ATA Nº 12/2021
Sessão Ordinária Nº 11– 1º Período
15 de junho de 2021

Ata registrada sob Nº 12 da décima primeira sessão
ordinária do 1º Período de 2021, realizada na forma do Inciso
I do Art. 96 do Regimento Interno, em 15 de junho, sob a
presidência do vereador Valter Andrade de Oliveira, e mais 10
vereadores sendo eles, as vereadoras Edneide Santana Pereira
e Jamile Magalhães da Costa e os vereadores; José Mário da
Conceição Júnior, Francisco Lima de Oliveira, Jefson Miranda
Cardoso Carneiro, Laerto Januir Barreto Pinho, Gilvan Oliveira
dos Santos, Luizmar Matos de Souza, José Augusto Moura de
Andrade e Leonardo Carvalho dos Reis.
Aos 14 minutos passados das nove, na ausência do
presidente Virgílio, o vice-presidente Valter Andrade de
Oliveira tomou assento à mesa, fez as saudações habituais e
anunciou a execução e cântico do Hino de Araci, declarando
aberta a sessão em nome de Deus e em ato contínuo deu
início aos trabalhos do Primeiro Expediente, ordenando que
fosse feita a Leitura da Ata da Sessão Anterior. A Síntese da
Ata foi lida pelo servidor Clébson Matheus tendo sida
apreciada e aprovada em unanimidade pelo plenário. Clébson
leu na sequência uma correspondência oficial, tratando-se do
Ofício 010 do Sindicato Regional dos Agentes Comunitários
de Saúde do Centro Leste da Bahia e as Ementas das
Proposituras, sendo do Projeto de Lei nº 003/2-21 do
Executivo tratando de autorização para atualização do piso
salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de
Combate às Endemias do Município de Araci e de duas
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Indicações: A Indicação 042 do vereador Jefson Miranda
Cardoso Carneiro, designando a instalação de um semáforo
na BR-116 na entrada da cidade e a Indicação 044 do
vereador José Augusto Moura de Andrade, propondo que o
poder executivo realize parceria com músicos locais para
realização de uma live dos festejos juninos.
Finda as leituras o presidente Valter iniciou os trabalhos
do Grande Expediente, abriu espaço para fala dos vereadores
autores das proposituras, se pronunciando pela ordem o
vereador Jefson e o vereador José Augusto.

Vereador Jefson fala pela ordem:

Bom dia senhor Presidente, bom dia colegas vereadores,
bom dia povo aqui presente. Seu Presidente, de início eu
gostaria de falar sobre essa indicação, a gente tem observado
que a BR 116, nos últimos dias, ela tem aumentado muito o
seu fluxo, em virtude da duplicação que tem saído ali de Feira
de Santana em direção à Araci e com isso tem atrapalhado
muito a locomoção das pessoas para cruzar ali a BR 116,
tanto o pedestre como também o transporte. Então, pensando
dessa forma, fiz a indicação ao Executivo, pra que o mesmo
procure os órgãos competentes, para que veja a possibilidade
de instalar um semáforo ali na BR 116, para evitar futuros
acidentes e também facilitar o cruzamento da BR; a gente tem
o bairro da Bombinha, tem os outros bairros vizinhos ali que
fica do outro lado da BR 116 e para se deslocar para o centro
da cidade está encontrando dificuldades. Como disse aqui na
última sessão, eu estava ali no ponto do mingau conversando
com algumas pessoas e de lá mesmo a gente observava a
dificuldade que as pessoas tinham para cruzar a Br 116. Com
isso, quero pedir aos colegas vereadores a aprovação dessa
indicação e juntamente com vocês, estaremos cobrando da
prefeita e dos secretários um estudo de viabilidade e que
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corra atrás, o mais breve possível, para que essa esse
semáforo seja instalado ali na BR 116. Falando também,
senhores vereadores, sobre esse projeto, projeto 003 de 24
de maio de 2021, que autoriza o Poder Executivo a atualizar o
piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes
de combate endemias do município de Araci e dá outras
providências. Eu tive conhecimento da reunião que houve né?
Dos senhores, juntamente com a prefeita, doutora Patrícia e
foi feito um acordo e vale salientar seu Presidente, que essa
atualização, em virtude da lei, que ela foi aprovada em 2018,
por isso que hoje a Câmara pode com tranqüilidade aprovar
esse projeto e encaminhar ao Executivo para sanção e os
agentes terão esse direito, em virtude que foi antes da
pandemia a aprovação desse reajuste. Com isso, a Câmara
tem respaldo para aprovar esse projeto. A gente sabe que as
demais categorias, em virtude da pandemia, foi suspensos os
reajustes, mas, nesse caso específico aqui, a Câmara tem toda
autonomia e o Poder Executivo também de fazer a sanção,
atualizando assim o salário dos servidores.

