ATA Nº 15/2021
14ª Sessão Ordinária em 17 de agosto
2º Período Legislativo-2021

Ata lavrada na forma do Art. 99 do Regimento Interno, registrada sob
Nº 15, para registro dos trabalhos da 14ª Sessão Ordinária, do ano legislativo
de 2021, realizada no dia 17 de agosto, no horário das 09 horas e 11 minutos,
tempo em que o presidente Virgílio Carvalho Santos, convocou os vereadores
presentes para tomarem assento à mesa, fez as primeiras saudações e
cantaram todos de pé o Hino do Município de Araci.
O presidente declarou a sessão aberta com um plenário formado pelas
vereadoras, Jamile Magalhães da Costa e Edneide Santana Pereira e pelos
vereadores, Joselito José de Sousa, José Mário da Conceição Júnior, José
Augusto Moura de Andrade, Jefson Miranda Cardoso Carneiro, Luizmar Matos
de Souza, Francisco Lima de Oliveira e Valter Andrade de Oliveira.
Aberta a sessão, de pronto o presidente Virgílio ordenou a leitura da
síntese da Ata da Sessão anterior que tendo sido submetida ao apreço do
plenário, foi acatada sem restrições. No mesmo ato o servidor Clebson Matheus
procedeu às leituras das ementas das Indicações e Projetos na pauta do
Pequeno Expediente.
Abrindo o Grande Expediente o presidente Virgílio passou a palavra pela
ordem aos autores de proposições, manifestando-se primeiro a vereadora
Edneide que falou sobre suas Indicações 055, 056 e 057/2021.

Vereadora Edneide: – Bom dia Presidente; bom dia todos e a você que tá
aí em casa ouvindo através da Cultura FM. Seu Presidente, tá aqui as três
indicações; uma que é a construção do muro e a quadra poliesportiva da
comunidade de Bela Vista. O muro da escola da comunidade de Bela Vista é
importante porque, a frente fica ao lado da estrada e o fundo fica uma
propriedade que tem a cerca de arame farpado. Já presenciei várias crianças
brincando e aí os brinquedos cai do outro lado e elas se enganchando no arame
pra pegar o brinquedo. Então assim, é importante o muro porque vai dar uma
qualidade de vida pra os alunos. E também, como a frente é na estrada, as
crianças ficam saindo já... que a escola não tem porteiro pra dominar as
crianças... Elas saem, atravessa a estrada. Como a estrada é muito
movimentada, que é da sede da cidade até passando ali Barreira, Pedra Alta; é
muito movimento. Então, precisamos desse muro e a gestão fazer. E a quadra
poliesportiva, nós sabemos que Bela Vista é um povoado que é fortíssimo no
esporte. Já foi bicampeão, já foi campeão no rural. É assim, desde eu criança
que eu presencio muito forte esse esporte, lá em Bela Vista e, nós não temos
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essa quadra poliesportiva. E o campo que nós temos na comunidade de Bela
Vista, é um campo que fica ao rederes de casa. Então, futuramente não vamos
ter mais campo em Bela Vista. Então, aquele local que é já público, se tornar ali
uma quadra poliesportiva. E a outra indicação em relação a proteção, a
contenção do, da barragem da Laranjeira. Nós sabemos que a barragem a
estrada passa por cima da barragem; do lado é a barragem e do outro lado é a
ribanceira. É descida, subida que vai e subida que vem. Então, quem desce e
sobe, nem dá fé que tem uma barragem ali. E assim, já tivemos morte ali, né?
Fatalidade; todo mundo lembra que foi o finado Natan. Tivemos vários carros
caído ali dentro e tinha ali uma proteção que era as árvores. E as árvores foram
cortadas! E agora tá a barragem, Deus me acuda. Então, pedi aos colegas que
aprove essa indicação e que a gestão faça. Porque ali nós tamos no risco muito
grave de as pessoas ter acidente.

Vereadora Jamile fala de seu projeto 006/2021.

Bom dia senhor Presidente; bom dia a todos os colegas aqui presente.
Senhor Presidente, sabemos o quanto o nosso município tem uma história
cultural linda e há necessidade de se ter um espaço para tá trazendo, ao
conhecimento de toda a nossa população, a história tão bonita do nosso
município. Diante disso, criei esse projeto com o intuito de trazer para os
aracienses, para conhecer um pouco da história do nosso município e ter um
espaço adequado para pesquisas, até mesmo para os nossos estudantes
conhecer ainda mais a nossa história. Na oportunidade gostaria de agradecer
ao jovem historiador do nosso município, Arôvel, pelo empenho e ajuda na
elaboração desse projeto, que é de grande importância para todo o nosso povo
araciense.

