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ATA Nº 14/2021
13ª Sessão Ordinária em 03 de agosto
2º Período Legislativo-2021

Ata de Nº 14, lavrada na forma do Art. 99 do Regimento Interno, para
registro dos trabalhos da 13ª Sessão Ordinária, primeira do segundo período
legislativo do ano 2021, da Câmara de Vereadores do Município de Araci, Estado
da Bahia, realizada no dia 03 de agosto, sob a presidência do vereador Virgílio
Carvalho Santos, o qual abriu a sessão no horário das 09 horas das 09 horas e 23
minutos, estando com ele à mesa os vereadores, Valter Andrade de Oliveira, José
Augusto Moura de Andrade, Manoel Matos dos Santos, Francisco Lima de
Oliveira, José Mário da Conceição Júnior, Jamile Magalhães da Costa, Jefson
Miranda Cardoso Carneiro, Luizmar Matos de Souza, as vereadoras Jamile
Magalhães da Costa e Edneide Santana Pereira e o vereador Gilvan Oliveira dos
Santos.
O presidente Virgílio fez as primeiras saudações e concitou a todos a se
levantarem para participarem da execução e cântico dos Hinos Nacional
Brasileiro e oficial do Munícipio de Araci e em seguida se dirigiu a todos com uma
mensagem pelo retorno aos trabalhos e início do segundo período legislativo do
ano.

Presidente:

“Antes de iniciar esta sessão ordinária, de abertura dos trabalhos do 2º
período do Legislativo de 2021, gostaria de agradecer aos cidadãos que estão
sempre escutando as sessões da Câmara e aos meus colegas vereadores e
vereadoras, que sempre busca trabalhar pra atender os interesses do povo de
Araci, na medida do possível, independentemente da posição política. Além
disso, quero agradecer aos colegas que temos no Poder Executivo, que também
nos ajuda nessa missão de transformar a vida das pessoas para melhor. Não
posso me esquecer dos muitos servidores públicos, dos colaboradores desta casa
e dos prestadores de serviço, que trabalham nos bastidores, para que as coisas
funcionem da melhor maneira possível. Estamos iniciando um período legislativo
na Câmara Municipal e tem sido uma satisfação estar na presidência desta casa;
enfrentando os desafios que a administração pública tem, buscando sempre o
consenso entre os colegas e entre o Poder Legislativo e Executivo. Neste primeiro
semestre já avançamos rumo a modernização da Câmara de Araci, dando uma
cara nova ao nosso prédio e também atualizando o procedimento e o modo de
trabalhar dos funcionários. Apesar da pandemia, que ainda persiste, ficamos
mais tranquilos com o avanço da vacina, da vacinação e o retorno gradual das
atividades normais do dia a dia. Espero que ao longo, em breve a normalidade
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volte totalmente e que continuamos a enfrentar os desafios da vida, como
enfrentamos nessa pandemia. Com coragem e o apoio de um de dos outros.
Teremos matérias importantes para analisar neste 2º semestre e conto com a
ajuda de todos colegas vereadores e vereadoras, para fazermos um debate sério;
com ideia e que faça avançar nosso município e administração. Sei que poderei
contar com a sensibilidade de todos vocês. Agradeceu a presença de todos,
declarou a abertura oficial da sessão em nome de Deus e de pronto ordenou a
leituras de correspondências oficiais e das proposituras que deram entrada na
Casa e da síntese da Ata da Sessão anterior. A síntese da Ata foi lida pelo servidor
Clébson Matheus seguida da leitura de ementas das sete Indicações:
Indicação Nº 047/2021 de autoria do vereador LUIZMAR MATOS DE
SOUSA indicando “construção de uma passagem molhada na Rua Luiz Alvino”;
Nº 048/2021 de autoria do vereador JOSÉ AUGUSTO MOURA DE ANDRADE
indicando “a construção de um Colégio no distrito de João Vieira com centro
poliesportivo anexo e área de lazer para crianças”; Indicação Nº 049/2021 de
autoria do vereador JOSÉ AUGUSTO MOURA DE ANDRADE indicando “que o
Poder Executivo providencie a cobertura da arquibancada do Estádio Municipal,
instale grama sintética e construa uma área para prática de corrida, ciclismo e
outros esportes”; Indicação Nº 050/2021 de autoria do vereador JOSÉ AUGUSTO
MOURA DE ANDRADE indicando “que o Poder Executivo disponibilize
profissionais de educação física para orientar práticas esportivas (especialmente
artes marciais) nos distritos de Araci”. Indicação Nº 051/2021 de autoria do
vereador JOSÉ AUGUSTO MOURA DE ANDRADE indicando “que o Poder
Executivo através da Secretaria de Ação Social, crie projeto que incentive
exercícios físicos para pessoas da 3ª idade como forrós e outras danças”.
Indicação Nº 052/2021 de autoria do vereador FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA
que “indica a construção de uma Academia ao ar livre na Praça da Igreja do
distrito de Tapuio” e a Indicação Nº 053/2021 de autoria do vereador FRANCISCO
LIMA DE OLIVEIRA que “indica a implantação do calçamento entre a Igreja e o
Cemitério do distrito de Tapuio”.
Sem mais ocorrências na pauta o presidente abriu os trabalhos do Grande
Expediente, franqueando a palavra aos vereadores autores para considerações
sobre suas proposições, falando pela ordem o vereador Luizinho sobre a
indicação nº 047/2021; o vereador José Augusto sobre as indicações 048, 049,
050 e 051/2021 e o vereador Francisquinho sobre as indicações 052 e 053/2021.

Fala do vereador Luizinho:

Bom dia a todos; bom dia ouvintes da Cultura FM e bom dia a quem nos
acompanham pelas redes sociais; bom dia aos colegas. Hoje eu estou um pouco
rouco. Essa indicação é de grande valia pra região ali das Casinhas e o bairro do
Morumbi. Ali quando chega as chuvas, as pessoas que moram naquela
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localidade, sofrem muito. Por isso eu estou indicando essa passagem molhada e
é uma região que precisa de bastante atenção, que quando chove, as pessoas
sofrem muito ali. Já presenciei, no período de chuva, algumas casas sendo
invadidas pela água no período das trovoadas e é angustiante para os
moradores. E aquilo ali... Eu estive na residência de uma senhora, aonde ela
mostrou a mim: “Luisinho, quando chove aqui, eu tenho que botar uma lona em
cima da minha cama e subir em cima do banco, porque as águas invadem a
minha casa”. Então eu peço ao Poder Executivo que dê uma atenção especial a
essas pessoas daquela localidade. Meu muito obrigado e um bom dia a todos.

Fala do vereador José Augusto:

Senhor Presidente, diante do que a gente vê hoje os avanços em Araci, mas
devemos a cada dia apresentar mais aqui as nossas indicações, pra ficar
registrado nesta casa. E essas indicações, eu tenho aqui da questão de incentiva
a exercício, as pessoas da 3ª idade. Eu vi em 4 cidades, no Rio Grande do Sul e
Minas Gerais e no interior de São Paulo, as secretarias desenvolvendo o trabalho,
colegas vereadores, pra exercício, prática de exercício físico, as pessoas de 3ª
idade na questão de danças, como forró e outras e outros ritmos. E aí é
acompanhado essas pessoas de 3ª idade, pra fazer seus exames, através da
Secretaria de Saúde, pra acompanhar a saúde de cada um, como é que tá a saúde
de cada cidadão ali ou cidadã. Então, é uma prática boa. São 2h de exercício
físico, na questão de forró. No Rio Grande do Sul tem diversos projetos desse em
diversas cidades. Outra coisa seu Presidente, essa outra indicação aqui, que é a
questão dos colégios, e eu fiz pra o Distrito de João Vieira, apresentei uma
emenda, já que tá chegando esse dinheiro do precatório aí, pra se colocar um
colégio, mas um colégio com prática de esportes, quadra de esportes e outras e
outras práticas de esporte, como judô; a questão das artes marciais, lá dentro do
Distrito de João Vieira, que necessita muito, como outros e outras comunidades
também necessita. Outra coisa, que eu fiz a indicação, é na questão do nosso
estádio; a cobertura, já que o esporte tá dentro da educação. Com a cobertura
da arquibancada e ali uma área também pra ciclismo, pra o corredor, para as
pessoas fazer diversas ações na área de esporte, dentro do Estádio Municipal de
Araci. Então, são projetos de grande relevância e é por isso que essa indicação,
essas indicações ficam registrado nesta casa, para que envie ao Poder Público,
pra já desenvolver um projeto pra todos eles.

