulo, trago aqui um pedido
das pessoas que andam na estrada Tocaia a Poço do Capim.
Que possa fazer a manutenção desse trecho, que é um dos
grandes importantes aqui do município e sabemos que as
pessoas Francisquinho, que trafegam nessa estrada
diariamente, eles gostam mais de andar por esse ramal, até
mesmo porque é uma estrada melhor, uma estrada mais
macia, sem costela de vaca. E aqui, em nome dos moradores
do Poço do Capim, Queimado do Borges, Caldeirão e toda
essa região eu faço esse pedido de grande importância pra
manutenção dessas estradas. Não poderia deixar de
parabenizar a nossa prefeita Maria Betivânia, por mais uma
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passagem e dizer a nossa prefeita, que vamos à luta, tenha
fé, garra, prosperidade, força pra que possa administrar esse
município da melhor forma e trazer mais avanços, mais
benefícios pra o nosso povo. Parabéns Keinha, por mais um
ano de vida! Que Deus te proteja, que Deus te abençoe, que
Deus guie seus passos. Muita prosperidade, muita luz em sua
vida. Que o nosso povo tenha um bom dia de paz, de
tranquilidade e de harmonia. Um forte abraço a todos.
 Vereador Jefson, na Tribuna:

Bom dia senhor Presidente; colegas vereadores; colegas
vereadoras. Quero saudar aqui todos os servidores, em nome
da minha irmã Ester, que me parece chegou encabeçando ali
no microfone (risada). Quero saudar também os demais aqui
presentes, servidores. Meus amigos, o artigo 129 do
Regimento Interno desta casa diz o seguinte: “Indicação é a
proposição do qual o vereador sugere a outro poder adoção
de providências a realizar atos administrativo de gestão. Nós,
logo pela manhã, nos deparamos com os mesmos servidores
aqui, pedindo “vacina já”, ou seja, pedindo que eles sejam
vacinados. E nada mais justo de que nós vereadores fazemos
a nossa parte nesta manhã seu Presidente, e aí eu deixo essa
indicação, que já possa fazer agora, pedir ao setor
administrativo da Câmara, que possa fazer essa indicação em
nome de todos os vereadores, sendo encaminhado uma via
para a prefeita Keinha e uma via também para a secretária de
saúde, para que ela possa, dentro das condições, elas possa
ver a viabilidade de atender a solicitação de todos os
servidores da prefeitura, que estão aí todos os dias expostos
a sociedade e que podem, ou como já pegaram, como já
foram contraído, assim como eu, o vírus do COVID-19. Então,
fica aí a nossa indicação, em nome de todos os vereadores
aqui da Câmara Municipal. Acredito que ele sai daqui com
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uma resposta positiva do Poder Legislativo. Quero, dando
continuidade, parabenizar a prefeita Keinha, hoje completa
idade nova; desejar ela felicidade, saúde, que Deus dê ela
muita sabedoria para administrar a nossa cidade. A gente
sabe que não é fácil exercer uma função tão nobre, o qual é
ser prefeita de uma cidade; onde administra tanto os
problemas do município administrativo e financeiro, como
também, às vezes, o ego de muitas pessoas, de interesses
pessoais, que às vezes, vem de encontro e que não é fácil
administrar. Então, o meu desejo a ela é sabedoria; que Deus
oriente e possa fazer o melhor para a nossa terra. Então, feliz
aniversário Keinha! Senhores vereadores, protocolei nesta
manhã, aqui na casa, uma indicação, que acredito que seja
lida na próxima sessão, que é sugerindo ao Executivo a
instalação de um semáforo na BR 116. A gente tem observado
que, com a duplicação de Feira de Santana, que está sendo
feita em direção a Araci, o fluxo de carretas, o trânsito tem
sido intenso ali na margem da BR e a gente sabe que uma boa
parte dos moradores de Araci, reside ali como o vereador
Virgílio, no bairro da Bombinha. Não é vereador? E está se
tornando ali muito arriscado o cruzamento da BR 116, tanto
de carro e moto, como também de pedestre. Então, estarei
aqui, já fiz a indicação. Já protocolei e estaremos lendo aqui
na próxima sessão, encaminhando ao Poder Executivo e pedir
que o mais breve possível, eles tomem medida nesse sentido.