Vereador José Augusto se pronuncia sobre a sua indicação 058/2021.

Seu Presidente, essa indicação é pra levar mais lazer e esporte pra nossa
população. E indiquei aqui e o município fizesse essa uma área, uma construção
de esporte e lazer nos seguintes bairros: bairro do Coqueiro, Casinha, Guarani e
Cascalheira, Bombinha e Tiracolo. Porque sabemos que aqueles jovens precisam
de um espaço nos seus bairros, pra final de semana ou dia de semana ou
qualquer dia, poder ir pra ali e se divertir, jogar bola, aonde vão ter mais um
tempo pra trabalhar a sua mente. Então, é de grande relevância pra os bairros,
como também uma área de lazer, que vai dar também um espaço as crianças,
as mães de família, pra levar seus filhos naquele local.
Na sequência o presidente Virgílio, convida o Sr. Samuel da Silva Cunha,
para fazer uso da Tribuna Livre de onde falou sobre o campeonato de jiu-jitsu e
da equipe que representará o esporte do Município de Araci e pediu apoio dos
vereadores e da Câmara para viabilizar a participação da equipe no torneio.
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O presidente iniciou os trabalhos da Ordem do Dia, abrindo discussão
para pôr em votação as cinco Indicações dos vereadores e votações prevista em
pauta. Colocarei as indicações dos vereadores Manuel de Bernardino, José
Augusto e da vereadora Edneide. A votação foi feita em turno único em bloco e
todas foram aprovadas com 9 votos dos vereadores em plenário.
Foi iniciado o tempo dos pronunciamentos na Tribuna da Casa aos
vereadores inscritos, sendo o primeiro a ocupar a tribuna o vereador José
Augusto.
 Vereador José Augusto Tribuna:

Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo que escuta pela
Cultura FM ou pelo Facebook. Seu Presidente, mais um dia aqui nesta casa para
nós aqui junto possa a fazer o melhor pelo nosso povo do nosso município.
Quero seu Presidente, só lembrar que teve o dia do estudante, teve do
agricultor, não é isso? Teve diversos homenagem aos nossos profissionais do
nosso, da nossa Bahia, nosso Brasil, nosso estado. Quero iniciar senhor
Presidente, falando aqui também, desses jovens que tão nessa, nesse ato do,
das artes marciais e é muito bom. Eu quero parabenizar também aqui o Fiinho,
na questão do box, né? (Falha no Aúdio-35:04), entrei no box também pra
descer um pouco, perder mais a gordura, né? E é muito bom, um incentivo muito
bom pra o jovem. Ontem eu participava, mãe de famílias, pai de famílias ali,
jovem também; tudo engajado nessa luta. Seu Presidente, falando aqui
também da administração, da nossa prefeita Keinha, eu vejo que com pouco
tempo que entrou, tomou posse, mas ela tem feito, tem atendido dentro das
possibilidades do município. Questões de estrada, não deu pra fazer todas, mas
já iniciou boa parte das principais. João Vieira mesmo fez a primeira, com 8 dias
estourou com a chuva. Tornou novamente a prosseguir fazendo novamente. E
ali seu Presidente, eu vejo que na questão de iluminação também, um trabalho
bem feito, na questão de iluminação em diversas comunidades e dentro da sede
do nosso município. Quero aqui parabenizar ela por essa atitude, preocupada
com o nosso povo. Várias ruas calçadas também, não é? Sendo calçada dentro
do nosso município. E eu vejo que tudo isso já se iniciou mostrando que tem
compromisso com a questão do dinheiro público. A exemplo de algumas praças
que tão sendo feita em algumas comunidades, como a comunidade de Jefinho
e outras comunidade de outros vereadores, pra ser entregue. Colégio no
Caldeirão Novo, que vai ser entregue em breve; não entregou ainda pela
questão da doença que tá assolando. Também na comunidade de Perpétua,
também teve uma pra casinha, que foi entregue a população já também. Mas
ainda não foi lá fazer o ato de inauguração. Vejo também que são diversas ruas
calçada, não é? Vem se preocupando. E tocar em um tema também aqui
colegas vereadores, que isso tá algumas pessoas usando de má fé, na questão
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do precatório. E eu vejo que professores e quem for da educação, como
motorista, auxiliar de serviços gerais, porteiro... todos eles, se vim pra esta casa
aqui, tiver uma lei que possa vim pra esta casa qualquer projeto pra aprovar,
pra beneficiar os profissionais, tenham certeza que nós vamos estar aqui
incumbidos e buscando aprovar esse projeto, pra beneficiar. Primeiro que o
dinheiro é do município! Se tem direito ao profissional, professor ou quem for,
não cabe a nós dizer que não. Essa é uma Lei Federal! Nós aqui na Câmara e a
prefeita, não podemos fazer nada pra dizer que pode autorizar e fazer pra
questão de ratear com professores. Vimos que em várias cidades já receberam
e também não foi rateado ainda. Tem uma decisão, fiquei sabendo, que tem
uma decisão do TCU (Tribunal de Contas da União) e também do Supremo
Tribunal Federal, será julgado, assim me falaram agora até o final de agosto.
Se tiver uma ordem judicial, ninguém pede, nem prefeito, nem vereador,
ninguém. É de direito a dar, a dar aos professores. E eu sou a favor que inclua
auxiliar de serviços gerais, que inclua motorista, todos os servidores da
educação. Se for pra dar e tiver e que a Câmara possa autorizar qualquer ato
aqui, a gente tamo aqui pra aprovar. Pra aprovar! Então senhoras e senhores,
eu quero só dizer a vocês o seguinte: Tamos só dando essa informação, pra não
ficar o disse me disse na rua, parecendo que vereador e prefeito é culpado de
professor. Aqueles que usam de má fé, que usam de politicagem, que não faça
isso. Não façam isso! Porque a Câmara aqui tá disposta, se tiver uma
autorização e que possa vim pra esta casa pra aprovar, que seja direito desta
casa, nós vamos aprovar. Seja durante o dia, à noite, qualquer momento que
colocar aqui e tiver pra ser aprovado, a gente vai aprovar. Outra coisa eu
gostaria de falar aqui seu Presidente, é a questão do nosso ex-prefeito, mais
líder político deste município, Silva Neto. Vejo muitos ataques de alguns que não
tem compromisso com o município de Araci em cima dele. Por uma questão de
tá aí querendo homenagear a questão da candidatura de deputado, que ainda
não sabe. Só Deus sabe se vai dar certo ou não. Deus é quem dá o caminho.
Mas, vejo que ele tem compromisso com Araci. Araci se transformou; Araci tem
diversas empresas pequena, lojas abrindo a cada dia. Farmácias, lojas de roupa;
abriu diversas no município empregando muita gente aqui no nosso município.
Mas só se fala em indústria. Eu vou tornar a repetir. Eu queria que alguém aqui
falasse, buscasse uma solução pra esse problema pra trazer pra o nosso
município uma indústria. Seria muito bom, porque ele já se esforçou bastante,
se esforça a cada dia pra tentar trazer. Vejo que Silva Neto foi um cara que, ali
no Tapuio teve barragem, calçamento, entregou máquina, não é? No Poço
Grande PSF, Várzea da Pedra teve praça, PSF, teve quadra de esporte; tudo isso.
Tudo isso. Eu tô falando só de algumas comunidades. E a gente vê que parece
que as pessoas, tem muita gente que não enxerga, porque olha pelo lado
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político. Não olha pela questão da administração, do gestor que ele foi. Então,
Silva Neto foi bom pra o nosso município; tenho certeza que vai ser muito
melhor pra nossa Bahia. Tenha certeza que a prefeita que tá aí também
incumbida em fazer o melhor pelo nosso município. E esta casa, tanto da
oposição como da situação, estamos todos alinhado pra buscar o melhor pra
população do nosso município. Eu digo a população de Araci: Esse gru po que
está aí hoje comandando, o grupo político da gente, do PDT, de outros partidos
como PSD e outros, sabemos que tamos no caminho certo, provou isso. Agora,
na primeira de Silva Neto, foi pra segunda e se reelegeu e agora a sua sucessora.
Então, mostra que o caminho é esse e que nós devemos se unir aqui nesta casa,
pelo melhor e fazer o melhor pra nossa população. E é isso que esta casa tá
incumbida, junto com o Presidente desta casa também, o Presidente Virgílio.
Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