Fala do vereador Francisquinho:

Bom dia a todos; ao senhor Presidente. Essas indicações, senhor
Presidente, é através das necessidades que a gente vê na comunidade. Porque
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tem pessoas que têm vontade de pagar uma academia, mas não têm condições.
Então, tendo uma academia ar livre, quer dizer, vai servir aos velhinhos, aos
idoso, aos jovens; vai servir a população da região e das comunidades. Então, foi
aonde eu me comovi e faço esse pedido, essa indicação para que sendo ao
alcance da nossa senhora prefeita Keinha, para que, se os vereadores também
todos aprovarem, nós consigamos fazer, que venha beneficiar a Tapuio e as
regiões. E sobre a outra indicação, é o calçamento da igreja ao cemitério, é na
saída de Pedra Alta. A gente vê uma grande necessidade, que quando chove é
um lamaceiro terrível. E calçando, quer dizer, vai amenizar aquele lamaceiro.
Muito obrigado.
Em ato contínuo o presidente Virgílio iniciou a discussão e votação das sete
indicações, propôs ao plenário votação única e em bloco dos autores e sendo
acatada a sua proposta, deu inicio à votação das Indicações sendo todas
aprovadas com a unanimidade dos votantes com aprovação por 10 votos.
Na sequência dos trabalhos do Grande Expediente o presidente abriu o tempo
dos pronunciamentos na Tribuna da Câmara, assumindo a Tribuna pela ordem o
vereador José Augusto.

Vereador José Augusto na Tribuna:

Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo presente; povo
que escuta pela Cultura FM. Seu Presidente, iniciando mais um semestre nesta
casa, iniciando mais aqui um semestre nesta Casa Legislativa, agradecer a Deus
por mais este dia, que Deus ilumine a cada um dos colegas aqui que estão nesta
casa, os que não puderam vir também, que Deus proteja. Tenho a satisfação em
dizer senhor Presidente, que estamos honrados aqui com o nosso papel de
legislador, fazendo o nosso papel. Mas iniciando seu Presidente, agradecendo
também a cada servidor desta casa aqui, ao pessoal que sempre nos atendeu
bem, que Deus ilumine a cada um de vocês. Quero entrar aqui no tema vacina.
Eu vejo que Araci hoje, da região do sisal, é a cidade mais avança na questão da
vacinação. E fico grato de vê a saúde, mesmo com 7 meses de mandato da
gestão de Keinha, já com um avanço grande; fazendo o melhor pelo povo de
Araci. Precisamos que avance muito mais, mas sabemos que o município
depende também do Governo Federal ou do Governo do Estado, e aí Araci hoje
já vacinando uma boa parte de sua população e também já entrando na área do
jovem, que vão receber as suas vacinas. Também vejo que a saúde, em poucos
dias de governo, já recebeu uma ambulância, com recurso próprio, nova. Araci
que vem avançando a cada dia, de uma administração pra outra, do exemplo da
administração de Silva Neto, que fez uma boa administração nas suas duas
gestões. Prova que foi reeleito a prefeito e reelegeu a sucessora, que é a nossa
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prefeita Keinha. Vejo também que dentro da infraestrutura, o que a Secretaria
de Infraestrutura vem fazendo seu Francisquinho, na área de estrada, na área de
iluminação, tem atendido, não como um todo, mas tem atendido tanto a sede
como algumas localidades da zona rural e vejo que o início do trabalho é um
trabalho que a população cobra. Sabemos que existe cobrança de diversas
pessoas, as pessoas chateadas, mas sabemos também que tem muita gente
chateada porque queria um emprego, queria uma, queria que arrumasse algo
pra ele e vejo que a prefeitura hoje não tem a possibilidade de empregar todo
mundo, nem resolver o problema de todo mundo. Mas isso é normal, isso é de
quando se inicia qualquer gestão; qualquer administrador quando começa é
dessa forma. Falar também do avanço da questão da subestação de João Vieira;
já se iniciou ao pessoal Marinho, fico feliz de ver que Silva Neto foi um cara
guerreiro de ir à Tucano pleitear e querer a subestação pra lá e ele conseguiu
trazer pra o nosso município, que está sendo instalada lá na região de João Vieira
e vejo que lá pode-se criar até um Polo Industrial, tendo a subestação já no nosso
município. A pedido também lá do passado do nosso amigo Jailton Vila Nova,
mas agora o prefeito Silva Neto conseguiu e agradecer a todos os envolvidos por
essa obra. A questão de bueiros, passagem molhada no município, também já
quase sendo concluído; pedimos também a infraestrutura que cobre do estado a
questão já do encascalhamento, o preenchimento dessas passagens molhadas,
pra os carros já sair dos desvios e passar por cima dessas passagens molhada e
bueiros, também cobrei. Então, são avanços dentro de uma administração que a
gente vê que, mesmo com todas as dificuldades, tem feito o seu papel, o seu
trabalho como administradora prefeita Keinha. Outra coisa é a questão da
educação do kit merenda. Algumas mães cobrando sobre o kit merenda, mas eu
vejo e falei pra algumas mães que, hoje um aluno, salvo engano, ganha 36
centavos por dia pra merenda escolar. Quando você coloca 22 dias de aula, dá
em torno de 7 reais e pouco pra cada aluno. Não vai poder todo mês tirar 7 reais
e dá uma mãe de família, não é? Então, por isso que fica um período para fazer
uma cesta; mesmo assim ainda com apoio da prefeitura do seu recurso próprio
é ainda, tem colocado valores pra acrescentar mais esse ato, que é de grande
relevância pra nossas mães, mãe de aluno, mães delas que levam pra casa cinco,
seis cesta, porque tem cinco kit’s da merenda escolar, porque tem vários filhos
na educação. Tem delas de levar oito; teve pessoa lá na minha região de João
Vieira, mães que levou um carrinho de mão pra trazer, porque era muitos filhos.
Delas que tem dez, onze, doze filho. Então, fico feliz de ver o compromisso com o
dinheiro público no nosso município. Também ontem o ex-prefeito Silva Neto e o
pré-candidato a deputado estadual, nosso Silva Neto, esteve ontem em Salvador,
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aonde abriram Virgílio, fundaram uma associação dos ex-prefeito da Bahia, e ele
é um dos que incentivou a criar essa associação. Então, tem futuro. É um cara
que tem conhecimento muito grande a nível de Bahia, Silva Neto. Vejo que é um,
foi um bom gestor pra o nosso município; isso não podemos negar. Ninguém
pode tirar esse brilho dele, porque fez duas gestões boa; foi como eu falei
anterior, que foi reeleito a prefeito e reelegeu a sucessora. Prova que fez e foi um
bom administrador. Se foi bom pra o município de Araci, sendo eleito a deputado
estadual, pode ser bom pra nossa Bahia. Então, é isso que a gente tá
demonstrando ao povo de Araci, o porquê Silva Neto sair a candidato a deputado
estadual. Não só porque é filho da terra; eu demonstro isso porque pode dizer
“ah, teve outros que era filho da terra; por que não apoiaram?” Não! Eu não tô
falando de filho da terra, eu tô falando de um homem que passou pelo uma
administração e que foi aprovado nas duas administrações, prova que foi reeleito
e reelegeu a sua sucessora. Então, eu tô demonstrando o que ele pode fazer pela
Bahia, já que fez pelo município de Araci. Isso é dito pelos seus opositores, alguns
opositores dele, pelos seus aliados, do trabalho que ele desenvolveu e que
avançou em Araci, em tudo falando. Sabemos que há cobrança de empregos,
mas eu sei que não é fácil hoje trazer qualquer indústria pra o município de Araci.
Não é fácil! E alguém me diga e os que questionarem vão buscar e traga que eu
vou dar a mão a palmatória e vou aplaudir aqui e falar e elogiar. Mas sabemos
que a cada dia ele está lá cobrando e tentando. E tenho certeza, com a luta,
porque Silva Neto é um cara que gosta de ouvir mais, falar menos e agir mais.
Então, eu tenho certeza que o clamor do povo de Araci é o clamor de Silva Neto
junto aos órgãos do estado e também aos órgãos do Governo Federal. Vamos
pra frente. Tenho certeza que Araci, Silva Neto é como deputado estadual, pode
avançar mais, pode crescer mais e isso só depende de nós, do povo de Araci. só
depende de cada um de nós pra que o nosso município possa ter um deputado
estadual, eleito dentro do nosso município. Muito obrigado.