Ainda antes de ontem eu chegava de um pedal e tomando um
mingau ali, conversando com alguns moradores ali, algumas
pessoas que estavam ali e algum citou que, às vezes, fica 5,
10, 15 minutos aguardando pra que possa fazer o
cruzamento da BR 116. Isso não é justo. Nós temos ali um,
como exemplo aqui vizinho Serrinha, que tem um farol que
cruza a cidade e que não atrapalha nada. Não vai atrapalhar o
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movimento na BBR, muito pelo contrário, vai trazer mais
segurança para os moradores e para as pessoas que precisam
cruzar a BR 116. Então, fica aqui desde já a minha indicação e
o meu pedido aos vereadores que possam assim aprovar essa
indicação. Outra indicação que está sendo protocolada nesta
casa, é sobre o monitoramento de câmeras em nosso
município. Ontem, eu precisei ir à Feira de Santana logo cedo,
mas recebi diversas mensagens de diversos assaltos que
ocorreu no município de Araci nessa noite. E a minha
indicação vai também para o Poder Executivo, que faça uma
instalação do sistema de monitoramento de câmeras em
nossa cidade. Se o município não tem condição de executar,
ou seja, de colocar todas as câmeras que sejam necessários,
que comece com a primeira. E que esse sistema de
monitoramento seja interligado a Polícia Militar e a Guarda
Municipal, para que tenha acesso dos carros que entra em
Araci, dos carros que sai de Araci. Dos carros que circulam no
centro da cidade, nos comércios, nos bairros. Porque assim,
se a gente der o primeiro passo, a gente sabe que um sistema
de monitoramento não é barato. Mas se todo mês comprar
uma câmera e fizer uma instalação na entrada da cidade, no
centro da cidade, nesses pontos, a gente vai a cada dia dando
um passo e com isso a gente vai amenizando e resolvendo
esses problemas. Porque se a gente esperar pra fazer
investimento alto, de um sistema que custa caro, eu acho
muito difícil, pela condição financeira do município, de logo
de imediato fazer essa execução. Mas se fizer um
planejamento e todo mês chegar ali e comprar uma, duas
câmeras e fazer esse sistema, acredito que estará inibindo
muito essa questão de assalto no centro da cidade. Até
porque a polícia de lá de dentro e a Guarda Municipal dentro
da sua sede, pode tá acompanhando esse movimento. Passou
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qualquer pessoa suspeito, a viatura, tanto a guarda, pode tá
fazendo esse acompanhamento, indo a té essas pessoas vê se
realmente são pessoas que precisariam estar se deslocando à
noite ou se são pessoas suspeitas que tão ali pra fazer algum
ato. Então, que nós possamos também aprovar essa indicação
e encaminhar a prefeita Keinha, pra que ela possa tomar
alguma providência nesse sentido. E me coloco também a
disposição do vereador Guinha, quando fez a indicação dessa
audiência com a segurança pública, que o estado também
possa, quem sabe, contribuir nesse sentido, pra que o mais
rápido possível esse sistema possa ser instalado em nosso
município. Quero também falar um pouquinho, só tenho...
Pois não vereador Zé Augusto.
Vereador José Augusto – Jefson, no que você tocou aí sobre a
questão de câmera na nossa cidade, a gente já vê em Tucano,
que tem na entrada. Nas entradas lá já tem algumas câmeras
lá pra identificar quem entra e quem sai. Eu acho que nós
temos aqui Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco,
temos o Ascoob... Eu tô falando de instituição bancária que
tem aqui dentro do nosso município. Fora alguns
comerciantes grandes do nosso município. Eu acho que não
só, não podemos só crucificar o município numa questão de
um projeto desse. Eu acho que teria que alguém buscar
parceria de todos esses comerciantes e as entidades aqui do
nosso município, pra poder fazer um projeto e ver em que
pode, eles pode ajudar pra instalar todas essas câmeras. Nós
temos o exemplo da cidade Luiz Eduardo Magalhães, que foi
as próprias empresa e os bancos que conseguiram a instalar
toda essa questão de câmera dentro do município de Luiz
Eduardo Magalhães.
