1

ATA Nº 013/2021
Sessão Ordinária Nº 12- 1º Período
22 de junho de 2021

Ata

registrada sob Nº 013 da décima segunda sessão

ordinária do 1º Período de 2021, realizada em 22 de junho, na
forma do Inciso I do Art. 96 do Regimento Interno, presidida
pelo vereador Virgílio Carvalho Santos em presença das
vereadoras, Edneide Santana Pereira e Jamile Magalhães da
Costa e os vereadores, Joselito Jose de Sousa, José Augusto
Moura de Andrade, Jefson Miranda Cardoso Carneiro, Luizmar
Matos de Souza, Manoel Matos dos Santos, José Mário da
Conceição Júnior, Laerto Januir Barreto Pinho, Leonardo
Carvalho dos Reis, Leandro Andrade Macedo, Francisco Lima
de Oliveira e Valter Andrade de Oliveira.
Aos 15 minutos passados das nove horas, o presidente
Virgílio, fez as saudações habituais e anunciou a execução e
cântico do Hino de Araci, e tendo cantado o hino, declarou a
sessão aberta em nome de Deus e abriu os trabalhos do
Primeiro Expediente, ordenando de pronto, que fosse feita a
Leitura da Ata da Sessão Anterior. A síntese da Ata foi lida pelo
servidor Clébson Matheus, a leitura foi submetida ao apreço do
plenário que a aprovou sem restrições e em ato contínuo
foram lidas as Ementas das Proposições que deram entrada na
secretaria legislativa, a seguir:
Indicação nº 043/2021 de autoria do vereador Jefson
Miranda Cardoso Carneiro indicando “a implantação de sistema
de monitoramento e vigilância em pontos específicos do
município”;
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Indicações nº 045 e 046/2021 de autoria do vereador Luizmar
Matos de Sousa indicando a construção de uma praça pública
com academia no distrito de pedra alta e a reforma e
substituição das pedras portuguesas do calçadão Isaías Pereira
da Silva no distrito de Pedra Alta”.
Foram feitas também leituras das ementas do Projeto de
Lei nº 006/2021 de autoria da mesa diretora que revoga a lei
nº 245 de 27 de dezembro de 2017, fixa os vencimentos dos
servidores do poder legislativo e dá outras providências e do
Projeto de Resolução nº 002/2021 de autoria da mesa diretora
que “dispõe sobre a estrutura administrativa da câmara
municipal de Araci e institui o Plano de Cargos, Carreira e
Salários dos servidores do poder legislativo municipal e dá
outras providências.
Clébson leu na sequência os Pareceres da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação Final FAVORÁVEL, com placar
unânime, ao Projeto de Lei Nº 002/2021, de autoria Poder
Executivo que “dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o
exercício financeiro de 2022 do município de Araci – Estado da
Bahia e dá outras providências”; da Comissão de Finanças,
Orçamentos e Contas FAVORÁVEL, com placar unânime, ao
Projeto de Lei Nº 002/2021, de autoria Poder Executivo que
“dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício
financeiro de 2022 do município de Araci – Estado da Bahia e
dá outras providências”; da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação Final FAVORÁVEL, com placar unânime, ao Projeto de
Lei Nº 003/2021, de autoria Poder Executivo que “autoriza o
Poder Executivo a atualizar o Piso Nacional dos Agentes
Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias do
Município de Araci e dá outras providências; e o da Comissão
de Finanças, Orçamentos e Contas FAVORÁVEL, com placar
unânime, ao Projeto de Lei Nº 003/2021, de autoria Poder
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Executivo que “autoriza o Poder Executivo a atualizar o Piso
Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de
Combate a Endemias do Município de Araci e dá outras
providências.
Findas as leituras, O vereador José Augusto abriu uma
questão de ordem, e perguntou porque não foi lida o Oficio do
PDT indicando a liderança de sua bancada ao que respondeu o
presidente, que a leitura seria feita após a votação das
proposituras.
O presidente Virgílio, abriu espaço para manifestação dos
autores das indicações, falando pela ordem o vereador Jefson
sobre a indicação nº 043/2021 de sua autoria.

Vereador Jefson:

Bom dia senhor Presidente; colegas vereadores; colegas
vereadoras; povo aqui presente. Senhor Presidente, já falei na
sessão passada sobre esse projeto, sobre essa indicação, e eu
gostaria de reforçar o pedido do voto aos colegas vereadores,
pela importância da implantação do sistema de monitoramento
na nossa cidade. A gente sabe que o sistema de
monitoramento, ele traz mais segurança para o povo, né?
Porque, por conta do acompanhamento que a Polícia Militar e a
Guarda Municipal, pode ter do fluxo de movimento na cidade e
com isso a gente sabe que vai trazer mais segurança para os
comerciantes e para a população araciense. Por isso eu peço a
aprovação desse projeto aos colegas vereadores.