Vereador José Augusto fala pela ordem:

Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores;
povo presente; povo que escuta pela Cultura FM; saudar a
todos com um bom dia. Eu gostaria de lembrar que, o nosso
município, não só o nosso município, como todo o Brasil,
todo mundo vem passando por uma situação difícil e o olhar
da gente, não é só pela questão de A e de B não. Nós vê que
os músicos do nosso município vem sofrendo a cada dia.
Pessoas aí que vê pedindo até que faça doação de cesta
básica pra eles, porque uma situação complicada. A ação
social tem feito a sua parte que é aos poucos, mas não dá pra
resolver o problema de todo mundo e diante disso apresentei
essa indicação e tive uma conversa com a prefeita, pra se criar
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uma live, agora no período junino deste ano, pra poder ajudar
esse povo. E pedir a população que não vamos pra uma banda
boa lá ou como diz o velho ditado, famosa, não é? Vamos dar
prioridade a eles, ajudar também. A associação também pode
criar a questão de todo mundo ajudar através, de code, né? É
um negócio que bota lá na tela; todo mundo poder ajudar os
nossos músicos. Nós tamos falando dos nossos músicos de
Araci. Então, eles não poderiam ficar de fora. Sei que o
momento é difícil pra o município, mas entendemos também
que tem que ter um olhar carinhoso por esse povo. E sobre o
projeto do, também quero falar dos agentes de endemias,
quero dizer que vai ter todo o meu apoio; vamos buscar, se
tiver algo que possa ajustar como no início pra colocar pra o
início de janeiro, a questão do piso salarial deles; não sei o
que foi que aconteceu. Também temos que debater; não
podemos também já chegar aqui e tentar já botar de qualquer
jeito, sem que sente pra tentar ver o que foi que aconteceu
diante do projeto que veio de lá. Mas entendo que vamos
estar do lado de vocês, a coisa tando correta, tamos do lado
de vocês e tenho certeza que não tem nenhuma maldade da
parte da nossa prefeita Keinha e nem da sua equipe.
Encerradas as falas dos autores o presidente colocou em
discussão para votação as Indicações N° 030, 031, 032, 033,
034 do vereador Luizmar Matos de Sousa, a Indicação n° 042,
do vereador Jefson Miranda Cardoso Carneiro e a Indicação n°
044 do vereador José Augusto Moura de Andrade. A votação
foi colocada em bloco e turno único, sendo aprovada com 10
votos dos 11 vereadores em plenário.
Às 09 horas e 33 minutos o presidente passou a chamar
para fazerem uso da Tribuna da Casa, os vereadores José
Augusto, Marinho, Luizinho inscritos:

Vereador José Augusto na Tribuna:
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Senhor Presente; senhoras e senhores vereadores; povo
que escuta pela Cultura FM; povo aqui presente pelas redes
sociais desta casa; saudar a todos com um bom dia. Iniciando
agradecendo a Deus por mais um dia, por estar aqui
novamente nesta casa, firme e forte, para discutir o que é de
melhor pra o nosso povo de Araci. Entendemos que o
momento agora é difícil, é complicado pra cada pessoa, mas
vamos vencer porque Deus é maior e Deus tá no céu olhando
por todos nós. Eu queria iniciar, hoje aqui, falando um pouco
do nosso ex-prefeito Silva Neto. Eu novamente ontem
pedalando, fui dá uma pedalada, quando parei na praça uma
pessoa me perguntava o porque de apoiar Silva Neto em
Araci, já que eu fui um dos vereadores líder do PDT que tive o
número de voto em Araci bem baixo, que deveria ter muito
mais. Eu quero responder e respondi lá na hora, mas vou
responder aqui. A minha questão e o meu ato de apoiar Silva
Neto, é por uma fidelidade e também pelo seu trabalho. Se
nós for olhar em Araci, de 20 anos pra cá ou de quando
começou Araci, foi o único gestor em Araci que trabalhou
muito pelo nosso município, que fez muito e que cresceu a
nossa cidade. “Ah Zé Augusto, mas não tem emprego”. Eu
quero perguntar qual foi o gestor que passou por este
município e os que querem pregar hoje que falta emprego, lá
atrás também não resolveu o problema de Araci. Não teve o
emprego; a GM era a Coca-Cola foi embora de Araci com 40
empregos, por falta de apoio. Então, a gente aqui não pode
jogar pedra e eu sei que é complicado hoje, como eu falei
aqui, uma empresa querer se instalar no município de Araci e
se quiser vir pra Araci terá todo o nosso apoio. Não só
depende do município, depende do estado também. De uma
estrutura que o município não pode ceder as empresa. E Silva
Neto foi um cara seu Francisquinho, se você for olhar na sede
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do município, nós temos hoje asfalto, avanço em rede de
esgoto, calçamento, praça, não é? Reforma de praça, UPA,
SAMU, não é? Ambulâncias novas; hospital reformado; centro,
aonde faz exame de sangue ali também, o laboratório com
diversos equipamentos novos, com a tecnologia avançada.
Demorou de funcionar, mas por causa de um técnico tá lá já
funcionando. Então, tudo isso é avanço dentro do nosso
município. E eu vejo que sabemos que a saúde, ela nunca vai
ficar 100%. Mas Araci avançou muito na questão da saúde.
Comprou micro ônibus nova pra saúde; carros novos pra
saúde, conseguiu pra o nosso município. Conseguiu fazer os
PSFs novos dentro do nosso município, e aqui na sede
também fez também. Então, se Silva Neto tem essa
preocupação pelo município de Araci, entendo que vai ser
bom pra o, pra nossa Bahia. E aí eu me pergunto, não dizendo
por que é filho da terra. Eu tô demonstrando o que Silva Neto
fez pelo seu município. Diferente daqueles que querem ser
candidatos e nunca fez nada. Então é isso que eu tô
demonstrando ao povo de Araci; o por que apoiar Silva Neto.
Pelo um açougue bonito; pelo um mercado da feira livre pra
vender tudo; pelo uma Praça do Tanque da Nação, que o povo
clamava há 40, 50 anos. É isso que me faz eu apoiar Silva
Neto. Calçamento nas Casinhas, No Coqueiro, na Bombinha,
no Riacho, no Guarani, na entrada que vem ali de João Vieira,
com iluminação; uma boa iluminação em Araci; uma entrada
bonita de Araci. Então é isso que vai o vereador José Augusto
apoiar Silva Neto. Que faz com que eu tenha fidelidade. Não é
pela questão que eu não tive muito voto em Araci não. Eu
olho pelo que faz, pelo que a pessoa é, pelo que o
administrador que ele foi. Então, entendo que eu tenho
fidelidade, entendeu, a ele. Pela uma questão também de
irmandade, se não de sangue, mas um cara que o pai me
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colocou onde eu estou. Deus, ele e o povo! Então, quem me
colocou aqui e me deu todo o prazer de estar nesta casa,
quem me incentivou foi Zedafó. Então, por isso tenho
fidelidade. Não sei jogar pedra naqueles que me dá flores. E
tem uma... Eu tava lendo um ato que eu já contei aqui, de um
mendigo que parou na frente de um restaurante muito
famoso em São Paulo. E lá ele com fome, não encontrou nada
na ali pra comer, pediu ao empresário que ajudasse ele com
um prato de comida. E ali o empresário olhou pra ele e disse
“espera um pouquinho”. Pegou, foi, entrou no seu
restaurante, pegou o resto de comida do lixo, junto, entregou
em uma cestazinha ao mendigo. O mendigo sorriu, saiu,
jogou o lixo onde deveria jogar e lá de junto desse lixo, tinha
tido um casamento, ele achou um buquê de flores e ele
colocou dentro daquele vaso. E retornando, entregou ao
empresário na porta. O empresário sorriu, ficou olhando pra
ele e disse “não entendi! Lhe dei o que tinha aqui do lixo pra
você se alimentar e você veio e me trouxe flores”. Ele
respondeu o empresário que, “cada um dá o que tem dentro
do seu coração”. Então, ele demonstrou o ato de amor,
mesmo passando situação difícil, Jefinho, o que ele fez com
aquele empresário. E o empresário imediatamente desabou
no chão chorando e viu que o que fez não foi humano. Então,
nós ser humano damos dentro do nosso coração o que nós
temos. E eu não sei ser ingrato com aqueles que me dá a
mão. Sempre tive muita fidelidade a aqueles que são amigos,
irmão, que estão perto de mim nas horas mais difícil. Então
senhoras e senhores, entendo que hoje, no nosso município,
nós aqui como estamos vereador, temos o dever de entregar
ao povo de Araci sempre, flores, mesmo nas horas de
dificuldades, da angustia. O povo precisa de nós aqui, pra dá
uma resposta a sociedade. Sabemos que não vamos resolver
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tudo. Não vamos poder fazer tudo, mas aquilo que está
dentro do seu coração faça. Eu tenho, pra encerrar, meu
menino viu na redes sociais um pedido lá de socorro, de uma
pessoa de Feira de Santana, que tava de câncer e pedindo pra
ajudar. Ele imediatamente me disse: “Meu pai, me tocou e eu
quero ajudar essa mulher. Ela é de Feira, tá com câncer e
precisa de ajuda. Eu vou dá 50 reais!”. E eu fiquei tão feliz, no
momento ali as minhas lágrimas desceram. Que eu vi o amor
que ele chegou “meu pai eu vou fazer a transferência. Porque
eu quero ajudar essa senhora”. Então, tudo isso você só dá
quando tá dentro do seu coração. Não chute em quem tá
deitado! Dê a mão e levante, porque Deus vai lhe retribuir
muito mais. Agradeço a todos e que Deus abençoe a todos
nesta manhã.
O presidente Valter justificou a ausência do vereador
Virgílio, Presidente da casa, que por motivo de saúde não se
fez presente e justificou também a ausência do vereador Léo
de Eridan.