Vereador Luisinho, na Tribuna:

Bom dia a todos; bom dia ouvintes da Cultura FM; bom dia nobres
colegas; bom dia quem nos acompanha pelas redes sociais e os presentes.
Quero agradecer a Deus por mais um dia de vida e saúde e por tá representando
o povo araciense. Eu hoje quero falar sobre uma questão de saúde pública. Há
alguns dias atrás eu fui procurado pela, pelas pessoas que trabalham na coleta
de lixo, no carro coletor, aonde os mesmos me relataram que, estão
trabalhando sem equipamentos de segurança, os EPIs, né? Alguns até
relataram que não recebe o salário mínimo, não é? E estão trabalhando em
péssimas condições, não é? Insalubre! Aqui na Lei 12.690 de 19 de julho de
2012, no seu artigo 3º: A cooperativa de trabalho rege-se pelos seguintes
princípios e valores. Artigo 3º, inciso 2º: Gestão democrática. Artigo 3º, inciso
8: Preservação dos direitos sociais do valor social do trabalho e da livre
iniciativa. Artigo 3º, inciso 4º: Não precarização do trabalho. Ou seja, eu nem
deveria tá pedindo isso, porque é público e notório. Nós vemos aí as pessoas
que trabalham na coleta de lixo, né? Que são trabalhadores que precisam de
atenção e principalmente pelos proprietários de veículo. Ao ver o carro circular
pela cidade, que eles relataram também, que às vezes, quando vai fazer a coleta
nas calçadas, as pessoas de moto não esperam aquele momento. E é lei, o carro
coletor de lixo, ele pode parar o trânsito. E nós temos que aguardar. Porque ali
naquele momento, ele pode ser atropelado, entendeu? E se essa cooperativa
não estiver contribuindo para o INSS, como que fica a situação desse
trabalhador? Vamos mais um pouco além. No artigo 7º, a cooperativa de
trabalho deve garantir aos sócios os seguintes direitos, além de outros que
Assembleia Geral venha a intitular. No artigo 7º, inciso 1º: Retiradas não
inferiores ao piso da categoria profissional e na ausência deste, não interiores
ao salário mínimo. Ou seja, já é longa essa história em Araci, de trabalhadores
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que fazem parte do quadro da limpeza, que não recebem salário. Esse salário
rateado. Então, eu estou solicitando, junto com a comissão, cópia desses
contratos pra que a comissão possa analisar, pra ver o quê que tá acontecendo.
Não estou dizendo também que a empresa está irregular totalmente, mas que
deve ser analisada. Eu queria mudar um pouco o tema aqui, em relação ao
hospital municipal de Araci. Eu estive a poucos dias no hospital municipal de
Araci, pra visitar uma tia minha e, fui as dependências do hospital e via leito, a
super lotação, cadeiras plásticas para os acompanhantes, uma cadeira de
banho pra todo o hospital. Até a vereadora Jamile doou uma cadeira, se não me
engano, se foi ou não... foi o que me relataram. E assim, as condições são
péssimas dentro do hospital! Nós devemos ver o lado humanitário. Eu sei que o
município passa por dificuldades, mas aquelas pessoas precisam um pouco de
atenção. Porque ali existe o estresse do acompanhante e do paciente. Tem
paciente lá dentro que tem mais de 15 dias. E acompanhante tá ali; um banheiro
de péssima qualidade segundo informações. Eu não vi o banheiro, mas vi as
condições do hospital. O banheiro, até o vaso sanitário que é solto. Não sei. A
Comissão de Saúde deve averiguar isso.

Vereadora Jamile solicita um Aparte:

Com relação a cadeira de banho, eu recebi a reclamação de algumas
pessoas e entrei em contato com a secretária de saúde e ela me informou que
ela tinha feito o pedido e tava aguardando a empresa responsável fazer a
entrega. Então, a empresa responsável já fez a entrega dessa cadeira de banho.
Não fui eu que fiz a doação, apenas eu cobrei da secretária e ela cobrou da
empresa responsável, que fizesse logo a entrega imediata dessa cadeira. Com
relação a superlotação no hospital, também estive lá e conversei com diretor do
hospital... temos diversos pacientes aguardando pela regulação; pacientes em
situação de problemas vasculares, que são muitos em nosso município. Então,
o município está dependendo da regulação chamar esses pacientes e a cada dia
que passa chegam mais pacientes com essa mesma situação. Então, é essa a
situação que está ocorrendo em nosso município. Dependendo exclusivamente
da regulação do estado, chamar esses pacientes para diminuir o número de
pessoas internadas lá. Obrigado.