Vereador Luisinho se manifesta:

Bom dia a todos. Essas indicações são bastante
importantes, sobre a construção de uma praça, uma academia
em Pedra Alta, aonde a população local, vem fazendo exercício
nas estradas e tem algumas vias que são perigosas devido o
acesso de carro. Então, seria de grande valia essa praça de
esporte, para a prática de esporte. Quanto ao calçadão, a gente
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observa que ele vem se deteriorando, ali em Pedra Alta;
aquelas pedras portuguesas estão todas danificada e precisa
ser feita a substituição. Semana passada, algumas autoridades
estiveram presentes em Pedra Alta e puderam perceber a
situação. Aonde o mato vem tomando conta e precisa ser feito
a manutenção, limpeza da mesma ali.
Ao fim das falas dos autores o Presidente Virgílio colocou
em votação as nº 045 e 046 do vereador Luisinho e a indicação
nº 43, do vereador Jefinho, votando pela ordem na mesa os
vereadores Jefson, Francisquinho, Manoel de Barnardino,
Marinho, Zelito da Ribeira, Léo de Marlúcia, Luizinho, Laerto,
as vereadoras Edneide e Jamile, aprovando com 11 votos as
indicações.
A votação continuou com apreço do Projeto de Lei de nº
002/2021, que trata da lei de diretrizes orçamentária (LDO),
sendo votado em turno único pelos vereadores: Jefson,
Francisquinho, Manoel de Barnardino, Marinho, Zelito da
Ribeira, Léo de Marlúcia, Luizinho, Laerto, Guinha de Pascoal e
as vereadoras Edneide e Jamile, todos pela aprovação, dando
um resultado de 11 votos a favor da LDO e por último entrou
em votação o Projeto de Lei Nº 003/2021 de autoria do Poder
Executivo que autoriza o Poder Executivo a atualizar o Piso
Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de
Combate a Endemias do Município de Araci e dá outras
providências, aprovado também com 11 votos dos vereadores
Jefinho, Francisquinho, Manoel de Bernardino, Marinho, Zelito
da Ribeira, Léo de Marlúcia, José Augusto, Luizinho, Laerto e as
vereadoras, Jamile e Edneide.
O presidente, então passou a chamar os vereadores
inscritos para falarem da Tribuna da Casa, começando pelo
vereador Luizinho que depois de falar por quatro minutos
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deixou a tribuna que foi ocupada pelo vereador José Augusto e
depois dele falaram o vereador Marinho e a vereadora Edneide.

O vereador José Augusto mais uma vez cobra do
presidente a leitura do ofício indicando o líder do PDT na
Câmara.

Vereador José Augusto – Senhor presidente, eu queria
pedir a Vossa Excelência que, revesse a questão do ato da
liderança, que foi protocolado nesta casa pelo, como o
vereador Marinho como líder do PDT, protocolado pelo
Presidente do PDT.

O presidente Virgílio faz a leitura do Ofício nº 17: “O
Partido Democrático Trabalhista (PDT), indicação do vereador
para liderança, 17.06.2021. Ao Excelentíssimo Senhor Virgílio
Carvalhos dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de
Araci. Tenho em vista o empate em, na indicação do líder do
PDT, Partido Democrático Trabalhista, na Câmara Municipal em
Araci, informa a Vossa Excelência que o vereador José Mário da
Conceição Jr., foi escolhido como líder do partido.
Encaminhamos este expediente para que surja todos os efeitos
legais e regimentais de indicação”. Com a indicação, o
vereador hoje Marinho é o líder do PDT e a partir de hoje vai
ter 15 minutos em todas sessões. Concedo vereador.

Vereador Leandro levanta uma questão de ordem:

Senhor Presidente, como a mesa já tem o conhecimento,
através de um documento protocolado pelo médico do
trabalho, o meu afastamento por um período desta casa,
devido a um processo cirúrgico do maxilar e posteriormente
tive que fazer alguns implantes. Me afastei da última sessão;
essa sessão tenho horários de medicamentos pra ser tomado,
antes de iniciar aqui os trabalhos e durante os trabalhos.
Acabei chegando 5 minutos atrasado; sei que o Regimento, ele
não dá o direito da participação nos projetos, como um todo,
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mas eu queria pedir só a mesa que, deixasse registrado em
ata, que o vereador Leandro é a favor de todos os projetos
votado nesta manhã nesta casa. E no mesmo ato, passou a
chamar os vereadores Luizinho, José Augusto, Marinho e
Edneide para fazer uso da Tribuna da Casa.