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Vereador Jefson – Agradeço vereador Zé Augusto, a
contribuição. Foi um ponto importante; acredito que os
comerciantes, como a CDL pode estar promovendo reuniões
nesse sentido e sugiro também ao vereador Virgílio, que a
(Falha de Áudio) Virgílio, até ser um contribuinte aqui da
Câmara. Se houver a possibilidade de um entendimento da
prefeitura, do comércio e a Câmara, quem sabe a gente
poderia até devolver algum repasse no valor, não sei, mil, 2,
5, 10, 15, 20, dentro das condições da Câmara aqui,
encaminhado oficialmente, destinado para esse fim. Para que
nós possamos também fazer a nossa parte, defendendo o
comércio da nossa cidade, que não pode mais ficar sofrendo.
Eu recordo aqui, não sei se foi ano passado, chegou o ponto
aqui quando o Capitão Agassiz veio pra nossa cidade e eu
tenho um amigo, ele tem um comércio, ele dizia que ele tinha
que ficar dentro do comércio, a mulher dele dentro do
comércio e ele na frente, observando quem passava na
calçada, porque já vivia assustado. E aí foi quando a polícia
chegou daquela forma bem veemente forte; precisou eliminar
algumas pessoas aqui na cidade, pra que viesse coibir essa
questão de assalto na nossa cidade. A gente não quer mais
perder jovens; a gente não quer mais perder mais vidas e
acredito que de outra forma a gente pode estar contribuindo
pra que venha mudar a realidade do nosso município nesse
sentido. E pra finalizar, o meu tempo está acabando. Eu fui
convidado, juntamente com alguns vereadores, a participar de
uma reunião ali na, no CTP. Vereadora Jamile estava, vereador
Léo, vereador Zelito, acho que Francisquinho também; não
recordo agora os demais vereadores. Pra tratar do tema da
Serra Branca. Tem sido um tema meio que polêmico, mas
foram expostos ali pelos engenheiros, essa problemática ali
da Serra Branca e o município, como foi dito já aqui pelo
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Marinho, que parabenizou representando a Câmara, né
Marinho? Ao convite de Keinha e eles estiveram ali visitando
as comunidades, informando a população da interdição da
parede da barragem ali, pra transporte de carros, caminhões,
pra que venha evitar um problema futuro. Então assim, a
prefeitura tem lutado muito, tem feito projeto, parcerias,
estado com o município, pra que se resolva esse problema. E
eu vi ali, parabenizo o secretário João Paulo, secretário de
infra, toda a equipe da prefeitura; a prefeita muito
preocupada também com esse problema da Serra Branca e
tem lutado muito, pra que o estado venha dar condição de
estar sim resolvendo o problema da barragem da Serra
Branca. No mais, são essas as minhas palavras seu Presidente
e um bom dia a todos.
 Vereadora Edneide, na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora
Jamile; você em casa, ouvindo através da Cultura FM, pelas
redes sociais; a plateia presente meu bom dia. Quero aqui,
em nome de Renalva, ex-vereadora, ex-secretária da
assistência social, saiu no momento, mas parabenizar e
agradecer a presença de cada um e cada uma de vocês aqui
nesta casa, a casa da cidadania. Quero também registrar aqui
a presença de Arôvel, Esmeraldo e o George também que saiu
e que sempre está aqui presente representando a saúde de
Araci, nesta casa, pra tá ouvindo o pronunciamento de cada
vereador e vereadora. Zé Pedreira, Maria Viúva como sempre
aqui nos visitando. Senhor Presidente, eu quero aqui iniciar o
meu discurso, trazendo uma citação de um pensador, que ele
diz o seguinte: “O maior erro que você pode cometer é o de
ficar o tempo todo com medo de cometer algo”. Porque
vereadora Edneide, sempre que vem à Tribuna, traz um
reflexo, traz uma frase de conforto que nos leva a querer
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viver mais um tempo. O medo, muito vezes, nos impede de
trazer resultados de salvar vidas. E é por isso que eu trago
esta mensagem para hoje, pra esta manhã de 3ª feira nesta
Tribuna, e dizer que maior que o medo é a coragem; que nós
temos que ter coragem. Coragem de cobrar; coragem de
buscar; coragem de fazer pelas pessoas que precisa da gente.