Vereador Francisquinho, na Tribuna:

Um bom dia a todos; a imprensa que tá por aqui; a seu Zé Pedreira e
agradecer também aos colegas vereadores que aprovaram os projetos, porque
isso vem a trazer benefício, não sim só pra nós, mas a comunidade. Eu fiquei
bastante alegre! E dizer, agradecer também ao nosso secretário de agricultura
Edcarlos porque eu pedi a máquina pra fazer uma limpeza no Tapuio e ele
mandou a máquina. Fico muito agradecido. A João Paulo da infraestrutura, que
mandou uma equipe pra também ajudar na limpeza; fez um bom trabalho.
Agradecer a prefeita, por a máquina que ela mandou pra região. Apesar das
chuvas, a gente não tá tendo como trabalhar direitinho, porque faz mais é ordem
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de Deus, desmancha. Mas a gente tamos feliz, que no mínimo tamo começando
a trabalhar, né? Espero que nos dê procedimento a esse trabalho, ao dia a dia,
conforme venha as chuvas na região. Então, nós vez faz hoje, amanhã amanhece
ruim, mas não tem jeito. Temos que fazer aos poucos, como nós pode fazer. Que
Deus dê um bom dia a todos e muito obrigado.

Vereador Valter, na Tribuna:

Bom dia senhor Presidente; senhores vereadores; público aqui presente;
ouvintes da Cultura FM de Araci. Quero senhor Presidente, nesta manhã, dizer
desse momento de retorno dos trabalhos aqui na Casa Legislativa. Que esse
recesso, pra mim, foi um recesso repleto de muito trabalho, de muito respeito e
amor por esta terra. Tive a oportunidade de visitar 90% do município de Araci;
conversando, dialogando com as pessoas, com cidadãos. Mando aqui um abraço
em referência a minha amiga Nê, lá do Distrito de Tapuio. Quero dizer a
população de Araci, que esse período foi um período realmente de muitas
andanças, de muitas conversas, de alguns debates em prol do nosso município.
Quero pedir ao secretário de infraestrutura do nosso município, o nosso amigo
João Paulo, a qual tenho uma grande consideração; um jovem que realmente
desempenha o seu papel a frente daquela secretaria. Sabemos que o momento
é de chuva no município, mas precisamos secretário, observar com mais carinho
essas estradas. Principalmente as estradas vicinais do nosso município, que liga
os principais distritos. Francisquinho que é lá da região de Tapuio, sabe
realmente. A máquina tá lá na região; eu acredito que tá vindo um de Tapuio a
sede do município. Não é isso Francisquinho? E que possa também, logo em
seguida, rever a situação da estrada lá do João Vieira; a situação que liga Araci
a Barreira, que é de grande necessidade pra o nosso povo. Quero aqui senhores
vereadores, nesta manhã, parabenizar as andanças do ex-prefeito desta terra, o
nosso amigo Silva Neto, que vem andando em toda Bahia, buscando uma vaga
na Assembleia Legislativa do Estado. Sabemos que depois de 8 anos de uma
grande administração, administração que levantou o nosso município, que
mudou a história do nosso povo, agora pleiteia uma pré-campanha e uma futura
campanha de deputado estadual, pra representar o nosso município. Quero
parabenizar por essa sua atitude, essa sua dedicação a nossa terra. Também,
não poderia senhor Presidente, aqui deixar de falar da pré-candidatura do
candidato a deputado estadual doutor Arthur. Vem realmente pleiteando uma
vaga na Assembleia Legislativa; uma jovem, realmente um advogado bemconceituado no nosso município, que desenvolve um trabalho grande, e não só
aqui no município como advogado, mas em algumas cidades do município onde
presta um relevante trabalho na sua jornada profissional. Quero parabenizar a
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esse jovem por sua atitude, e dizer que o caminho realmente é esse, o caminho
de pensar no município e trabalhar em prol do nosso povo. Não posso aqui
também deixar Edneide, de falar do suplente de deputado estadual, précandidato também, Rosival Leite. Tive a oportunidade, no último sábado, meu
encontro casual com a vereadora Edneide e o Rosival Leite, onde tivemos a
oportunidade de conversar por mais de 2h. E vejo realmente que é um cidadão
da mente aberta, um cara que pensa muito na Bahia, que luta pela agricultura
familiar e que busca realmente um anseio de representar o Estado da Bahia na
Assembleia Legislativa do nosso estado. Quero aqui parabenizar as ações do précandidato Rosival Leite, do suplente de deputado estadual e que representa
também o município de Araci. Não poderia também deixar de falar de outro précandidato. Essa próxima eleição, é uma eleição realmente que a gente vê que o
município de Araci tem vários nomes, que se coloca a disposição pra trabalhar,
não só pelo município de Araci, mas por todo estado, que é o pré-candidato Léo,
Léo de Garcia. Quero parabenizar a atitude; a gente sabe que Léo vem, ao longo
do tempo, buscando retornar a política. Desejo sucesso e parabenizo realmente
pela sua atitude em mais uma vez lançar uma pré-candidatura à Assembleia
Legislativa do Estado. Quero chamar atenção desses 4 pré-candidatos a
deputado estadual. Ontem eu tive em Conceição do Coité, com empresário aqui
desta terra, o nosso amigo George, e também o meu irmão Romildo, conhecido
como Romildo de Pascoal. E quero dizer senhores vereadores, que pra mim é a
pior decepção da minha vida eu passei ontem no trecho da BA 409. O trecho que
liga Conceição do Coité a Serrinha. Uma vergonha! Uma estrada que realmente
até carroça tem dificuldade de as pessoas andar. Uma região que é representada
por três deputado estadual, chama atenção dos três deputados estaduais que
representa a nossa região. O deputado Alex Da Piatã de Conceição do Coité, que
trafega geralmente semanal naquela BA; de Tom que talvez por ser oposição
Francisquinho, é um deputado que não tem apoio do governo, não tem muito a
fazer. Mas também chama atenção do deputado que pode realmente bater na
tecla lá na Assembleia Legislativa, e do Osni Cardoso que só sabe tirar self nas
redes sociais, dizer que tá fazendo e tá acontecendo. Uma vergonha! Três
deputado que representa nossa região e não temos sequer uma BA que nos dê
segurança pra poder andar. Votei no deputado estadual Alex Da Piatã na última
eleição; posso cobrar com autonomia! E irei enviar um ofício pro secretário de
infraestrutura do estado, diante de algumas fotos, como os vídeos que eu fiz na
estrada e pedir providência. Espero que o secretário de estado da Bahia
compreenda e escute com nada um vereador. Porque parece que os deputados,
principalmente os deputados ligados ao governo não tem crédito na
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governadoria. Falar da 408 é um meio complicado. Porque a 408 é a verdadeira
história da Bahia. Mas só tenho 10 minuto senhor Presidente, meus minutos tão
realmente finalizando. Nós sabemos do sonho de um hospital de emergência
também aqui na nossa região. Região que é representada vereadora Edneide,
por 600 mil habitantes e não temos um hospital de emergência aqui nesta região.
Diante senhores vereadores, de toda a situação que a nossa região se passa,
parabenizo os 4 pré-candidato a deputado estadual, que representa o nosso
município e que pode representar a Bahia. Futuramente eu quero também, nesta
manhã, deixar a disposição pra análise do meu nome a uma pré-campanha, pra
deputado federal, representando o nosso município, pra que junto podemos
frutar muito mais por Araci e por toda a Bahia. Espero realmente que minha
mensagem chegue aos deputados estaduais eleito aqui da nossa região e que
tome providência com as necessidades básicas. Porque o nosso povo, o nosso
povo vereadores, não aguenta mais tanta injustiça; o nosso povo precisa
realmente de representantes que lute por dias melhores, que lute por mais saúde,
que lute por mais estrada, por mais educação. E é o que nós tamos vendo
vereador Marinho, nos últimos dias, um verdadeiro abandono em todo, em toda,
em todo território aqui da região do sisal, território este sem a
representatividade de 3 deputados. E é por isso que eu deixo o meu nome a
disposição da população de Araci, pra uma pré-candidatura a deputado federal,
pra representar o nosso município. Um forte abraço a todos vocês.