Vereador José Augusto atravessa uma questão de ordem:

Senhor Presidente, eu tô com compromisso agora pela
manhã, queria pedir aos colegas que compreendesse aí, que
vou sair pra resolver alguns problemas.


Vereador Marinho, na Tribuna:



Bom dia a todos; bom dia público presente. Saudo a

mesa, no então Presidente Valter, em nome das nossas
colegas Jamile e Edneide e todos vereadores e participantes
aqui presentes. Em nome aqui do nosso público, senhor Zé
Pedreira, que é um público cativo e imprensa; meu amigo
Jonas que tá ali;; jovens e todos os demais. Eu queria começar
falando um pouco, sobre a felicidade de ter recebido a
primeira dose da vacina. A vacina que salva; a vacina que
acalenta e a vacina que nos traz esperança. Da mesma forma
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que recebo essa vacina, muitos questionamentos vem a
minha mente. Talvez estejam se perguntando porque um
jovem de 26 anos, tomou a então vacina, que é dedicada
apenas pra pessoas mais velhas. Aqui em nosso município,
salvo engano, está em 49 anos ou mais, mas pra muitos, eu
estou hoje também como professor da rede estadual de
ensino. Então, não furei fila. Eu faço parte do quadro da
educação estadual. Então é um direito a minha vacina. Em
concomitante a isso eu gostaria de salientar aqui a todos e
deixar claro o meu apoio aos agentes de endemias. A gente
percebe a necessidade da valorização do trabalho; a gente
entende o risco de vocês; a gente sabe que não é um trabalho
fácil e a gente precisa da atuação e da veemência de todos
que façam parte disso. Faço das palavras do meu amigo José
Augusto a minha, quando a gente fala e trata dos nossos
músicos, dos nossos artistas. A gente precisa entender que
não é hora de fazer festa. A gente precisa dizer que a gente
sente falta sim do São João, da banda na praça, dos amigos,
das bebidas alcoólicas, do quentão, das comidas típicas e do
encontro para com os amigos e família. Mas não é hora ainda!
Então eu estou de acordo e peço que a prefeitura faça por
meio de lives, que apóie os nossos artistas, os nossos
cantores. A gente tem uma cidade que contém 54 grupos
musicais. Que aproveitava o São João, pra manter as suas
famílias durante o ano inteiro. Pra quem não sabe, a nossa
cidade faz em média, 52 festas do dia 31 de maio a dia 27 de
julho. A gente chama de período festivo junino. Eu,, enquanto
secretário de cultura, tive o prazer de fazer parte dessa
bancada e a correria é muito grande. E a alegria dos músicos
e das pessoas que fazem parte é maior ainda. E muitos deles
esperam, porque é a única fonte de renda. A gente precisa
entender que eles vivem desse talento. Então, a prefeitura,
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por favor, tenha um pouquinho mais de solidariedade; tenha
um pouquinho mais de dedicação. A gente entende que é
uma situação de calamidade, porque a nossa cidade é uma
cidade pobre, mas de pessoas de coração muito grande e que
precisam ser ouvidas, escutadas e sim, acalentadas. Faço
outro apelo pra os nossos secretários, pela humanização do
tratamento. As pessoas que estão a frente, que recebem as
pessoas nas secretarias, nos seus locais de trabalho, sejam
humanos. Presenciei recentemente uma cena deplorável de
um funcionário, no qual ele destratava uma senhora, por
simplesmente falta de informação. Eu não vou citar nomes e
nem vou dizer onde foi isso, mas isso me causou um repúdio
muito grande pra com essa pessoa e com todos que fazem
isso. Porque a falta de informação acontece em qualquer
lugar! E nós não podemos deixar que isso aconteça. Espero
que essa pessoa que está me escutando, não faça de novo,
porque eu tive que agir; eu tive que pedir que ele tivesse um
pouco mais de educação e tratasse todos de forma igualitária
e com equidade. Que é a nossa função hoje, que serve as
pessoas;