Vereador Luisinho, na Tribuna:

Bom dia todos os ouvintes da Cultura FM; quem nos
acompanha pelas redes sociais; bom dia nobres colegas. Quero
agradecer a Deus por mais um dia de trabalho nesta casa,
findando aí o primeiro semestre dos trabalhos de janeiro a
junho. Vamos entrar em recesso e fazer uma pequena reflexão
sobre algumas indicações que foram feitas nesta casa. Espero
que a prefeita possa atender algumas indicações e alguns
pedidos meu e dos nobres colegas também. Ficaremos muito
grato que isso aconteça. Pós recesso, espero que nós
possamos retornar a esta casa em paz, que vem acontecendo
ao longo desses meses. Mas, não poderia também deixar de
fazer algumas cobranças, que é o nosso papel como vereador.
Eu, a semana passada, citei uma situação do carro de saúde da
Ribeira e de outras localidades e até elogiei o serviço do
Barbosa e da Barreira. Mas, abriu um precedente, aonde as
pessoas me procuraram, daquela região, pra comentar que o
carro da saúde do Barbosa não está trabalhando, não está
rodando com seus pacientes. Segundo informações só o
piriquitinho vem rodando; que o carro do Barbosa tá quebrado
e que não foram tomadas as devidas providências até o
momento. Espero que isso seja sanada, essa questão do
veículo e não só do Barbosa não, em outras localidades
também. Que nós estamos vendo aí, até o Poço Grande
mesmo, a pouco tempo tava sem motorista pro carro da saúde.
No demais, só quero parabenizar a equipe da Câmara, pelo
trabalho que vem desenvolvendo aqui, que nós estamos em
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harmonia graças a Deus. Espero que continue assim! E os
agentes de endemias, que vieram em busca dos seus direitos e
espero que a prefeita atenda as necessidades de cada um. Não
necessidades, mas direitos que vocês têm. Não diria
necessidade. É um direito que vocês têm e espero que ela tome
providências quanto a isso. E o demais, vamos acompanhando
aí no período de recesso, pra que quando nós passarmos a
voltar a esta casa, que nós tenhamos poucas cobranças. Que
ela consiga desenrolar todas que lhe foram enviadas. Meu
muito obrigado; um bom dia a todos e um bom São João e um
São Pedro a todos.

Vereador José Augusto, na Tribuna:

Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores. Seu
Presidente, venho a Tribuna desta casa, esse dia, 22 de junho,
pra agradecer a Deus por mais um dia, que Ele nos proteja
mais um dia; nos dê força e coragem para lutar pelo nosso
povo de Araci; por esse povo que precisa, a cada dia mais, da
nossa resposta, tanto do Poder Executivo como do Poder
Legislativo. Fico feliz em ver esta casa aprovando aquilo que é
de grande relevância pra o nosso município e também hoje
aprovado o projeto dos agentes de endemias de saúde. Dizer a
vocês que fique tranquilo que não terá perda, porque
discutimos, observamos tudo que vocês reuniram com a
prefeita e vocês vão ter o apoio desta casa, assim se precisar
pode vir a esta casa que estamos de portas abertas pra atender
os anseios de vocês e as cobranças de vocês. Senhor
Presidente, também senhor Presidente, hoje, no desenrolar de
todas as coisas, o PDT agora tem nosso líder, que é Marinho.
Fico feliz de vê um menino novo, que chegou a esta casa, mas
entendo que Marinho é um cara de um coração, graças a Deus
todos aqui eu entendo, mas Marinho do PDT hoje, tem um
entendimento, gosta de dialogar, sabe conduzir e foi bem
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escolhido a questão da liderança do PDT, entregando ao nosso
vereador Marinho. Minino novo que chegou a esta casa, mas
com experiência total. E fico feliz Marinho, de saber que o
Presidente do PDT, ele lhe indicou aqui como líder do PDT.
Também seu Presidente, fico feliz de ver a nossa prefeita, com
5 meses já de administração, entrando pro sexto seu
Francisquinho, já indo à Salvador... E tenho certeza que Araci
terá resposta em breve de todos esses esforços, junto com
nosso ex-prefeito Silva Neto e digo, nosso pré-candidato a
deputado estadual. E tenho certeza que Deus tá no comando e
nós pra lutar pelo melhor pra o nosso município. E não só pela
questão do político, mas sim do homem que é, trabalhou e
vem trabalhando... Trabalhou pelo nosso Araci e vem
trabalhando muito mais. E tenho certeza que tem a ganhar a
nossa Bahia. E lá em várias reuniões a gente vê que o Governo
do Estado também disposto a ajudar, não é? E tenho certeza
que em breve teremos resposta boa, como aconteceu na
administração do prefeito Silva Neto, vai acontecer na
administração de Keinha e Gilmara. Falar também seu
Presidente, das ações do governo dentro das secretarias. Vejo
que a saúde seu Francisquinho, vem a cada dia avançando
mesmo com as dificuldades que vem passando o nosso
município, mas vem avançando na saúde do nosso município e
agora vejo que a vacinação de Araci já desceu pra 44 anos de
idade, talvez até a semana que vem... E vejo que cada dia a
equipe, que trabalha na saúde, tão se desempenhando a cada
dia a fazer o melhor pelo povo de Araci. Creio que é um
conjunto, não vou dizer que é uma equipe, mas um conjunto
dentro da Secretaria de Saúde, fazendo um trabalho, tanto na
área da vacina, como na área de prevenção, como na área que
tamo vendo aí agora o ato de mamografia; teve da questão de
oftalmologista no nosso município. Nós vemos que os agentes
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de endemias, os agentes de saúde tão a cada dia se
aprimorando mais e buscando mais conhecimento e atendendo
o nosso povo com carinho. É isso que o nosso povo precisa; é
isso que temos que dar resposta ao nosso povo. Porque o
servidor, ele está ali ganhando dinheiro pra atender as pessoas
bem. Quem vai pra saúde é porque precisa de carinho, de afeto
e de amor. Aquela pessoa que vai ali tá precisando de tudo,
não é? Então, mesmo que chegue ali nervoso, com alguns