Vereador Jefson, na Tribuna:

bom dia seu Presidente Virgílio; saudar aqui os colegas vereadores; em
especial as minhas colegas vereadoras Jamile e Edneide. Quero saudar também
aqui seu José Pedreira, em nome dos demais aqui presente; saudar a todos os
ouvintes da Cultura FM e dos amigos também que assiste a transmissão pelo
Facebook da Câmara. Seu Presidente, de início eu queria agradecera a Deus por
estarmos aqui iniciando esse 2º período legislativo; Câmara de Araci teve
diversas ações realizadas no seu 1º período; houve o recesso e voltamos as
nossas atividades e que nós possamos, nestes últimos meses para fechar este
ano, produzir o máximo que nós pudermos aqui juntos, para continuar
desenvolvendo o nosso município. A gente sabe que a demanda é grande, como
já foi dito nesta manhã. Diversos serviços precisam chegar para a nossa
população e que nós possamos estar juntos, lutando com o Poder Executivo, com
os deputados, para que possamos conquistar benefícios e realizações para o
nosso povo. Eu gostaria nesta manhã de tratar de um tema que Zé Augusto já
citou Zé Augusto, que é sobre a subestação. Eu fico feliz porque nosso município
tinha dois problemas Jamile, vamos dizer assim que crônicos, né? As empresas,
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os comerciantes sempre reclamavam que nosso município não tinha condução
de receber uma empresa de grande porte, porque não tinha água suficiente e
não tinha energia também suficiente pra construção de uma empresa em nosso
município. A gente tivemos aqui audiências já com representantes da EMBASA,
diversas vezes. Tivemos aqui audiências públicas lá atrás concernente também a
questão da subestação, onde fizemos parte e eu fico feliz porque dois problemas
estão sendo sanados. Um é a interligação do Araci Norte, né? Pra que água
chegue com mais frequência aqui nos reservatórios, que estará assim resolvendo
o problema de abastecimento da nossa cidade e o outro é a construção da
subestação, que vai tá assim trazendo uma qualidade melhor na energia de
nosso município. A gente sabe da necessidade; houve já diversos avanços. A
gente lembra que bastava o tempo fechar já se faltava energia, queimava-se
aparelho; tinha grandes dificuldades. E com a chegada agora concluindo a
subestação Zé Augusto, eu gostaria até que você falasse aí, como é que está esse
andamento lá, a que pé tá pra que a população se atualize nesse sentido aí.

Vereador José Augusto se manifesta:

Jefinho, já iniciou. O pessoal, a empresa já contrataram o pessoal. O
engenheiro teve comigo lá tem uns 8 dias; falou que tava terraplanagem já
concluída, né? Com essa chuva deu um problemazinho lá na terraplanagem, mas
já está sendo sanado. E ele me dizia o seguinte, que tá aguardando a COELBA
liberar o início pra começar a obra. Porque tem que ter uma liberação lá, porque
todo funcionário que tá naquele quadro ali do trabalho, tem a COELBA tem a
responsabilidade por todos que tão ali. E a provação ainda de cada funcionário,
mesmo contratado, tem que aguardar o desfecho da COELBA. Aí ficou dele, a
COELBA repassar pra eles darem início. Mas já tem terraplanagem, já estão
instalados já, puxaram energia, já tá chegando os postes também. Já os postes
grandes; aqueles grandões pra ligar a subestação a energia daqui do nosso
município. E eu vejo Jefinho, que tá, avançou e uma coisa, tá se recebendo 69 mil
quilowatts de potência, pra uma subestação que pode, salvo engano, pode
atender a 5 ou 6 cidades. Aonde Teofilândia tem 13 mil, João Vieira tá recebendo
a subestação de 69 quilowatt de potência. E eu digo mais. O que eu falei aqui
anterior. Silva Neto é o cara que escuta mais, fala menos e age mais. É o que tá
acontecendo em nosso município.

Vereador Jefson – Então vereador, a gente fica feliz em saber que está
realizando a construção dessa subestação e além disso, nós temos aqui vereador
Virgílio, a subestação de energia que está acontecendo ali no Quererá. Na região
ali do Tabuleiro, que está sendo construído ali diversos, diversas torres que estará
produzindo energia e que também ali será construída uma subestação muito
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grande, que vai tá distribuindo também para o sistema de alimentação de
energia. Então, eu vejo que nosso município tem uma chance grande agora de
avançar, tendo energia de qualidade e de sobra aqui pra disponibilizar para as
empresas, como também o fornecimento de água. E que os nossos comerciantes,
que empresários de fora tenha essa condição e não tenha, agora mais a desculpa
de não investir em nosso município por conta de água e por conta de energia.
Então, nosso município continua avançando! Gostaria de falar também q ue,
entrando agora no mês de agosto, o mês de agosto ele vem iniciando também a
campanha de conscientização contra a violência doméstica. A gente sabe que
infelizmente ainda tem muitos cabras que se diz macho aí e acha que ser macho
é ser valente, é agredir mulher e muitas mulheres sofre violência doméstica. E
com isso a prefeitura vem realizando uma campanha e a Secretaria de Ação
Social, disponibilizou ali na Praça da Bíblia, um centro de referência a mulher.
Então, qualquer mulher dentro do nosso município, que esteja sofrendo qualquer
tipo de agressão, passando por qualquer dificuldade relacionado a isso, que
possa ir até o centro. Lá disponibiliza de apoio jurídico; disponibiliza de apoio
psicológico e você pode também tá ligando para o 180, que é um telefone direto
pra estar tendo acesso a esse tipo de denúncia. Então, somos todos contra a
violência doméstica e que nós possamos cada dia vencer esse preconceito e essas
dificuldades que existe. Meus amigos, outra ação importante que a Secretaria de
Saúde realizou no último sábado, fez uma campanha e saiu visitando os
comércios da nossa cidade, vacinando os comerciantes, as pessoas que
trabalham, que são expostas todos os dias aí na rua, recebendo pessoas da sede,
da zona rural; recebendo pessoas de outras cidades e eu quero aqui parabenizar
a Secretaria de Saúde pela ação realizada, com todos os seus profissionais,
vacinando os comerciantes da nossa cidade. Parabenizo toda essa campanha
que está sendo realizada e com fé em Deus, muito em breve, estaremos com toda
nossa população vacinada, tendo segurança pra transitar e que nós possamos
voltar a normalidade. No mais, agradeço a Deus e aos meus colegas vereadores.