Vereador Luisinho – Obrigado Jamile. Eu entendo, mas nós temos que ter
um pouco de humanização dentro do hospital. Eu sei que não é fácil! A saúde
de Araci, ainda considero, não vou dizer uma das melhores, mas é boa em
relação a outros municípios que existe por aí. Mas, até álcool em gel, aqueles
vasos... eu fiquei de 2h da tarde até 5:30h da tarde no hospital. A todo momento
eu pedia um funcionário pra colocar álcool em gel. E o quê que acontece? “Tá
bom, vamos botar”. Dava as costas e até hoje está lá vazio. Pode ir buscar pra
vê se essa informação não é concreta. Mas muito obrigado pela informação,
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porque me passaram que você tinha doado a cadeira. Mas agradeço. É só pra
gente deixar esclarecido. Em relação a politicagem, meu tempo é pouco. No dia
24/03/2021, eu solicitei reparo na iluminação pública do Jacú e do Cortiço. O
vereador Zé Augusto citou algumas falas aqui, que tá sendo feita, mas tá sendo
usado de politicagem. Entendeu? Porque muitas regiões já foram atendidas e
aquela não! O secretário João Paulo, tenho um respeito muito grande por ele,
um carinho, entendeu? Mas chegou aos meus ouvidos que pularam esses
lugares por politicagem. Muitos tão sendo prejudicado por politicagem; que
não devem pagar esse preço e eu espero que o secretário tome providência
quanto a isso. O líder da prefeita, Jefinho, lhe peço por gentileza, que dê uma
verificada nisso por favor.

Vereador Jefson se manifesta: – Vereador Luisinho, o senhor se relaciona
a recuperação de estradas?

Vereador Luisinho – Não! Iluminação pública!

Vereador Jefson – Iluminação pública. O senhor tem uma região
específica ou...

Vereador Luisinho – Eu, eu... foi protocolado... Eu protocolei com a
Secretaria de Infraestrutura dia 24/03/2021; solicitei as localidades, indiquei
todas; me propus a acompanhar pra indicar e até o momento não foi atendido.
Não tô dizendo que a demanda não seja grande, mas, pelo prazo, tem
localidade aí que já foi atendida bem antes e os pedidos foram solicitados bem
depois. Não é? Eu peço um pouquinho de atenção, que não é para mim. É para
a população, entendeu?

Vereador Jefson – Com certeza.

Vereador Luisinho – Vemos deixar de politicagem, porque eu não faço
politicagem aqui. Eu respeito a todos, entendeu? E não quero tá levando isso
pro lado pessoal. Meu muito obrigado e um bom dia a todos.

Vereador Valter, na Tribuna:

Bom dia seu Presidente; senhores vereadores; imprensa aqui presente,
Jorge Calmon, Zé Pedreira; ouvintes da Cultura FM de Araci. Seu Presidente, eu
em observância as indicações hoje, quero parabenizar os colegas. O que
podemos ver aqui na casa é que nós temos vereadores comprometidos com a
nossa população, com nosso povo e que coloca, semanalmente, indicações
importantes pra uma melhoria de vida da nossa população. Essa indicação
vereadora Edneide, lá pra banca da barragem da Laranjeira, é de grande
importância. O que podemos ver é que essa estrada, ultimamente, ela vem
acontecendo vários acidentes. Inclusive, no último final de semana houve um
acidente nessa aproximação. Também eu quero aproveitar vereador Jefinho,
Vossa Excelência que é líder do governo aqui na Câmara, pra gente vê a questão
das aguadas aqui no nosso município. Por exemplo, a barragem da Laranjeira.
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Eu tive com alguns moradores neste último final de semana e ali eles me
cobraram a situação de caminhões pipa. A gente sabe que a barragem é
pública, o acesso é livre, mas os moradores realmente eles se preocupam,
porque quando a água acaba, as dificuldades pra região são grandes. E nós
temos barragem mais perto aqui Serra Branca, Maracujá. O pessoal utiliza
daquela água lá pra construção, pra animais e poderia realmente estender mais
um pouquinho até a Serra Branca, outras barragens aqui da região, pra poder
fazer o consumo dessa água, que geralmente eles apanham lá pra construção
civil e pra animais. Eu peço a Vossa Excelência que tente interferir junto a
Secretaria de Agricultura do nosso município, uma boa conversa com o
secretário e até uma reunião com próprios pipeiros, o secretário de agricultura
pode promover e salientar pra que realmente o povo tenha a sua água mais
perto. Tive lá, o pessoal até Edneide, ficaram um pouco chateado porque a
máquina ainda fez o acesso pra facilitar mais a questão dos caminhões. Mas tô
falando o líder do governo e sei vereador, que Vossa Excelência vai fazer essa
interferência. Concedo vereador.