E quando “SUAS”, vem a esta casa, hoje aqui nesta Tribuna,
olhar no semblante de cada um e de cada uma de nós, que
somos representantes e temos o poder legislador, neste
município, é porque tiveram a atitude e a coragem de dizer
que “queremos vacina”. Porque nós sabemos que é
importante o trabalho de cada um e cada uma de vocês;
principalmente com as famílias mais vulnerável. E dizer que a
“vacina já” para todos! Eu também ainda não fui vacinada e
também quero ser vacinada. Por estar vereadora, ou não
vereadora, mas eu tenho contato com o povo, eu tenho
contato com os meus filhos, eu tenho contato com meu pai,
com a minha mãe, com a minha família e com meus amigos.
E eu quero tá humanizada! Eu quero também tá vacinada!
Sabemos que a vacina a um ano que foi descoberta e
sabemos que não é tão fácil chegar na quantidade que temos
no nosso Brasil. Mas quando a gente quer a gente consegue!
Quando a gente quer a gente tem; basta nós querermos. E aí,
junto com os colegas, tô sim por essa luta “vacina para
todos”. Vacina para SUS, para SUAS, para a educação, para a
cultura, para nossa juventude e para nossas crianças. Porque
o que vai nos proteger desse vírus é a vacina! O que nos vai
perder o medo de enfrentar, de sair de casa, de dialogar, de
buscar e tá no meio da multidão, é a vacina. E é por isso que
nós queremos sim a vacina! Quero aqui seu Presidente, trazer
nesta manhã de 3ª feira, e desde já agradecer aos nobres
colegas vereadores, por votar na indicação feita pela
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vereadora Edneide, pela pavimentação da Rua Pio XXIII, Pio
XXII, a continuidade da Rua Edgar Ferreira e da Rua José Pedro
de Carvalho. Sabemos que uma pavimentação em uma rua,
ela traz conforto pras famílias, os moradores e dignidade,
traz saúde. Eu, esses dias, como eu tô passando, eu tô
ficando na zona rural, mas tenho a minha casa aqui no bairro
do Riacho e aí quando eu cheguei na frente da minha casa,
que é uma rua que tem um muro que não tem casa
construída, o mato tava dando na minha cintura. E eu peguei
a enxada e fui capinar! E eu ouvi da boca de uma pessoa que
passou e viu eu capinando (Falha de Áudio) e dizer “larga de
ser besta. Isso é papel da prefeitura”. Não! É papel nosso! A
rua, a casa é a cara dos donos dos moradores. Então eu quero
ter a minha cara de conforto, limpa. Então eu limpei a frente
da minha casa. Porque se eu não limpasse ali, muitos insetos
poderiam entrar na minha casa. Então eu limpei! Mas nós
sabemos que se tivesse ali pavimentado, não tinha aquele
mato. Quando um morador decide e resolve a contribuir com
o seu papel na sociedade, mas tem outros que não. Quer ver
a bagaceira mesmo! Ele se sente na obrigação de dizer que
não é papel dele. E que nós sabemos que muitas das vezes,
nós enquanto moradores de rua, nós temos nossa
contribuição de cuidar também daquele patrimônio público. A
rua é de todo mundo! É dos moradores que vive ali dia a dia,
mas de quem passa também por ela. Então, ruas não tem
dono! Rua não tem dono, mas os moradores são moradores
daquela rua. E precisa viver bem; precisa ter a sua dignidade
melhor. E é por isso que eu quero agradecer a cada um de
vocês que votaram nessa indicação. Pedir a gestão que dê
atenção, que lute pra chegar recurso, principalmente, emenda
parlamentar. Que a gente sabe que não é fácil. O município
não vai ter recurso pra construir pavimentação em tudo que é
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rua, pra fazer tudo que os vereadores pede. Mas se cada um
também de nós, como nossos deputados estaduais e federais,
buscar recurso pra o município, a gente vai ter uma cidade
mais desenvolvida. E é esse o papel do vereador que tem que
ser desenvolvido no município de Araci. Estou aqui pra fazer e
cumprir o papel do vereador. Que é de cobrar, de fiscalizar,
de poder contribuir também para que o meu município,
tenha um bom desenvolvimento. Uma economia forte,
sustentável! E também seu Presidente, ouvindo o
pronunciamento dos nobres colegas vereadores, quando se
fala na questão da segurança pública, sabemos que segurança
pública é papel do estado e nação. Nós sabemos que o
município não é responsável por todo o vandalismo que
acontece e uma segurança mais eficaz em nosso município.