Vereador José Augusto se manifesta:

Jefinho, rapidinho. Só pra, na sua fala, lembrar que já as torre da TIM, já
foram instalada e a primeira já está funcionando. A de João Vieira já com 4G. Foi
uma luta também da prefeita Keinha, junto ao ex-prefeito Silva Neto. Já diversas
localidades receberam e João Vieira já está já funcionando.

Vereador Jefson – Com certeza Zé Augusto, é outra grande ação é você
andar na zona rural e ter condição de usar o seu telefone, né Francisquinho?
Imagine você passar por uma dificuldade de saúde, ou tantas outras coisas que
pode acontecer e você não poder usar o seu telefone pra fazer uma ligação, pra
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fazer um pedido de socorro porque não tem sinal. E Araci tá recebendo diversas
torres, não é isso? João Vieira, Lagoa do Boi...

Vereador José Augusto, mas uma vez:

João Vieira, Lagoa do Boi, Barreira, Pedra Alta, Tapuio e Caldeirão Novo.
Mas já foi feito um pedido, junto a empresa e o Governo do Estado, que é um
projeto pra instalar em outras comunidade.

Vereador Jefson – Ou seja, todos os distritos e mais povoados estão sendo
coberto com sistema telefônico e isso também é um grande avanço para o nosso
município, que possa o mais rápido possível concluir todas essas ações aí para o
povo de Araci. Muito obrigado.

Vereador Marinho, na Tribuna:

Bom dia a todos aqui presente; vou saudar a mesa em nome do nosso
Presidente Virgílio; das nossas colegas vereadores Jamile e Edneide e todos os
outros participes aqui conosco. Gostaria de saudar o nosso público aqui, em
nome do senhor Zé Pedreira, do meu amigo Jonas e todos os funcionários e todos
que aqui se fazem pá dá o ar da graça e nos ouvir mais uma vez. O retorno das
nossas atividades era importante e eu costumo dizer que o recesso ele acontece
apenas das sessões e não do trabalho do vereador, só pra que as pessoas possam
entender que esse trabalho nunca parou. Quando a gente tenta falar sobre estes
7 meses de governo, a gente cai numa linha onde o pensamento ele é prolixo e
intenso, que a gente precisa entender que fazer gestão com a pandemia não é
simples. O mundo parou e agora caminha a passo curto. E falando disso, eu
queria parabenizar a nossa Secretaria de Saúde e todos os outros que trabalham
ali, envolvidos na nossa vacinação; porque Araci vem mostrando que, uma cidade
pequena do interior da Bahia, consegue fazer história vacinando e vacinando
muito. Campanha está sendo feita; as pessoas estão aderindo. E lembrando que
a 2ª dose é tão importante quanto a 1ª. Então você professor que se vacinou no
dia 10 de maio, sua 2ª dose já está disponível e acabamos de entrar
conscientemente e coincidentemente no mês do dia internacional da juventude,
com a idade da juventude pra vacinação. Segundo o Estatuto da Juventude, é
considerado jovem todo aquele de 15 a 29 anos de idade. E nós acabamos de
ingressar a vacinação de 29 anos de idade. Para ponto a isso eu quero deixar
toda a minha indignação, todo o meu asco e todo repúdio com a senhora, em
Nova Friburgo, que usou o seu espaço, a sua fala, para que nós parássemos de
falar de negros e de gay nas nossas redes sociais. Porque ela se sentia
incomodada. Então, imagine eu, um vereador jovem, nego e gay ouvir isso de
alguém que tem milhões de seguidores, que fala pra sociedade que não precisa
falar de minorias. Que as minorias não existem. E realmente minoria não existe!
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Porque nós somos maioria menorizadas. A gente precisa entender que o negro
procura o seu lugar, porque esse espaço não existe com facilidade. A gente
precisa entender que a meritocracia ela não existe com facilidade. E a gente
precisa entender que os negros não foram escravos, eles foram escravizados!
Então, quando a gente pensa numa fala machista, sexista, misógina e qualquer
outro tipo de fala preconceituosa, a gente precisa repudiar. E nós não temos a
obrigação de ensinar, esse tipo de pessoa, a pensar. Mas nós temos a obrigação
de fazer-se entender que o nosso espaço existe. E a partir desse ponto que não
devemos nos calar diante de tal situação. Isso me causa indignação! Nós estamos
num momento na qual a pandemia se instalou no mundo inteiro, mostrando que
seu dinheiro nada mais é do que suor. E você não consegue comprar a sua saúde.
A pandemia mostrou que ela pega qualquer pessoa! Não existe grupo de risco.
Para pra pensar. E a gente precisa também imaginar quantas mulheres são
violentadas, não é Jefinho? Como você tinha falado. Agosto lilás; mês da
conscientização da violência doméstica. Recentemente a gente viu um caso, do
então cantor famoso, que agredia a sua mulher em casa e pra todos era só um
famoso de letras legais, de música animada. Como ele e ela existem vários casais;
existem várias pessoas que são abusadas, que são agredidas e que são
silenciadas. E existe tantas outras mulheres como essa mulher de Nova Friburgo,
que dispõe ódio, que fala sem pensar, que só pensa nela e esquece dos demais.
E Marinho foi aqui representado pro povo e pelo povo pra defender (Ausência de
Áudio) como essa. Pras pessoas entenderem que um jovem, que um negro e
qualquer outra, qualquer outro discernimento precisa ser ouvido; precisa ser
falado; precisa sim ser contestado; precisa sim estar na ativa. O respeito ele não
se vem com o tempo. O respeito ele existe, ele precisa ser ouvido. As diferenças
estão aí e se não fossem essas diferenças, a gente não conseguiria evoluir. Não
se evolui onde a sociedade não acredita no amanhã. Não se evolui onde o ser
humano ainda é taxado pela cor da pele; a gente ouvia falar de Bob Marley,
enquanto o brilho da cor dos olhos é menos importante do que a cor da sua pele.
O nosso mundo não vai mudar! Nós estamos no século 21, 2021 e as pessoas
ainda continuam com o mesmo pensamento. Precisamos mudar! E essa voz e
essa vez, que através da rádio comunitária e das redes sociais que nós temos
aqui, nós porque falo de nós todos vereadores, de passar essa mensagem de
conscientização. E a gente não precisa ir longe pra falar de violência doméstica.
A gente viu um caso relatado nos jornais, que aconteceu aqui na nossa cidade.
Então, a gente precisa abrir o olho; a gente precisa conscientizar. A Secretaria de
Assistência Social vem desenvolvendo um trabalho muito legal. Mas não apenas
eles precisam desenvolver esse trabalho, mas nós precisamos. Conscientize seu
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pai, conscientize seus amigos, sua mãe. Vamos conscientizar! Eu gostaria agora
de agradecer ao meu amigo João Paulo, pelo trabalho que vem fazendo aí
enquanto secretário de infraestrutura. Eu falo de João Paulo porque é algo que
eu acompanho com mais veemência, assim como o trabalho da minha amiga
Keila e todo o pessoal da saúde; Anastácio lá na educação. E a gente precisa
voltar a valorizar a nossa educação, porque a nossa educação ela se encontra
num parâmetro não muito legal. Quando eu falo nossa, eu falo do Brasil, não
unicamente da nossa cidade. E eu falo ainda mais com propriedade porque hoje
eu estou professor. Então, eu consigo entender as dificuldades dos nossos alunos;
da dificuldade de ter acesso a internet de qualidade; da dificuldade de ter acesso
a conteúdo; de ter acesso a profissionais que queiram estar ali e não somente
porque são remunerados. E a nossa cidade é um mar de talentos. Eu queria aqui
também falar um pouquinho e pedir a atenção da nossa gestão, a nossa prefeita
Keinha, que a gente entende que a pandemia ainda assola a nossa cidade. Mas
a gente precisa seguir. Nós já temos decretos permitindo bares, restaurantes,
número de pessoa, eventos particulares, festa dançantes. Mas a gente não pode
praticar esporte! Não existe nenhum decreto que permita a prática de esporte
que não seja profissional. E nós moramos numa cidade do interior, onde o futebol
no campo ele é praticado independente da permissividade ou não. E por que não
permitir? Por que não fiscalizar? Por que não incentivar? Nós estamos num
momento olímpico; os nossos olhos estão voltados para o esporte. Nós temos
uma garota de 13 anos que foi medalha de prata nas olimpíadas no skate, sem
apoio nenhum do Poder Público. Ela não pode ser regra! Ela precisa ser exceção!
É através de políticas públicas que a gente desenvolve o esporte. O esporte
precisa chegar nas escolas; o esporte precisa chegar no bairro. Araci nós temos
praticantes de todos os esportes, não apenas do futebol. Tive a honra de
conversar com Renivaldo e falar pra ele que é necessário que cobremos da
prefeita, da secretária e dele também; que esse esporte volte a funcionar. É
preciso investir; é preciso fiscalizar. A gente tem o futebol; a gente tem o
handebol; a gente tem o vôlei; a gente tem o basquete. Nós precisamos de
espaço digno pra prática de esporte. Nós temos o maior ginásio poliesportivo da
região do sisal, que é o Ginásio de esportes Rei Pelé. E ele continua fechado; vão
se fazer 2 anos. Nós temos a quadra Maria Pinho. Nós temos tantos outros
espaços. Precisamos praticar; precisamos incentivar. O nosso jovem ele está aí a
solta pela rua! A gente precisa captar; a gente precisa incentivar mesmo a prática
esportiva. Porque é através dela que a gente faz com que outras ações sejam
tomadas. Não vamos esperar a pandemia cessar pra que possamos investir. Não
precisamos tapar o sol com a peneira não! A gente precisa agir! Chega de
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estarmos estáticos numa situação onde já consigamos nos mover. A gente não
precisa de passos longos. A gente precisa começar a andar. A gente precisa de
incentivo! A gente precisa fazer a cultura acontecer. Sem cultura não há
esperança! Não há alegria! Quando se fala de cultura, não se fala apenas de
festa; a gente fala de história, de construção. A gente fala de um povo que luta e
emana cultura na nossa cidade. A gente tem um exemplo aqui que é o seu Zé
Pedreira, e tantos outros exemplos de cultura no nosso município. Vamos
valorizar. Não vamos deixar; o nosso centro cultura é o nosso portfólio. Ele
funciona como centro de referência. Lá a gente conhece a cidade; a gente
consegue ver a nossa história, contada através de um museu. A gente precisa
valorizar esses espaços. Sim.