desde

prefeito,

vereador...

Qualquer

tipo

de

funcionalismo ou funcionário é tratar bem a quem precisa dos
seus serviços. Quero aqui chamar também a atenção da
secretária de esportes do nosso município e desenvolvimento
social, Rita Adriana. A gente sabe que está em período de
pandemia, mas o nosso esporte precisa evoluir. A gente
precisa entender que se a gente consegue deixar bares
abertos, se a gente consegue deixar restaurantes abertos, a
gente precisa ter um projeto e um plano, para que o nosso
esporte possa acontecer. Se a gente consegue ter qualquer
outro tipo de envolvimento, o esporte que salva vidas e tira
pessoas da criminalidade e marginalidade, ele precisa ter um
olhar diferenciado; precisa-se criar meios pra que o esporte
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chegue até as comunidades, pra que a gente possa evoluir e
que a nossa cultura não seja esquecida; que os nossos jovens
não fiquem mais em casa; que nossos jovens não busquem a
criminalidade. A gente tá passando por uma situação muito
difícil no nosso município. Nós vemos jovens assaltando; nós
vemos jovens usando muito tipo de drogas e estamos inertes.
A gente precisa de ações e políticas públicas efetivas para
com isso. Então, fica o meu apelo. E hoje eu não vou me
estender muito. Eu quero só agradecer a todos e dizer que
tenham todos, uma excelente semana; que eu estou aqui na
Casa da Cidadania por vocês e para vocês. Agradeço mais
uma vez e não poderia deixar de lembrar que hoje é o dia do
combate a violência ao idoso. Respeitem os nossos idosos;
respeite a nossa melhor idade. Não levemos o idoso como
fardo, mas sim como alguém que já fez muito e faz pela
nossa sociedade. Tenham todos, um bom dia e um forte
abraço.

Vereador Luisinho, na Tribuna:

Bom dia a todos os presentes; bom dia ouvintes da
Cultura FM, que nos acompanha pelas redes sociais; bom dia
os agentes de endemias, que estão lutando pelos seus
direitos. Eu vou citar um pouco aqui, sobre as minhas
indicações, indicação 030, 031, 032, 033 e 034, pedir a
pavimentação do povoado do Alto Grande, região de Pedra
Alta; pavimentação do povoado do Jacú; pavimentação das
casas populares de Pedra Alta; uma construção de uma praça
pública no povoado do Cortiço, aonde a gestão anterior já
tem o terreno comprado e os moradores da localidade
aguardam ansiosamente pela construção dessa praça. Que é
motivo de lazer também pra aquela comunidade. E a
construção de uma praça pública no povoado do Cortiço, que
o mesmo também já tem o terreno comprado. Mas o meu
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tema hoje é voltado um pouco para o trânsito de Araci e para
a saúde. Na última 6ª feira, presenciei um caminhão de carga
e descarga, ali na rua de Zé Mauro, que é um trecho ali de
afunilamento, entre Zé Mauro e o mercadinho de Bebé, aonde
os motoristas de carga e descarga, eles param no meio da rua
impedindo o trânsito local e nós que trafegamos pela praça,
sofremos, porque naquele momento eu senti uma indignação,
aonde o motorista parou na contra mão, do lado esquerdo e
travou a via. Nós tivemos que esperar ele fazer a carga e
descarga. Entendo que o trânsito de Araci vem tentando ser
municipalizado, mas não podemos esperar que isso aconteça
pra tomar providências. Ali nós temos o Compre Fácil,
mercadinho de Pinheiro, onde os motoristas param ali na
esquina, no meio da rua e pode provocar um acidente. Claro
que os motoristas precisam também ter acesso pra
descarregar, precisa demarcar o ponto de carga e descarga.
Nós temos a praça ali e aquele vão, aonde os mesmos pode
usar pra carga e descarga; não queremos também que eles
sofram com a distância pra fazer a sua descarga. Mas também
eles não podem chegar em Araci e parar aonde acha que deve
e tá tudo certo e parar todo o trânsito. E nós aracienses
também precisamos nos reeducar no trânsito de Araci. Temos
que ser reprimidos também, se cometermos esse erro. Não
devemos colocar culpa só em quem vem de fora! Nós também
temos certa parcela de culpa; às vezes paramos na contra
mão ou paramos no meio da rua, mas temos que começar a
nos policiar nesse sentido. Espero aí que a Guarda Municipal
tome providências, junto com o secretário, pra que possa
resolver essa situação o mais breve possível. Quero voltar
aqui um pouquinho pra área da saúde, aonde tá acontecendo
o fato que os motoristas da zona rural, que tem seus carros
locados na Secretaria de Saúde, estão deixando de prestar
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serviço a pessoas que precisam de socorro. Eu tive duas
ocorrências a semana passada, uma na Ribeira, aonde eu tive
que ajudar o paciente a pagar o frete do carro. Por quê?
Porque o motorista comunicou ao paciente que o seu veículo
estava quebrado, ou seja, a Secretaria de Saúde tem que
fiscalizar esses carros. Ela tem que ver as condições de uso,
ou muitas vezes é omissão de socorro. No artigo 135 do
Código Penal, isso é crime! E pode ser denunciado. Quem
omite socorro pode ser preso, pede se detido por 1 ano, de 1
ano a 6 meses e ter multa. Então, hoje quando o motorista do
veículo de transporte da saúde ele não quer socorrer o
paciente, ele inventa. Diz que tá tendo, o carro tá com
defeito, que tá com problema na bateria, que não tem
combustível, ou seja, quando ele dá uma viagem a Araci, ele
não quer retornar mais e alega que o veículo está quebrado.
Pois não.

Vereador Jefson se manifesta:

Vereador Luisinho, depois eu gostaria que você me
passasse a localidade e se possível o nome do motorista.

Vereador Luisinho – O nome do motorista eu não tennho
Jefinho. Mas, a localidade foi na Ribeira 2, entendeu? Não
tenho o nome do motorista, mas foi na Ribeira 2 e outras
localidades que vem acontecendo. Não é só na região da
Ribeira não. Entendeu? Parabenizo a região do Barbosa e da
Barreira, não é? Que os motoristas de lá vem fazendo o
possível e o que pode. Mas têm muitos que vem deixando a
desejar. E temos que rever essa situação.

Vereador Jefson se manifesta mais uma vez:

É isso. Eu parabenizo a Vossa Excelência e é bom que
essas informações cheguem, tanto pra secretária como setor
de transporte, pra que possa acompanhar e vê de perto essas
questões aí,, pra tirar essas dificuldades que as pessoas
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inventam ou não, né? Então, precisa ser averiguado de perto
aí. Eu agradeço.