problemas, o dever daqueles que estão ali é receber muito
bem e tentar apascentar e acalentar aqueles que chega com
seu sofrimento. Também a secretária de ação social, em nome
da prefeita Keinha e a vice Gilmara, eu vejo entregando aí
cestas básicas. Sabemos que não pode resolver o problema do
município, mas vem entregando. Nós viu agora uma ação aqui
no CEMOB, entregando cesta da agricultura familiar, do
produto da agricultura familiar. Então, tudo isso é ações que
vem desenvolvendo nosso município e atendendo aqueles que
mais precisa. E devemos e temos o dever, nesta casa, de
buscar mais e mais ainda para o nosso povo. Porque são eles
que dão o privilégio de nos colocar aqui com salário bom, que
não ruim. Um salário muito bom. Um salário que dá pra gente
sobreviver e ainda tirar pra poder ajudar aqueles que mais
também necessita. É esse o nosso papel como parlamentar
desta casa. Também seu Presidente, eu vendo que esses dias
completou mais um período sem Zedafó aqui na nossa terra,
né? Que é aqui Araci. mas fico feliz de er o carinho das
pessoas, quando alguém coloca um foto de Zedafó; é um
nome que vai ficar seu Francisquinho, Luisinho e todos os
colegas aqui. Vai ficar marcado em Araci. E tenho certeza que
esse amor das pessoas por Zedafó, é um amor verdadeiro; é
um amor de lealdade; é um amor de carinho do que ele fez
Virgílio, por aqueles que mais precisam. E você sabe muito
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bem, que você é aliado de Zedafó a muito tempo também,
como estou e sou e outros e outros colegas aqui. E é isso que
eu digo em Araci. Araci vai ficar marcado como o melhor
político do município de Araci e ele recebeu desta casa o ato
de honraria, porque sabemos o que ele fez pelo nosso povo. E
eu queria falar nesse nome hoje. A alegria quando chegava,
quando você chegava na casa dele, o jeito dele receber as
pessoas e abrir as portas da sua casa. Vejo que muitos têm o
prazer de abrir, mas Zedafó era 24h pra o povo de Araci.
então, não podemos esquecer desse nome. E tá aí a prova que,
mesmo saindo desta terra, deixou o seu líder, seu filho como
líder deste município. Um também que ficará na históra de
Araci como o prefeito que mais trabalhou no nosso município.
Entendo que, muitos vão passar por este município; sabemos
que muitos vão estar administrando este município. E
queremos que todos aqueles que passem, deixe a sua marca
registrada como deixou Zedafó e agora seu filho Silva Neto.
Então, só pra mostrar, e eu que não poderia passar de falar
isso na questão de Zedafó, porque a gente via o povo
clamando e dizendo quando faleceu. “Eu perdi um pai. Eu perdi
um homem que matava a minha fome”. Então é isso que
preenche e que é o nosso dever de lembrar das pessoas que
sempre fizeram pelo município de Araci e tenho certeza que
muitos virão pra fazer também como Zedafó fez. Agradeço,
que Deus abençoe e aqui o projeto também eu quero
parabenizar o pessoal da educação, pelo projeto na questão
que tá desenvolvendo sobre a questão do celulares pra alunos.
Tenha certeza que terá o meu apoio e tenho certeza que esta
casa também vai tá também apoiando pra vocês fazerem esse
sorteio pra aqueles que mais precisa, pra os alunos que mais
precisa de um celular pra assistir suas aulas. Mas vou pedir
aqui também, que o jurídico da educação, busque também, já
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que foi uma ideia de vocês, um projeto pra poder atender
esses que mais necessitam comprando celular e fornecendo
pra esses alunos que não pode comprar, seu pai não tem
condição financeira para comprar. Muito obrigado e que Deus
abençoe a todos.