Vereador Jefson, aparteia Valter:

Vereador Guinha de Pascoal, eu tinha até anotado aqui na minha pauta
esse tema de barragem. A gente sabe que principalmente essa região aqui que
regional do Rufino, é uma região que tem muita dificuldade com água. As
demais localidades que ficam da margem da BA 408 pra região de Caldeirão
aos outros povoados, eles estão recebendo água encanada. E essas localidades
aqui, nenhuma delas ainda receberam. Estão aguardando e o sofrimento é
grande. Eu lembro que lá atrás a gente lutou muito pra que todas essas
barragens de consumo humano, elas fossem cercadas pra que o animal não
entre pra tomar banho. Aqueles animais soltos na estrada, que os donos
venham se apropriar deles e que leve pra beber sua água e retire, não fique lá
contaminando a água. Eu acho que esse trabalho deve ser feito pela Secretaria
de Agricultura; a gente pode até estar promovendo alguma reunião com o
secretário, vendo a possibilidade de todas as barragens de consumo humano,
que ela venha ter um zelo maior; seja colocado placas de identificação pedindo
aos moradores, as pessoas que não lave carro, que não tome banho dentro, que
não dê banho em animal, pra que assim as pessoas não sejam prejudicadas e
tem essa dificuldade como você mesmo falou. A gente sabe que um povoado
que nem a Laranjeira, o máximo que ela vai pagar ali é de 50, 70 reais por um
caminhão pipa. Porque está ali a 1km o máximo de distância. Se ela for ter que
pegar uma água da Serra Branca, ela já vai passar para um 150 real e por aí em
diante. Então, é uma ação importante, que o município deve ficar atenta pra
solucionar esse problema.
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Vereador Valter – Agradeço vereador Jefinho. E tenho certeza que essa
solução vai ser importante pra o nosso povo. Quero aproveitar também
agradecer aqui o secretário de agricultura, o nosso amigo João Paulo, a prefeita
Keinha, por atender o pedido pra reforma da estrada aí do Poço Grande, que
realmente tava complicado, o trecho muito ruim Francisquinho, e graças a Deus
a estrada tá ficando de qualidade, o maquinista realmente tá pegando seguro
e o nosso povo realmente ficando feliz. Porque eu costumo dizer que, a
população da zona rural, ela exige e muito. Mas o muito que exige é pra o bem
de todos. O muito que eu falo é dois itens: estrada e água. É mais o que o pessoal
da população... que a população da zona rural pede e graças a Deus essa região
aí tá sendo atendida pela gestão. Parabenizo mesmo o secretário! Mas senhor
Presidente, nesta manhã, quero aproveitar aqui a imprensa, aqui Jorge Calmon
presente, pra falar de algo importante pra nossa região. Eu tava observando no
Twitter do Governo do Estado, diversas ações no Centro-Oeste. Infelizmente nós
termos aqui na nossa região, a região do sisal, a população que ultrapassa de
600 mil habitantes. Eu não vou deixar de cobrar aqui seu Presidente, na Tribuna
da Câmara, de algo importante pra o nosso povo e o governo, ele vai ter que
ser sensível e entender que nossa região aqui é Bahia. O sisal também faz parte
da Bahia Jorge Calmon! Estamos até 5ª feira aqui na região oeste da Bahia,
entregando e anunciando obras de saúde, infraestrutura, educação e muito
mais. Acompanhe a correria! Além de barreiras, colocamos UTI e serviços de
saúde em Barra, Bom Jesus da Lapa e estamos iniciando a implantação de UTI
em Ibotirama e este é o ritmo de aceleração e construção do hospital da região
do Rio Corrente, Sta. Maria da Vitória. Às vezes senhores vereadores, não dá
pra entender. Nós estamos aqui a 100km de Feira de Santana e a 200km da
capital do estado. As dificuldades senhoras vereadores, na hora de uma
emergência, na hora de uma transferência de um paciente é difícil demais. Eu a
pouco tempo atrás eu utilizei essa mesma Tribuna aqui, pra dizer que o
município de Araci fazia transferência pra Barreira. Lá pra oeste. Um dia
praticamente de viagem. Um dia de viagem. Um sofrimento pra o nosso povo.
E aqui também o governo, ele anuncia 90 milhões em investimento de
infraestrutura, em pavimentação de estrada naquela região. E aqui também
nós temos a BA 408, muito sofrida, muito sofrida pelo nosso povo. Meus
minutos estão acabando, mas eu tinha um discurso praticamente formado
nessa questão e continuo dizendo senhores vereadores. Nós temos três
deputados estaduais nesta região, dois ligados ao governo, um de oposição.
Infelizmente nossa região não pode nada. O por que senhores a nossa região é
tão esquecida? O nosso povo sofre, sofre pela necessidade de obras importante
como hospital na nossa região; como estrada, pavimentação. A BA, Conceição
do Coité a Serrinha acabou! Tem dois deputados! Seu Presidente, considere só
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meio minuto pra eu finalizar. Horrível! Horrível, senhores. E por isso que eu
continuo batendo nessa tecla e vou continuar lutando. E continuo... obrigado
seu Presidente, é um tema muito importante. Mas continuo firme na minha précampanha pra deputado federal, pra representar nossa região, pra representar
o nosso povo, porque precisamos de homens firmes, de homens que realmente
tenha coragem de lutar por uma população que atinge a marca de mais 600 mil
habitantes. Um forte abraço a toda população de Araci e obrigado Presidente,
pelas considerações finais.