Mas nós temos o nosso papel, nossa obrigação de buscar
iniciativa, principalmente, pra nossa juventude. Como eu
disse aqui na sessão anteriormente, se cada um de nós
pensarmos no que nós podemos fazer pra trazer pra o
município de Araci, cursos profissionalizantes, mecanismo e
incentivo do que nossos jovens tenha a sua renda, sua auto
autonomia e tenha o seu auto sustento, seu próprio dinheiro,
a gente vai ter uma segurança mais eficaz no nosso
município. Como eu disse, náo não queremos ver famílias
chorar por perda de seus filhos. Nós não queremos ver os
nossos comércios chegar e fechar as portas, porque tá sendo
ameaçado. Porque quando abre as portas está sendo
ameaçado. Nós não queremos ver isso! Nós queremos ver o
comércio circulando no município porque tá gerando
economia de renda. Mas nós queremos ver os nossos jovens
com o seu próprio trabalho, com seu próprio emprego. Eu sei
que não é fácil. É milhares de juventudes, de jovens
desempregado e a gente sabe que a maioria da juventude,
24

eles não têm iniciativa nenhuma de sobrevivência, a não ser
sobreviver com dinheiro da família. Porque não temos
emprego! Eu não tô falando só de Araci, eu tô falando da
Bahia. Eu tô falando do Brasil. E precisamos sim, lutar e
buscar mecanismo e iniciativa que venha também a fazer com
que nossos jovens tenha uma vida digna, que não precise
entrar no vício, nos maus vícios pra ter o seu dinheiro. E sim
ter o seu trabalho. Pois não colega.
 Vereador José Augusto pede um Aparte:

Colega, bem colocada a sua fala sobre a questão de
emprego no nosso município. Eu vejo que é como Vossa
Excelência fala que o Brasil passa por esse momento, não é?
Entendemos que o nosso município, a geração de emprego da
prefeitura que vem fazendo o seu papel que não é fácil trazer
uma empresa... Eu quero fazer um desafio aqui no dia que
alguém me mostre, qualquer um que teja no poder, se é fácil
trazer uma empresa pra aqui. Por que? Entendemos que hoje,
as empresas, ela quer se instalar onde? Aonde é
entroncamento! Serrinha. Se uma empresa querendo vim aqui
pra Araci, o quê que acontece? Vamos dar o exemplo aqui do
GBarbosa, que era o mercado, que ia ali pra de junto da UPA.
Veio pra aqui? A gente aprovou tudo, doou o terreno, mas não
quis ficar aqui. Então por que? Porque aqui só tem um
caminho que vem Euclides/Pombal. Quem tá de Cicero Dantas
pra lá é Aracajú. Então eu acho que temos que lutar? Temos!
Mas aqui foi aprovado também um projeto, que tá aqui na
casa, de doação do terreno da margem da BR 116, pras
empresas de Araci se instalar na margem da BR. Não tem
condição! Foram buscar um projeto junto ao Banco do
Nordeste e não conseguiram até agora. Mas esta casa aqui já
aprovou! Então, tudo isso a gente tem feito pelo nosso
município. Então, Vossa Excelência tá certa de dizer e o
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município tá aí, é várias obra. Na minha região tem mais de
quase 100 pais de família trabalhando agora na questão da
estrada, dos bueiros, das passagens molhada; vai passar pra
Pedra Alta, passar pra Barreira. Então, tudo isso é gerando
emprego, calçamento; gerando emprego pro município. Mas
entendo a fala de Vossa Excelência. Parabenizo pela as suas
colocações.

Vereadora Edneide – Ok. Quero aqui falar da alegria, da
satisfação de poder contribuir, junto ao Governo do Estado,
ao meu deputado Afonso Florence, a meu esposo Rosival
Leite, que vem lutando também pela economia, pelo
desenvolvimento, pela sustentabilidade e autonomia das
pessoas. E por ter chegado, entregado esta semana, um pipa
de 6 mil litros de água na Associação de Caldeirão Novo, um
kit de irrigação para o grupo de mulheres da comunidade de
Caldeirão, onde ali tem aquele grupo que trabalha, tá lutando
pela sua sustentabilidade, aquele grupo ali produzindo
alimentos saudável, de ter chegado esse kit de irrigação, mais
implemento pra a Associação de Baixa. Então, o papel do
vereador é esse, é lutar; é trazer. Quando chega as coisas no
município, todo sai bem. Os trabalhadores vivem melhor.