Vereador Luisinho, na Tribuna:

Vereador Marinho, me permite um aparte? Eu também tive uma conversa
com o diretor esportivo Renivaldo, falando sobre essas ações aí que você citou
agora, e algum tempo atrás, foi comentado sobre a reforma da Praça de Esporte
Maria Pinho, a quadra, né? E nós não vemos ainda essa iniciativa. E muitos jovens
aracienses aguardam ansiosamente pela reforma daquela praça. Ali tinha uma
academia ao ar livre e hoje não existe mais. Hoje nós temos que fazer exercício
na Praça da Bíblia. Eu e Zé Augusto, às vezes, nos encontramos lá, fazemos
nossas caminhadas juntos. Mas a Praça da Bíblia também vem sendo destruída.
Ali tem vândalos também, que precisa ser, ter uma atenção especial, que é o
único lugar que nós temos hoje para a prática de esportes e muitas crianças vão
ali com seus pais para brincar, se divertir e ter seu lazer. E a Praça de Esportes
Maria Pinho, foi uma das primeiras que surgiu em Araci. E lembro muito bem na
minha adolescência, que era bastante visitada; tinha campeonatos em Araci de
handebol, futsal ou basquete, vôlei que vinha de Tucano, Teofilândia e hoje isso
morreu. Isso traz renda para o município. Então, muitas vezes nós não temos
esses incentivos pra que o município arrecade as suas receitas. Então, temos que
voltar; a prefeita tem que tomar atitude quanto a isso.

Vereador Marinho aparteia:

Mesmo Luisinho. Compactuo disso, assim como Zé Augusto propôs aqui
pra gente, é necessário que a gente abra os olhos pra isso. O incentivo do esporte,
a nossa 3ª idade precisa se movimentar. Então Zé Augusto eu fiquei feliz quando
você trouxe isso e de cara ia ter o meu apoio, porque o esporte salva vidas. E ela
ré energiza as pessoas. e eu falo com convicção sobre isso, porque eu participei
de vários projetos sociais de esporte aqui no município. Quem não lembra da
Escolinha 2º Tempo; quem não lembra do handebol com o professor Gilson, o
qual quero deixar um grande abraço aqui. Gilson e todos os meus colegas do
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handebol, o qual eu fiz parte de um clube que já foi 3º lugar, campeonato baiano;
já disputou nordeste. A sociedade não sabe. Porque a gente sempre vem
enfrentando dificuldade. Então assim, mais uma vez eu gostaria de agradecer a
todos. O meu muito obrigado e a gente fica por aqui. Um forte abraço.