Vereador Luisinho – Por isso que eu não quero citar
nomes. Eu só sei dizer que houve um óbito na Ribeira, na 2ª
feira anterior, devido a omissão de socorro. Então, eu espero
que isso não venha acontecer mais. Vamos ver os carros, se
tem condições de rodar; os motoristas, se les estão aptos a
prestar esse tipo de serviço. Se não tão, não assume essa
função. Não assume esse cargo. Porque lhe dá com saúde não
é brincadeira. Nós estamos lhe dando com vida. Eu mesmo
passei uma situação em Pedra Alta, 6ª feira passada, aonde a
minha pressão subiu, cheguei no PSF 2:30h da tarde e não
tinha mais médico. Mas não estou questionando a minha
situação não; estou questionando a situação de quem não tá
sendo socorrido. E quero parabenizar Marinho, pela fala do
esporte. Nós temos aí Marinho, o campeonato brasileiro, o
Presidente agora autorizou a Copa América; por que Araci não
pode também buscar meios, caminhos para que possa ser
realizado torneios, campeonatos; se reunir com os
representantes dos clubes, com as associações, que tem
também associações, para que encontre mecanismos para
que eles possam realizar os campeonatos. A juventude quer
gastar as suas energias e eles são jovens e têm direito. Então,
vamos ver com a Secretaria de Esportes também, pra que
possa buscar algum meio, para que possa voltar as atividades
esportivas. Não só o futebol, como o vôlei e outras atividades.
Meu muito obrigado e agradeço a todos pela atenção.
O presidente Valter pela ausência dos dois secretários,
convoca o vereador Francisquinho, pra assumir a presidência
da Mesa e como ultimo orador inscrito, vai até a Tribuna da
Casa.

Vereador Valter, na Tribuna:
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Bom dia senhores vereadores. Quero saudar o Presidente
Francisquinho; saudar a todos os vereadores, vereadoras,
aqui presente. Saudar os agentes de endemias presente aqui
na casa. Parabéns pela luta de vocês; pode contar sempre
com o apoio aqui do vereador Guinha de Pascoal. Saudar o
nosso amigo Zé Pedreira, aqui presente. Adailson da Terra
Dura, presidente da associação. Ailton do Tingui, líder político
da sua região. O nosso amigo Tônio. Os servidores aqui da
casa presente. Quero saudar o nosso amigo Jonas, aqui da
Fubá, presente aqui na casa também. Quero seu Presidente,
nesta manhã, falar de um tema aqui que já é de grande
discussão e o vereador Luisinho, teve a oportunidade também
de comentar aqui na Tribuna, sobre a questão do trânsito de
Araci. existe uma série de comentário entre ruas, ponto de
cafézinhos, sobre a questão do “zona azul” aqui no município.
Eu já tive a oportunidade de ser procurado por algumas
pessoas e isso realmente nos preocupa, porque senhores
vereadores, as informações que chega a população, são
informações que não são verídicas. O que podemos observar
é que as pessoas destilam os seus venenos, tenta colocar a
população contra vereadores e diz que os vereadores vão
empurrar goela abaixo o projeto quando chegar aqui na
Câmara Municipal. Não é assim! Eu acho que o projeto de
municipalização do trânsito e o projeto da instalação da “zona
azul” aqui no município é um projeto que está sendo
estudado, um projeto realmente que mudará o trânsito de
Araci. nós Sabemos realmente vereador Jefinho, líder do
governo aqui na Câmara, o que acontece no centro da nossa
cidade. Se qualquer um dos senhores sair daqui agora pra
tentar uma vaga de estacionamento o centro, não acha. Então,
aquilo que você pode resolver em 10 minutos, 20 minutos no
centro da cidade, você tem que deixar o seu carro distante,
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até você chegar no seu destino, no comércio que você deseja
fazer suas compras, seus pagamentos. Então é um projeto
realmente que vai ser estudado, não vai ser votado á toa aqui
na Câmara. Tenho certeza que todos os vereadores aqui têm
o seu pensamento e o que nós queremos realmente é a
melhoria pra o nosso município. A melhoria pra o nosso povo.
A gente vê que em Serrinha, quando foi instalado o “zona
azul” em Serrinha, de início foi um choque pra população.
Muitas pessoas criticaram, a oposição falou o que quis. Mas
se hoje fizer uma pesquisa na cidade de Serrinha, eu tenho
certeza que os moradores não aceitam mais a retirada desse
serviço lá do município.