Então, nós precisamos de pessoas que lute, que não tenha
medo. Aquela frase que eu trouxe no início. Não tenha medo
de buscar. Não tenha medo de lutar. Porque muitas das
vezes a gente nos deparam com muita gente que olha pra
você e vê você assim e diz assim: “Mas quem é você mesmo?
O que você representa para o município? ” Então, não julgue
as pessoas pelas aparências e sim pelas suas atitudes. Porque
aparências enganam; quem vê cara não vê coração. Mas
julgue pela atitude; pessoas que faz; pessoas que quer fazer;
pessoas que demostra a sua solidariedade, a sua força de
vontade de fazer. E nós aqui em Araci, nós somos ricos... Eu
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digo que nós somos rico em formadores de opiniões; em
pessoas que querem fazer o bem sem olhar a quem. Mas
muitas das vezes, a gente deixa de enxergar essas coisas e
olha só o ângulo mau; só olha o ângulo que é de destruir.
Mas eu tô aqui Marinho, como eu disse, pra ajudar. Porque se
eu não puder ajudar eu também não atrapalho! Porque eu e
cada um de nós aqui temos uma missão de cuidar do nosso
povo. Nós fomos legitimados pra cuidar do nosso povo. E é
pelo povo que eu vou estar aqui até 2024; pra lutar; pra fazer;
pra buscar e as coisas acontecer. Porque é o meu papel; é a
minha missão e porque o povo acreditou e acredita que nós
seremos a voz dele aqui nesta Tribuna e aqui nesta casa. A
casa da cidadania! Meu bom dia e meu muito obrigada.
Vereador José Augusto – Pra só informação. Também quero
deixar aqui registrado nesta casa, nos anais desta casa, que o
nosso ex-prefeito Silva Neto, junto com a nossa prefeita
Keinha, conseguiu pra o nosso município um montante de
emenda parlamentar, que chega quase mais de 5 milhões de
reais e deve tá chegando dentro do nosso município. Então,
parabenizar o deputado Félix Mendonça, federal que colocou
essas emendas aqui pra o nosso município. Então,
parabenizar também o ex-prefeito, porque saiu do mandato
de prefeito, mas continua atuando como político no nosso
estado e no nosso município.
 Vereadora Jamile, na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora
Edneide; ouvintes da rádio Cultura FM um bom dia. Uma
saudação especial pra todos os trabalhadores e trabalhadoras
do SUAS que se faz presente aqui, nesta manhã, na casa da
cidadania. Trabalhadores esses que desde o início da
pandemia, que estão na linha de frente e não tiveram o
reconhecimento do Ministério da Saúde, ainda como
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prioridade para a vacinação contra a COVID-19. Dizer colegas
vereadores, que hoje não foi Araci que parou, mas sim o
Brasil, reivindicando a inclusão da categoria no grupo de
prioridades da vacina contra o COVID-19. Dizer que essa é
uma luta de todos nós, inclusive, na última semana, estive
conversando com a coordenadora da VIEP do nosso
município, perguntando a respeito da vacinação dos
profissionais do SUAS. Porque somos cobrados diariamente
pelos profissionais e temos que dar uma resposta. Em
conversa com ela, ela me dizia “Jamile, não depende do
município de Araci. Estamos, o estado segue o plano de
imunização, que vem do ministério e nós temos que seguir o
plano que vem do estado”. Então, se dependesse do
município, esses profissionais, como os demais profissionais
também que estão na linha de frente e que ainda não foram
vacinados, com certeza o município já teria feito a vacinação
desses profissionais. Mas não iremos deixar de lutar e
reivindicar, para que tão logo seja inclus o vocês como
prioridades na vacinação. Pois sabemos que vocês em
nenhum momento pararam as suas atividades, estão lá
dispostos a atender a todas as pessoas que chegam a procura
de atendimento. Pessoas que se encontram em situação de
vulnerabilidade social, aja vista os efeitos que essa pandemia
vem causando, não só em nossa cidade, mas em todo o
Brasil. E dizer a vocês, vocês não estão sozinhos; essa luta é
de todos nós. Senhor Presidente, colegas vereadores, foi