Vereador Marinho, na Tribuna:

Bom dia a todos e todas aqui presentes. Gostaria de
saudar a mesa em nome do Presidente Virgílio, das nossas
colegas Jamile e Edneide e todos os demais participes aqui
presentes, em nome da imprensa que se encontra aqui; aos
agentes comunitários de endemias e as nossas colegas da
educação Márcia e Katiusca. Em primeiro lugar, gostaria de
agradecer a todos que apoiaram a nova liderança do PDT, uma
liderança jovem; um jovem negro e ativista, que concluinte
com isso estará fazendo parte de uma nova diretiva do PDT.
Agradeço em especial ao nosso Presidente Valter Cardoso!
Começar falando aqui, como já é de praxe e costume, sobre a
vacinação. Sabemos da dificuldade e dos anseios da nossa
população por meios mais eficientes e eficazes ao combate a
pandemia. Em paralelos a isso, gostaria de agradecer a toda a
equipe de saúde em todos os seus portes, em todos os seus
campos, em todos os seus meios, que está fazendo a nossa
cidade referência no combate a COVID-19 e todo o seu
trabalho e esforço para com a vacinação. Meus parabéns! Em
especial a Niedia, que hoje é quem está comandando a
coordenação; Queila, atual secretária e demais que fazem
parte. Falar sobre as indicações dos meus colegas; falar
Luisinho pelo trabalho que ele vem fazendo aqui Luis. Eu vejo
que você participa bastante, cobra bastante e lembrar que a
função do nosso, nossa aqui é verear. É fazer com que as leis,
com que as indicações, com que o governo seja fiscalizado.
Saber pra onde está indo e o que tá sendo feito com tudo isso
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que acontece aqui no nosso município. Meus parabéns a todos
que passaram por aqui; são quase 6 meses de serviço e todos
estão aqui mostrando porque foram eleitos. E agora eu vou
falar Márcia e Katiusca, do projeto de vocês e eu queria um
pouquinho de atenção dos nobres colegas, porque a gente
sabe da dificuldade que é falar de educação e fazer educação
em um país onde o atual governante não apoia a nossa
situação. O nosso público alvo desse projeto são os alunos da
rede municipal. Com a justificativa segue o seguinte. Com a
implantação do ensino remoto na pandemia, o acesso a
educação tornou-se um obstáculo para diversos alunos.
Principalmente em comunidades carentes em nosso município.
É considerável o número de alunos que não possuem acesso a
aparelho celular, tablet ou algum que se assemelhe para
acompanhar as aulas on line. Isso dificulta de forma
significativa o processo de aprendizagem do aluno. Este é o
principal motivo para lançarmos a campanha “conectar para
educar”. É uma campanha idealizada pelas meninas da ali,
Márcia, Katiusca. Creio eu que toda a equipe da educação
apoia essa campanha e nós, como fonte e voz do povo,
precisamos apoiar. A gente sabe da necessidade da educação
básica, da educação remota, que é a única que tá sendo
implantada no momento. Um ensino híbrido e eu como faço
parte também hoje da educação, sei da demanda e da
necessidade dos alunos para com esse material. A gente
também sabe da dificuldade nossa e de todos os ouvintes aqui,
em relação ao financeiro. Não é fácil! Não é barato um
telefone. Então, faça, junte um, junte dois, mas contribua! O
sorteio será realizado no dia 01/07 na rádio comunitária e a
entrega será feita aqui na Câmara Municipal no dia 05. Então,
vocês que tão me ouvindo, voc~es que podem fazer a doação,
façam essa doação, que será bem vinda e será bem feita, assim
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pelas meninas de todos os trabalhos da sua educação. Deixar
o meu apoio aqui para os agentes comunitários de endemias;
dizer a eles que é necessário sim esse reajuste; a gente
entende, a gente sabe da dificuldade, do perigo do trabalho de
vocês, entrar, sair, ir de porta em porta e ver que tudo isso
está sendo valorizado. Agradecer aqui ao meu amigo Jonas, lá
da comunidade da Fubá. Eu não vou dizer nem que é da Fubá
Jonas, porque você roda tudo ali, em toda a comunidade. Que
passou-se da barragem do Maracujá, falando o nome de Jonas,
todo mundo sabe quem é. Falar mais uma vez da interdição lá
da barragem da Serra Branca; pedir um pouquinho de
compreensão, que breve ações serão tomada. E mais uma vez
agradecer a todos que me colocaram aqui, pra dar voz a vocês.
Lembrar as famílias que a gente sabe que o São João tá aí; tá
chegando Sâo Pedra. A gente quer aglomerar, mas não pode
aglomerar. Lembrar que a COVID-19 ainda tá aí; precisamos
respeitar. Usem máscara, álcool gel. Não é porque você
vacinou que você não pode contrair a doença; não porque você
vacinou que você pode deixar de usar máscara. Não faça isso!
Use a máscara; continue seguindo os protocolos de segurança.
É necessário que tenhamos uma vacinação em massa, pra que
essa, esse vírus pare de atingir a nossa cidade; pare de atingir
toda a nossa população. E eu peço encarecidamente, que por
favor, continuem usando máscara; continuem se protegendo.
Não existe mais grupo de risco. Todos nós estamos no grupo
de risco. É uma cepa que varia muito e não sabemos como
combatê-la, além da vacinação. Então, por favor, façam os
protocolos de segurança. Mais uma vez meu muito obrigado,
fiquem todos com Deus e até a próxima.
 Vereadora Edneide, na Tribuna:

Bom dia seu Presidente; colegas vereadores; colega
vereadora Jamile; você aqui na plateia presente e você que tá
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em casa ouvindo através da Cultura FM meu bom dia. Quero
aqui saudar as meninas da educação; dizer que sem educação
nós não somos nada. É através da educação que vem as outras
coisas. Saúde, assistência, trabalho, geração de renda; quando
a pessoa é bem educado, a pessoa tem tudo pela frente. E esse
projeto, dizer que esse projeto é um projeto muito
pertinente... Eu faço das minhas palavras a palavra do colega
Marinho “quem puder ajudar, ajude”. Porque você tá ajudando
uma pessoa que precisa a ser alguém na vida. Também aqui
quero saudar e agradecer, mais uma vez, os agentes
comunitários de saúde, os agentes de ademias, que tem um
trabalho importante na sociedade do nosso município. Dizer
que não é fácil lidar com pessoas, com situação de famílias
vulneráveis e a saúde, não vou falar nem só de Araci, mas em
termo do Brasil, na Bahia a gente sabe que não tá sendo fácil. E
os agentes têm um papel fundamental, porque é o contato dia
a dia com a família. É aquele agente que vai em busca de
melhorar situações de vida da saúde das pessoas. e aqui eu
quero alternar e dizer que, eu fui, votei a favor e sou a
qualquer projeto que vem aqui dessa natureza. Até porque,
nós sabemos que os agentes comunitários de saúde são
poucos pra muitas pessoas aqui em Araci. Precisamos é
demandar no estado, no município e lutar pra ter mais
agentes. Porque ainda tão poucos agentes pra quantidade que
tem de munícipes no nosso município. Por exemplo, a minha
comunidade de Bela Vista tá sendo agente comunitário de
saúde. E é ruim! As famílias que estão lá precisa da assistência
do agente e não tem. A gente sabe que o agente não faz tudo,
mas ele faz muito pelas famílias. E quando tem a falha, quando
não tem o agente, a gente sabe o quanto é importante o papel
do agente naquela comunidade. Pedir que a secretária, a
gestão tome logo essas providências. Porque nós temos mais
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de 6 meses sem agente comunitário de saúde ali na região de
Pereira, Bela Vista e Calumbi. Quero aqui falar um tema que é
muito interessante e ao mesmo tempo muito polêmico e, às
vezes, a gente fica nos perguntando “será que vale a pena
discutir esse tipo de assunto Edneide?” Vale! Porque aquilo que
não é discutido, aquilo que não é buscado, não é resolvido! Eu
quero aqui citar que o nosso Brasil é um país muito rico. É uma
país que eu tenho orgulho de ser brasileira. É um dos países
que tem muita coisa, muita riqueza. Nós tamos em 3º lugar no
mundo em distribuição Adalto, de renda, de ouro, de petróleo
e tudo isso. E o que me deixa indignada Jorge Calmon, é que
nós já estamos em 2º lugar, no país, na pobreza, na fome, na
miséria. Se o nosso país é tão rico, por que nós estamos nessa
pobreza? Por que nós tamos nessa miséria? Algo tem por trás
disso! E aí eu comecei estudar colega Zé Augusto, essa
situação. Fui lá no índice do IDH. E aí descobri Francisquinho,
que a maioria... É muito, muita, muito recurso, muito dinheiro
na, em poucas mãos se quase nada na mão de muitos. Por isso
que tá a miséria! Imagine, se a gente for pegar o IDH e a gente
for dividir por município, Araci é o município que se chega a
dizer assim “tá passando fome” e for dividir o IDH, é mentira,
por tanta renda que tem no município de Araci. mas se você
for dividir pra cada um, tem pessoas que não tem nada. Nada!
Por isso que tem a fome. Por isso que sobrevive na miséria. Por
conta disso. Que é muitos na mão de pouco e quase nada na
mão de muitos. Então assim, a proporção da distribuição de
renda é mal distribuída no nosso país. Mal distribuída! E por
essa mal distribuição, gera essa situação. Gera essa situação. E
em torno disso quem é que sofre? As famílias mais carentes.
As famílias mais vulneráveis. E nós sofremos também, porque
nós somos representantes desse povo. Quem é de nós que não
acorda de manhã e pega seu celular e vê lá as mensagens
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“quero uma cesta básica; quero pagar a minha energia; quero
pagar a minha água; quero comprar um gás, porque eu não
tenho condição”. E será que nós podemos resolver essa
situação? Não! Que se a gente colocar o nosso salário a
disposição, só dá pra uma semana. E talvez não dá pra uma
semana. Vai resolver a situação? Não! A situação só pode ser
resolvida se a distribuição de renda sê bem distribuída. E não
mal distribuída como tá sendo no nosso país, no nosso Brasil.
Quero aqui fazer uma cobrança ao secretário de infraestrutura,
em relação a um trecho de estrada que trafega ali entre Poço
do Capim ao Pereira, Bela Vista... Eu digo isso porque eu passo
ali direto. Há uns 4 dias o cano do Araci Norte vazou e aí fez
um transtorno no trecho lá que tá difícil passar carro. Pedir
que o secretário, nosso João Paulo, querido João Paulo, dessa
atenção; peça um técnico para ir lá visitar, pra poder mandar a
máquina pra passar ali. Nós sabemos que as pessoas pra
trafegar seu dia a dia, pra ir pros seus trabalhos precisa de ter
uma estrada também boa pra passar com seu veículo. Quero
aqui falar em relação a agricultura familiar. Muitas pessoas me
perguntam em relação garantia safra. “Edneide, por que teve
município em Araci, teve município que o garantia safra teve e
Araci não teve?” Edneide, Francisquinho e Zé Augusto, nós
somos da Comissão de Agricultura Familiar; nós não sentamos
esta semana, mas é bom a gente depois, que voltamos ao
recesso, sentar e a gente trabalhar mais essa questão da
agricultura familiar. E aí, não foi só Araci. nós temos 40
cidades também na Bahia que não teve garantia safra. Nós
sabemos que nós temos um sistema chamado IBGE, que é
quem faz, que detecta a perda ou a não pedra e Araci no
relatório deu que tivemos safra. Como eu disse aqui, em
sessões anteriormente, nós tivemos safra de milho, mas de
feijão não tivemos. Araci não teve safra de feijão, 2019 e 2020.
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Mas o sistema, como diz o velho dito popular, o sistema é
bruto e, às vezes, a gente tem que se adaptar ao sistema
porque diante do sistema nós somos as formiguinhas. Mas
dizer que não é porque o sistema é bruto e disse isso, a gente
vai ficar de mãos atadas. Já foi tomas as providências, a
Secretaria de Agricultura junto com CMDRS, aos movimentos
sociais e tamo
tomando as providências. Pedimos uma
reanálise e estamos aguardando, daqui uns 30 dias, pra saber
se vai ter ou não ter. Ou seja, se vão considerar ou não
considerar. Então, só podemos dizer que Araci não vai ter a
garantia, daqui mais ou menos, umas 3 semanas. Pois não
colega.