Vereadora Jamile, na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; minha colega vereadora Edneide
um bom dia. Um bom dia a todos os ouvintes da rádio Cultura FM; bom dia
também a todas as pessoas que estão aqui presentes, em nome do seu Zé
Pedreira, grande líder comunitário Jonas da Fubá e demais pessoas que nos
prestigiam nesta manhã, de retorno dos nossos trabalhos do 2º período
legislativo. Dizer que é uma grande satisfação estar aqui hoje, iniciando mais
uma vez o 2º período legislativo. Dizer senhor Presidente, que tivemos um
primeiro período legislativo de muitas dificuldades, pois sabemos o quanto a
pandemia afetou os trabalhos no primeiro período. Mas, em nenhum momento
nós nos deixamos baixar a cabeça e fomos a luta e hoje os resultados estão aí. O
nosso município hoje, a vacinação avançando a cada dia que se passa; isso é
prova do comprometimento dos profissionais, comprometimento da gestão
municipal e também a parceria de todos nós vereadores, que trabalhamos juntos
em busca de trazer ainda mais avanços para o nosso município. Então, nesta
manhã, gostaria de parabenizar a todos os profissionais de saúde, pela luta
incansável, pelo compromisso em fazer com que a vacinação no nosso município
tenha avançado e tenha chegado na faixa etária que hoje está. Então, isso é uma
grande felicidade para nós, que hoje estamos aqui representando o povo e que
lutamos pelo bem-estar da nossa população. Então, em nome de Niedja,
coordenadora da vigilância epidemiológica, os meus profundos agradecimentos
a todos os profissionais que estão na linha de frente, trabalhando
incansavelmente, para que essa pandemia tão logo chegue ao fim e nós podemos
de fato, possamos de fato voltar a nossa vida normal, fazendo o que todos nós
fazíamos antes, que era estar sempre junto do povo, fazendo o de melhor para o
nosso povo. Mas senhor Presidente, não poderia também deixar de falar , nesta
manhã, foi comentado pelos meus colegas que me antecederam nesta manhã,
sobre o agosto lilás. Que é o mês de conscientização sobre o combate a violência
doméstica. E eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto que é tão
importante e que precisa da parceria de todos, para de fato dá um fim, pois
sabemos o quanto tem aumentado a violência doméstica, não só no nosso país,
mas no nosso município tivemos casos. E devemos sim estar todos de mãos
dadas, para juntos lutar pelo melhor da vida das nossas mulheres. Pois sabemos
que com o isolamento social esses números aumentaram bastante e é uma
situação que nos deixa assim preocupadíssimos, porque muitas se calam e não
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têm a coragem de denunciar e chegam ao limite que chega. Então, atenção vocês
mulheres que sofre qualquer tipo de agressão. Nós temos um centro de
referência a mulher, que foi implantado na gestão do ex-prefeito Silva Neto e que
a prefeita Keinha tá dando continuidade com esse belíssimo trabalho, onde lá
temos diversos profissionais que estão lá todos os dias para dar um melhor
atendimento a vocês. Então, vamos juntos abraçar essa causa; vamos juntos
lutar para que nossas mulheres não sejam mais vítimas de violência doméstica.
Pois sabemos que é um fato que nos preocupa bastante e que só de mãos dadas
podemos lutar para diminuir essa situação. Mas colegas vereadores, hoje
também se inicia o mês de agosto e o mês de agosto celebra o mês da primeira
infância. Que é o mês que os profissionais da primeira, o programa da primeira
infância, que acompanham desde a gestação ao 6º anos de idade, faz um
acompanhamento das nossas crianças, não só Brasil, mas em nosso município
nós temos esse programa, que é um programa de grande relevância, que faz o
acompanhamento dessas crianças e que tem tido o apoio da Secretaria de
Desenvolvimento Social. Então, gostaria de parabenizar a todos os profissionais
do primeira infância, em nome da secretária Rita Adriana, por desenvolver esse
programa tão importante que é cuidar das nossas crianças. Sabemos o quanto
as nossas crianças precisam de um acompanhamento especial e a Secretaria de
Ação Social, através do programa primeira infância, vem dando essa atenção as
nossas crianças do nosso município. Também senhor Presidente, gostaria nesta
manhã, de agradecer ao secretário de infraestrutura João Paulo, por atender
algumas solicitações que fiz com relação o mutirão de limpeza pública na
comunidade de Barbosa. Acredito eu que esta semana ele disse que
provavelmente estará fazendo um mutirão de limpeza no povoado da Barreira.
Então, gostaria de agradecer ao secretário por sempre estar atento as nossas
cobranças e estar procurando resolver de imediato. Obrigado João Paulo e
obrigado a todos os secretários que compõem a gestão do governo Keinha e
Gilmara, que estão aí trabalhando pra dar o melhor para os nossos munícipes.
No mais senhor Presidente, gostaria hoje também de parabenizar a todos os
capoeiristas e uma saudação especial aos capoeiristas da nossa cidade. Hoje
comemora-se o dia do capoeirista, essa cultura tão bonita e que merece demais
uma atenção por parte, tanto do Poder Público quanto de nós vereadores. No
mais, são estas as minhas colocações nesta manhã e meu muito obrigado.
(Ausência de áudio...).

Vereadora Edneide, na Tribuna:

Senhor Presidente; caras colegas vereadores; colega vereadora Jamile;
você aqui nos ouvindo, nos assistindo; você que está em casa ouvindo através da
Cultura FM, pelas redes sociais, meu bom dia. Quero aqui agradecer a Deus por
mais um dia de vida, de luta, de resistência que aqui estamos. Dizer que esse 1º
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semestre de 2021, enquanto legisladora, tive o prazer de realizar o trabalho que
sempre vinha realizando. Ficou um pouco decadente? Ficou! Porque sabemos
que estamos num momento que não nos oferece fazer o que nós queremos. Nos
limitamos muito. Mas eu acredito que neste 2º semestre Deus vai nos permitir
que a pandemia... Eu tenho certeza que não vai acabar, mas vai minimizar muito
com a ciência, como nossos profissionais que a cada dia nos orgulha, de tá
fazendo com que este vírus vai embora através da vacina. Quero aqui
parabenizar a nossa secretária de saúde do nosso município de Araci, por se
dedicar tanto a esta vacina, a este assunto, a esta situação e fazer com que
nossos munícipes, nosso povo de Araci tenha orgulho de dizer assim: “Eu já tomei
a 1ª dose; eu estou tomando a 2ª dose”. E como disse o nosso colega Marinho,
no Estatuto da Juventude, de 15 a 29 anos, nós temos o prazer de viver o que é
ser juventude. E hoje, a nossa juventude está tendo o prazer de estar vacinado.
Parabéns Keila! Parabéns também ao nosso governador. Que se não fosse ele
também, a vacina não chegaria em Araci e nos quatro cantos da nossa Bahia.
Quero aqui dizer que este período que ficamos sem estar aqui na sessão, deixou
muita gente com saudades. Às vezes as pessoas não tá aqui, como Zé Pedreira,
né Zé? Sempre; brigada. Como Adalton; como outras pessoas que sempre vem
aqui nos prestigiar. O Jonas que já saiu. A Maria Viúva que às vezes vem. Mas as
pessoas que fica em casa fica nos ouvindo através da Cultura FM. Fica n os
assistindo através do site da Câmara, do Facebook da Câmara, do Instagram. E
dá saudade, né? A semana passada as pessoas ligavam pra mim. Como dona
Elza, seu Antônio Lima, Terezinha... “Ôxe, que dia vocês vão voltar pra Câmara
pra falar?” Então assim, nós vereadores e vereadoras, sabemos que aqui é o
espaço onde podemos falar. Nós aqui não representamos nós mesmos. E sim, nós
aqui representamos o povo. A minha voz é a voz do povo de Araci. se eu tô aqui
cobrando do secretário de infraestrutura, que melhore as estradas; do secretário
de agricultura, que oportunidade melhor de agricultura ao nosso município; da
secretária de assistência social, que melhore o trabalho e qualifique o social no
nosso município; da Secretaria de Saúde, que dê atenção mais a saúde. Nós
estamos aqui falando por você que tá em casa! Por você que tá no trabalho! Por
você que é acariense! Quero aqui dizer seu Presidente, de um tema muito
importante, interessante e, às vezes, eu saio pra fazer visitas colegas Jamile, e às
vezes, eu fico triste. A semana passada eu tive em várias casas de agricultores
familiares e me deu dó; me deu uma tristeza Adalton, de ver famílias que se
alimentava três vezes, quatro vezes ao dia. Tá se alimentando bem uma vez só
Zé Pedreira. Tá se alimentando duas vezes, mas essas duas vezes, na hora do
almoço que vi a verdura, que vi a carne, que vi o arroz, que vi o macarrão, vi a
salada, tá se deparando só com o feijão, com a farinha e um pedaço de peixe ou
um pedaço de ovo. Isso deixa a gente triste. Isso me recorda Luisinho, dos meus
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10, 07, 08, 09 anos que eu vivi isso. E eu sei o quanto, o quanto é triste e doloroso
você acordar de manhã e ter dois, três filhos e ter ali na garrafa o café preto, não
tê um leite pra colocar, não ter um pão pra dá seu filho. Nós sabemos que a fome
voltou e voltou com tudo Luisinho! E eu tô vendo isso, vivendo isso em casa de
algumas pessoas aqui em Araci. Aqui em Araci! se a gente for fazer uma
buscativa de quantas famílias não tão podendo mais se alimentar a três vezes ao
dia, eu digo pra vocês, são muitas. Muitas famílias! Isso é preocupante! E nós
temos que se preocupar com isso. Não devemos nos preocupar só com o salário,
que ás vez não cai na conta no dia certo. Não devemos se preocupar com aquela
roupa que eu desejo ter e não tenho. Não devemos se preocupar com o cabelo
que eu não arrumei, a unha que eu não arrumei. Mas a comida que vai pra mesa
daqueles que não tem e que deseja ter. Que a fome não é brincadeira! Quem
sente fome, futuramente tem sequência na saúde, na educação, no alta estima,
no lazer... enfim, em toda a sua vida! Quero aqui dizer pra nossa gestão do
município de Araci, que o nosso papel enquanto legislador é fiscalizar, é
acompanhar os recursos que vêm pra o nosso município. Mas nós também
podemos sim, se preocupar com todos os problemas que vem acontecendo no
nosso município. E nosso desejo, como disse a nossa colega Jamile, é de ajudar.
O nosso desejo é de ver o nosso município de Araci crescer e não regredir. E não
diminuir. Me preocupo sim Marinho, com muitos jovens que não têm ruma na
sua vida, não sabe pra onde ir. Porque essa pandemia trouxe muitas valorizações
familiares. Veio pra muitas mães e alunos, valorizar o papel do professor. Mas
também trouxe muitas consequências; trouxe o desemprego. Nós estamos
provido e nossos jovens dentro de casa não saber pra onde ir. E muita das vezes,
quanto não vai pra o caminho errado, porque não tem o que fazer. E aí, isso é
preocupante. Demais! Quem tem filho adolescente dentro de uma casa, sabe do
que eu tô dizendo. Você que é pai de família, que acorda de manhã e não acha
um dia pra dá pra se quer comprar 1kg de carne, sabe o quanto é preocupante.
Então, nós precisamos sim, unir as nossas forças, unir as nossas ideias, propor,
dialogar, buscar melhoria de vida para o nosso povo, nos unindo. Não é momento
da gente achar o culpado. Colocar a corda no pescoço de ninguém. Mas é
momento de a gente ver o erro e apontar o acerto colega Léo. Às vezes, eu fico
olhando nas redes sociais e tem um velho dito popular que diz assim: “não é com
gasolina que apagamos o fogo. Onde há fogo há fumaça”. Mas, muita das vezes
a gente vê um fogo ali aceso e a gente vê que aquele fogo vai prejudicar muita
gente lá na frente, vai destruir com uma nação e a gente tem o prazer de colocar
uma gotinha de gasolina pra ver o fogo se estender mais ainda. Mas por que não
a gente apagar o fogo e achar o caminho mais correto, pra aquele fogo não
prejudicar mais ninguém, do que já tá prejudicando? Então, muitas reflexões na
nossa vida servem pra nos pensar; serve pra nos ater e serve pra nos viver. E eu
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quero aqui, nesta manhã de 3ª feira, dizer pra o nosso povo de Araci, que não é
só Araci que tá passando por dificuldade, mas a Bahia, o Brasil inteiro. Eu ontem
estava assistindo o jornal e estava vendo os debates de Presidente da República,
de senadores, deputado e dos secretários de comunicação, falando da
privatização dos Correios. Nós precisamos estudar sobre o que é isso e
precisamos também nos meter o dedo nesse problema. Nós sabemos que uma
empresa pública, qualquer setor público que passa ser privatizado, pode ajudar
um e pode prejudicar mil. Nós temos exemplo aqui em Araci. Quando a nossa
Comarca de Araci, o cartório era público. Uma certidão de casamento,
nascimento era 5 conto, hoje é quanto? É 40 e lascou! Uma ata de uma
associação que era 10 conto, hoje é quase 400 um registro. Nós sabemos porque
passou a ser privatizado. Então, tudo que é privatizado Adalton, gera um custo.
“Ah, é pra dá mais emprego; é pra crescer mais; tem que ter mais economia”.
Nós pensamos nisso. Tá pensando nisso. Mas não tá pensando no pequeno, no
pobre, no fraco que depende daquilo. Então, às vezes, antes da gente aprovar
qualquer coisa, temos que saber o que é que estamos aprovando. E nós temos
que chamar atenção dos nossos deputados que votamos; que pedimos voto ao
nosso povo; dos nossos senadores que votamos; que tá ali eleito por nós, o que é
que eles estão fazendo. Se tão sabemos o que é eles estão fazendo. A mesma
coisa de nós aqui. Quero aqui Presidente, dizer que esta casa é a casa da
cidadania. Como sempre nós discursamos aqui, é a voz do povo. Então, se é a
casa da cidadania, se é a voz do povo, vamos dar a oportunidade as pessoas vim
até esta casa expor e propor e dizer o que tá fazendo. Principalmente na gestão
pública. Secretário de infraestrutura, vim dizer, vim expor. Quais são as
dificuldades que estão encontrando? Porque as estradas estão uma buraqueira!
A gente sabe que não vai resolver de um dia pra outro. Mas têm caminhos que
pode ser cumprindo e ser seguido. Venha dizer pra o povo; pra o povo ficar
sabendo. Nós precisamos abrir espaço nesta casa pra todos os setores; pra vim
dizer pra o povoo que é que tá acontecendo; o que estão fazendo e o que pode
melhorar e nós, o que podemos ajudar. Nós estamos aqui pra isso. Nós temos
uma missão, nós somos legitimados, pelo menos, aqueles 4 anos. Parabenizar o
colega Guinha de Pascoal, por subir aqui nesta Tribuna e anunciar que o nome
dele está a disposição, pra encarar uma pré-candidatura a deputado federal.
Parabéns colega! Nós temos que ter atitude e ser corajoso. E o pé, diz que o pé
que não anda não leva topada, né? Não adianta a gente colocar o pé numa
escada e não ter força para subir. Então, nós precisamos ter coragem de
enfrentar; de ir pra os enfrentamentos. Povo de Araci clama tanto – “eu quero
votar em quem é da terra”. Vamos testar agora? Guinha de Pascoal é filho da
terra! Está a disposição, se colocando a pré-candidato a deputado federal. Já
temos doutor Arthur estadual; Rosival Leite estadual; Silva Neto estadual; Léo de
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Garcia estadual e um federal. Vamos ver se o povo de Araci vai cumprir o que
disse mesmo. Acredito e voto no deputado da minha terra.

Vereador Valter se manifesta:

Vereadora, só 1 minuto. A minha situação é da mais confortável, porque
eu coloco o meu nome a disposição e até o momento eu tô só. Se não aparecer
mais nenhum pré-candidato até lá... eu realmente estarei só e peço ao município
que compreenda isso e vamos a luta por dias melhores pra nosso povo.

Vereadora Edneide – Sem mais tempo mais pra discursar, né? O tempo já
acabou. Quero aqui desejar a todos um bom dia. Que Deus nos abençoe e nos
proteja.
Ao fim do tempo destinado à Tribuna da Casa o presidente Virgílio volta à palavra
e faz as últimas saudações e agradecendo a presença de todos, encarra declara
encarrada a sessão em nome de Deus.
Sala das Sessões – Plenário Ver, Jose de Oliveira Lima – 03 de agosto de 2021.
LEONARDO CARVALHO DOS REIS
Primeiro Secretário
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