Vereadora Edneide, na Tribuna:

Seu Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Jamile; plateia
presente; você de casa ouvindo através da Cultura FM, meu muito bom dia.
Primeiro, agradecer porque eu seria quase a última, penúltima, a última a falar.
Mas agradecer a Jefson e a Mário, que sempre fala primeiro e pedi ao
Presidente que me concedesse falar primeiro nos líderes, porque eu preciso
acompanhar meu filho numa consulta agora pouco. E não poderia deixar de
falar, porque eu tenho aqui umas indicações muito importante e na hora da
gente fazer a defesa pra votação, é poucos minutos e não dá tempo da gente
explicar realmente sobre tudo. Mas seu Presidente, eu quero aqui agradecer a
cada um colega vereador, colega vereadora Jamile, por ter votado nas
indicações da vereadora Edneide. Sabemos que são indicações muito
importante, né? No caso da barragem da Laranjeira, é uma barragem onde as
pessoas utilizam a água pra o consumo, né? Falar disso é dona Romana, ela me
diria, me dizia que aquela água tem que ser cuidada, tem que ser tratada,
porque é a água que ela e a família usa. E, assim como dona Romana, seu
Cristóvão e a família deles, muitas famílias da Laranjeira e da região também,
utiliza aquela água pra o consumo. Pra usar, pra o banho, pra cozinhar e pra
beber! Então, a gente precisa cuidar e tratar dessa água, que é um bem comum,
é um bem que salva vida. E ali precisa dessa proteção, porque é um perigo. Nós
já sabemos, já conhecemos a história daquilo ali, né? Tivemos até pessoas que
chegou até a óbito, caindo ali dentro daquela barragem, não tem muito tempo.
Memórias refrescar, né? O finado Nata, ele encapotou o carro e acabou dentro
da barragem, perdendo a sua vida. E ali tinha umas árvores enorme e as árvore
foi retirada. E aí ficou mais descoberto ainda, mais perigoso ainda, né? Então,
pedi que a gestão, na competência de Gilmara e Keinha, que eu admiro muito.
Acredito e aposto na competência delas duas, uma grande líder política e
gestora, que vai olhar para o nosso povo. A outra indicação foi em relação a
questão do muro da quadra, né? E eu deixei pra falar sobre a indicação dos
tablets aqui na Tribuna. Que não deu tempo. Quando eu olhei, os meus 3
minutos já tinha acabado. Não deu tempo. Mas agradecer a vocês que votaram,
por entender que é uma indicação importante. Nós sabemos que com a
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pandemia, nós estamos a mais de ano sem nossos filhos, nossos alunos e a
escola. Agora, iniciou ontem no estado. Eu, sinceramente digo pra vocês. Eu tô
preocupada com o meu menino que estuda aqui no CETEP. Porque nós tamos
vendo no Rio de Janeiro a volta as aulas o quê que tá acontecendo. Ali numa
sala de 30, 40 aluno, se um tiver infectado, já era. Então, o município pode voltar
a ter colapso. E isso é muito preocupante. Então assim, nós tamos no mês de
agosto, nós tamo sofrendo, eu não sei os outros colegas vereadores, mas eu
mesmo, eu recebo proposta, demanda por dias de alunos Marinho, que tá
deixando de estudar porque não tem o celular pra postar as suas atividades. Eu
já presenciei, já ajudei bastante... muitos e continuo ajudando, porque eu sei