Vereador Jefson solicita um Aparte:

Vereador Guinha de Pascoal, é um tema importante que
tá sendo discutido aí, de uma fala do secretário de
administração na Cultura FM, não é isso? O comentário que
ele fez e eu ouvi esse comentário dele, não é nada oficial
ainda, né? Porque se tratou de uma fala de um pensamento,
mas eu também fui questionado por algumas pessoas acerca
disso. E eu disse a ele o seguinte. Que um projeto desse, vai
ser passado pela Câmara, mas acontecerá audiências
públicas, pra que a população possa vir aqui também sugerir,
opinar, mostrar o seu entendimento, mas a gente deve olhar
também não só pelo lado da crítica. Você tocou num ponto
importante. Se qualquer pessoa hoje quiser ir ali num
comércio, ali no centro da cidade, pra parar 5 minutos ou 10
minutos, ele não encontra uma vaga. Ele tem que para aqui
próximo do Tanque da Nação; ele tem que para lá embaixo,
ali depois de “Tim Som”; tem que parar perto do parquinho,
porque as pessoas param na praça e deixam o seu carro o dia
todo. Às vezes o funcionário é que vai trabalhar ali, ele chega
para o carro na praça e ocupa o espaço de uma pessoa que
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quer ir ali comprar um pão, para 2 minutos na padaria de
ninho; ele ocupa o espaço de alguém que quer comprar um
tênis e fazer qualquer atividade no centro da cidade. E, no
entanto, as pessoas utilizam aquele espaço como se é pra
passar o dia todo. E não deve ser dessa forma! A área
comercial é pra pessoa que vai chegar ali, fazer a sua compra
e retornar pra sua residência. Então, o meu ponto de vista é
que é positivo. O que deve ser observado é a questão de
valores, pra que não venha assim tá pesando o bolso, nem
dificultando pra ninguém. Aí um... “Mas é alguém que não
tem condição, como é que vai parar em Araci agora?” Não é
parar em Araci, é só no centro. Se a pessoa não tem condição,
não custa nada também ela parar um pouco afastada e não
precisa pagar essa taxa. Eu vejo de forma positiva, porque é
assim. Vai crescendo e precisa se organizar. Pra se organizar,
algumas coisas precisam, algumas medidas precisam ser
tomadas.

Vereador Valter – Exatamente vereador. A questão do
trânsito em nosso município é um problema. Escutamos aqui
o vereador Luisinho, falando na questão dos caminhões, que
param de qualquer forma. Ali entre a prefeitura e o Banco do
Brasil é um absurdo o que acontece ali. E o projeto é como
Vossa Excelência falou, não vai ser aprovado de qualquer
forma. Vai existir audiência; nós vamos dar nossas posições;
vai existir o limite de permanência sem cobranças, entendeu?
Então assim, eu acho que o nosso município tem que evoluir;
o nosso município tem que evoluir, tem que melhorar; as
pessoas têm que entender que o que vem de positivo pra o
nosso município é grandiosamente o bem, com a mão pra
todos. Eu acho que o trânsito de Araci, realmente tem que
mudar de uma forma que possa agradar a todos. E nós vamos
estar aqui na Câmara, preparados realmente pra receber esse
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projeto. Se assim vim... É um comentário realmente de Zé
Socorro, lá na rádio comunitária e que o pessoal realmente tá
fazendo um grande alarme desse comentário dele, mas nós
estamos aqui preparado. Aproveitando também pra anunciar
a região de Pedra Alta, do vereador Guri; amanhã a prefeita
do nosso município, junto com o secretário, ex-prefeito Silva
Neto, vereadores, lideranças comunitárias, a vice-prefeita
Gilmara, estarão lá junto com o Capitão, junto com o
delegado, pra fazer a apresentação dos mesmos, lá no
Distrito de Pedra Alta, um distrito de grande importância pra
o nosso município e tenho certeza que a chegada do novo
delegado no nosso município é de grnade importância. Até
mesmo porque precisava de imediato um delegado aqui pra
atender as ocorrências do nosso município. Também
senhores vereadores...

Vereador Jefson solicita outro Aparte:

Vereador Valter, só pra contribuir. Foi pedido que
orientasse a quem fosse participar, que pontualmente 8:20h
estará iniciando esse encontro. Então, não é sair daqui 8:20h,
8:30h como está no convite. Mas iniciará lá nesse horário.
Então, pra que todos fiquem atento, quem for participar.

Vereador Valter – Exatamente vereador. O demais eu só
tenho que agradecer a todos aqui presentes na Câmara
municipal, a presença de cada um dos senhores vereadores e
pedir a Deus que o nosso município continue evoluindo,
continue crescendo, continue transformando de uma forma
gradativa pra uma sustentabilidade maior e uma qualidade de
vida pra o nosso povo. Um forte abraço a todos.
Retomando seu lugar à Mesa o presidente Valter fala que
não havia nada mais a ser tratado, fez suas ultimas saudações
e em nome de Deus declarou o encerramento da sessão.
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