citado aqui por os colegas que me antecederam, sobre a
situação da segurança pública em nosso município e eu
comungo das mesmas situações e digo a vocês, vamos juntos
a busca de mais efetivos para a nossa cidade, pois sabemos
que a quantidade de efetivos que o nosso município dispõe é
insuficiente para a extensão territorial que o nosso município
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tem. Temos uma área rural extensa, temos uma cidade muito
grande também e os efetivos que temos no nosso município,
não dá conta de cobrir a sede e a zona rural do nosso
município. Então, é necessário que lutamos para que o nosso
município venha ser contemplado com mais efetivos pares
dar um segurança de qualidade as pessoas. Pois sabemos o
quanto, nos últimos dias, o índice de violência vem crescendo
em nosso município e estamos todos assustados com essa
situação. Colegas vereadores, outra situação que sempre toco
nesta Tribuna e não irei deixar de chamar atenção é sobre o
aumento no caso de COVID-19 em nosso município. Nosso
município, nos últimos dias, já tivemos mais dois óbitos, por
complicações da COVID-19. Hoje, nosso município, a equipe
da Vigilância Sanitária, a equipe da Vigilância Epidemiológica
está no Distrito de João Vieira, aja vista que os números estão
assustadores naquela comunidade, estão lá desenvolvendo
uma ação de coleta em uma ação de conscientização, porque
o que mais tem que ter é conscientização da população sobre
os riscos que essa doença traz. E o que se vê são pessoas
aglomerando, aglomerando e aglomerando. Então, vamos ter
consciência, pois daqui uns dias o município, se continuar da
forma como está, vai passar por grandes dificuldades no que
diz respeito a saúde do nosso município. Pois não colega.

Vereador José Augusto, solicita
um Aparte:

Esse tema também, lá de João Vieira, eu vim hoje de lá,
tá assustador e outra coisa. Não tem quem conscientize as
pessoas ficar dentro de casa, da sua própria casa. Pessoas
não querem usar máscara; tem pessoas que nem quer usar
dizendo que é uma gripe e isso está causando um problema
sério, não pro João Vieira, eu tô vendo que João Vieira hoje é
o distrito que coloca mais veículo de passageiro aqui e eu tô
vendo uma situação complicada se não tiver uma providência.
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E eu cobrei isso já da vigilância junto com a secretária de
saúde. Então, esperamos que o povo tenha consciência do
fato e não levar... Porque tem pessoa saíndo de lá que o
marido tá, que a mulher tá e não tá se preocupando, tá vindo
pra aqui. E isso vai causar um problema maior aqui dentro da
sede.

Vereador Jamile – Com certeza vereador. Essas questões
já foram, inclusive, relatadas pra o setor de Vigilância
Sanitária, Vigilância Epidemiológica do município e acredito
eu que les irão tomar as devidas providências, pois sabemos
que pode gerar, entrar um colapso a saúde do nosso
município, se continuar da forma que está. Senhor Presidente,
colegas vereadores, outra situação que eu venho chamar
atenção nesta manhã em nosso município é sobre o número
de crianças que vem adoecendo em nossa cidade. Ontem,
mais uma criança veio a óbito, já estamos com a terceira
criança que vem a óbito em nosso município. Uma situação
bastante preocupante. Estive ontem no Hospital Municipal,
onde estava sendo transferida uma criança para o hospital de
Feira de Santana, onde a UTI Móvel teve que fazer a
transferência dessa criança, mas infelizmente não resistiu,
veio a óbito. Então é a situação que nos causa uma grande
preocupação. Estive conversando com o diretor do hospital;
ontem o hospital do nosso município, realizou cerca de mais
de 200 atendimentos, aja vistas que boa parte deles são para
as crianças. Então é uma situação que nos chama bastante
atenção e aqui faço um alerta aos pais, que qualquer sintoma
de gripe, procure logo uma unidade de saúde, porque não
fique pensando que é somente uma gripezinha, vamos
investigar, porque a situação está séria em nosso município.