Vereador José Augusto, na Tribuna

Senhor Presidente, oh... Colega vereadora Edneide, eu
observo o seguinte, foi essas perguntas que tavam fazendo em
alguns programas de algumas emissoras de rádio. O que foi
que aconteceu com a questão do seguro safra de Araci? será
que o município não fez o seu papel, como Vossa Excelência
disse aqui agora, que tem 40 cidade na Bahia? E aí eu não
entendo porque o IBGE calcula a questão da safra do nosso
município através do volume de chuva. Eu não entendo. Eles
não observam o que aconteceu dentro do município. E aí quem
paga a conta disso? O município e o agricultor, que é quem
perde de receber esse dinheiro. Mas a secretaria, como Vossa
Excelência disse, não deixou de ir buscar uma solução e nós,
da comissão, vamos sentar depois do recesso pra discutir e ir
até Salvador, pra gente ver o que foi que aconteceu.
Vereadora Edneide – Então, nós enquanto legislativo, como
disse Marinho, nosso papel é legislar, é verear e como diz, o
papel do vereador. Vereador! É ver de perto a dor das pessoas.
A dor das famílias. A dor do nosso povo e tentar resolver. E é
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por isso que nós estamos aqui discutindo isso, pra tentar
resolver ao problema do nosso município. Quero aqui
parabenizar a Secretaria de Saúde, por essa evolução da
questão da vacina. Eu converso com muitos municípios e tem
município que ainda quem tem 50 anos ainda não foi
vacinado, porque ainda não chegou. E Araci 44 anos já está
sendo vacinado. Graças a Deus já tá quase chegando a minha
idade. Tô aqui só contando igual a relógio Marinho, contando
os ponteiros, só tô esperando chegar dizer assim, “chegou a
data que Edneide pode ser vacinada”. Que é pra mim ficar mais
à vontade. Minha mãe ontem tomou a 2ª dose, graças a Deus
tá muito feliz. Meu pai também já tomou; algumas irmãs
também já tomaram a 1ª dose e eu e os meus filhos, meus
amigos, meus sobrinhos, estamos também aguardando e todo
o nosso povo. Que a vacina não chegue só pra 40 anos e 30 e
20, mas também até pra 0 anos. Porque ser humano
precisamos estar todos imunizado e todos com a saúde em
dia. Quero aqui lançar um desafio para o nosso povo de Araci
nese nosso São João. Sabemos que São João, pelo menos pra
mim, é a melhor época do ano Jorge. Não tem natal, não tem
ano novo, não tem páscoa. Pra mim a melhor fase do ano é o
São João. É uma fase alegre, é muito animado. Mas,
infelizmente, o sistema não nos oferece que essa condição de
tá fazendo aglomeração. Pelo amor de Deus gente, “fiquem em
casa”. Mesmo acendendo fogueira, não convide muita gente.
Faça só com sua família. Eu disse que eu não vou acender
fogueira este ano colegas. Que quando a gente acende
fogueira, a vizinhança toda quer ir, não é? Porque é casa de
vereador, vamos ir. Já tá acostumado aquele ritmo. Então, eu
não vou acender. Também prometi que não vou queimar
fogueira de ninguém; a não ser se minha mãe botar lá dois
pauzinho ou um irmão que tá ali pertinho de mim na zona
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rural mesmo. Mas não vou fazer isso. Até porque, se a gente
começar aglomerar, o número de casos que tá deste tantinho,
vai multiplicar. E aí as consequências vem de quê, depois. Eu
disse também que não irei patrocinar a festa nesse período de
São João. Porque se eu patrocinar eu vou tá contribuindo com
número de caso em Araci a partir de 05 de julho. E eu não
quero isso! Eu quero que Araci acabe, não tenha número
nenhum e pra gente vê isso, nós precisamos nos conscientizar.
E conscientizar também a pessoa que tá do nosso lado; a
pessoa que tá ao nosso redor. Por isso eu digo gente, tome
cuidado. Use máscara; use álcool em gel; não fique em
aglomeração; não faça festa, porque as consequências que vim
depois é pior. E a culpa é de quem? Não vai ter quem. Não
devemos culpar governo; não devemos culpar vereador; não
devemos culpar comércio. Devemos culpar a nós mesmos!
Então, portanto, fique em casa nesse período de São João. Bom
dia. Meu muito obrigado e que Deus nos abençoe.
O presidente, fez suas ultimas saudações, desejou aos
colegas um recesso feliz e proveitoso e declarou em nome de
Deus o encerramento da Sessão.
Sala das Sessões, Plenário Vereador José de Oliveia Lima, 22 de
junho de 2021.
Leonardo Carvalho dos Reis
Ver. 1º Secretário

_________________________

Virgílio Carvalho Santos
Ver. Presidente

________________________

Presidente Virgílio – Sem outros oradores inscritos, declaro a
sessão encerrada em nome de Deus. Muito obrigado a t odos.