Hoje estive conversando mais cedo com a secretária de saúde,
a mesma disse que já estão investigando o que é que tá
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acontecendo pra que medidas sejam tomadas. Então, chamo a
atenção de toda a população araciense para essa situação e
levar ao conhecimento de todos vocês o que vem
acontecendo em nossa cidade. Porque é triste você vê
crianças de 2 anos, 2 meses, 4 meses que perderam a vida.
Então, a gente está bastante preocupada e eu levo aqui o meu
sentimento a todas essas famílias nesta manhã e que a
Secretaria de Saúde possa tão logo investigar o que é que tá
acontecendo, para que medidas sejam adotadas, para que
sejam medidas preventivas para que não crianças não venham
mais ser acometidas com essa situação que vem ocorrendo.
Mas senhor Presidente, ainda falando em saúde, não poderia
deixar de falar a respeito do mutirão de mamografias que
está sendo realizado em nosso município. Iniciou-se ontem o
mutirão na nossa cidade. Ontem foi a região de Pedra Alta
que veio; mulheres de 50 a 69 anos, realizar a sua
mamografia. Hoje mulheres de outras comunidades. Então, a
secretaria teve o cuidado de fazer um cronograma para que
todas as comunidades do nosso município fossem atendidas.
A sede do nosso município também terá o seu dia específico
para as mulheres serem atendidas. Então, são situações que é
necessário trabalhar com a prevenção e a Secretaria de Saúde
teve o cuidado de buscar, trazer essa campanha para o nosso
município para priorizar essas mulheres, que necessitam
fazer a mamografia, para acompanhar se tem algum
problema na mama. Também foi realizado em nosso
município o mutirão de visão; aja vista que foram realizados
diversos exames e encaminhamentos para a cirurgia. Uma
situação que nosso município é muito carente nessa situação
de oftalmologia e a Secretaria de Saúde, juntamente com a
prefeito do nosso município, buscou trazer para o nosso
município esse mutirão, para atender a todas as pessoas que
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necessitavam fazer esse acompanhamento oftalmológico.
Desde já senhor Presidente, não poderia também deixar, fui
procurar por alguns agentes comunitários de saúde, agente s
de endemias sobre o projeto de reajuste dos mesmos e hoje
entrei em contato com o setor jurídico da prefeitura e o setor
jurídico me informou que estará protocolando hoje na Câmara
de Vereadores o projeto de reajuste desses servidores, para
que seja apreciado e votados pelos nobres colegas
vereadores. Também senhor Presidente, nesta manhã,
gostaria de desejar um feliz aniversário a Excelentíssima
Senhora prefeita do nosso município, Maria Betivânia. Desejar
muita saúde, paz, força e coragem para juntos lutarmos por
dias melhores em nosso município. No mais, são essas as
minhas colocações nesta manhã e desde já o meu muito
obrigado e um bom dia a todos.

Vereador José Augusto, pede em questão de ordem:

Eu se tiver mais algum vereador, tô saindo daqui a
pouco, que tô viajando. Também pra informar pra população
de Araci; parabenizo também o ex-prefeito Silva Neto e a
nossa prefeita, pelo sinal de celular que tá chegando na nossa
zona rural, como na minha região, Manuel de Bernardino,
Francisquinho, vereadora Jamile e outras e outras regiões tão
recebendo já o sinal da TIM em todas as localidades. João
Vieira já tinha TIM e VIVO, porque foi aquela antena colocada
pelo estado, mas agora definitivo, chegou a antena, a torre da
TIM. E eu parabenizo o ex-prefeito Silva Neto, porque lá foi a
cobrança dele quando prefeito e continuou junto com a
prefeita Keinha, pra conseguir isso pra o nosso município.
O presidente Virgílio retoma a palavra falando que não
havia mais oradores nem nada mais a ser tratado, faz suas
últimas e declarou por encerrada a sessão evocando o nome
de Deus.
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Sala das Sessões – Plenário Vereador Jose de Oliveira Lima –
08 de junho de 2021.
Leonardo Carvalho dos Reis
Ver, 1º Secretário

________________________

Virgílio Carvalho Santos
Ver. Presidente

________________________
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