que educação é a vida futura dos nossos filhos, dos nossos alunos. Então,
educação é tudo! Educação e saúde é a nossa vida! Então, não podemos
desprezar! Temos que ajudar! E aí eu coloque a indicação para que a gestão,
com esse dinheiro que veio do precatório, comprar tablet pra dar aos nossos
alunos. Pra facilitar a vida dele na escola. Eu não sei quando é que as aulas vão
voltar a normalidade. Não sei! Mas nós sabemos que nossos filhos, nossos
alunos não podem ficar sem ir pra escola. Então, precisamos... Eu sei que
alguém pode chegar e dizer assim: “Mas Edneide, são muito alunos na rede
municipal”. É muito alunos, é muito alunos. Mas também o município de Araci
recebeu também muito dinheiro do precatório. Foram 67 milhões que está na
conta da prefeitura. E tenho certeza que esse dinheiro vai ser bem usado! E esse
dinheiro só pode usar na educação. Não pode usar na saúde, não pode usar no
lazer, não pode usar na assistência, não pode usar em outro seguimento a não
ser na educação. Então, esse dinheiro vai ser pra construir é muros, é escola, é
reforma de escola, é quadras e também pode sim comprar equipamentos que
venha lidar com a educação do nosso município. E o tablet é educação! É a vida
dos nossos filhos, é a vida dos nossos alunos que está em jogo. E pedi que a
gestão dê essa atenção, até porque, nós sabemos que os nossos professores,
eles dando a aula, é uma aula remota que é assim. Eu tiro pelo meu filho dentro
de casa. Meu filho... eu tenho um menino de 9 anos, que estuda na rede
municipal na comunidade de Bela Vista, na regional do Caldeirão, colega Valter,
na região do Caldeirão e o professor, ele passa atividade, cria um grupo de
WhatsApp de alunos e professores e pais de aluno, né? E ali posta as suas
atividades. E ali o aluno... um aluno que já sabe ler e escrever e entende do
assunto, vai responder. Aquele que não sabe vai precisar da ajuda de quem?
Dos pais! Ou os pais tem que pagar a uma pessoa pra ensinar. Eu já cansei de
presenciar em casa de famílias, que a filha tá no 9º ano, o filho tá no 8º ano e o
outro tá no 5º ano e a mãe estudou só a 1ª série. Não sabe ensinar dever
nenhum! Também não tem condição e pagar uma banca pra no momento
ensinar o filho.
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Vereador Luisinho – Vereador, me cede um aparte por favor?

Vereadora Edneide – Só terminar aqui. E aí o que acontece? Como as
atividades é postada e depois o aluno responde e posta, não tem a condição.
Tendo os tablet, o professor vai ter a condição de fazer a aula virtualmente;
onde ele vai dar aula diretamente de onde ele estiver e o aluno vai aprender
mais. Porque essas aulas remotas, não é pra aprender, é só pra frequência. Pra
muitos alunos, né? Tem uns que aprende, mas tem outros que só frequência.
Porque ali não vai aprender muito. Mas, eu acredito que essa pandemia vai
passar e vamos orar pra passar mesmo. Mas o destino que mostra e aponta não
é pra passar. É só minimizar. Pois não colega.

Vereador Luisinho se manifesta:

Eu queria parabenizar a nobre colega pela iniciativa, pela indicação, né?
Nós sabemos que têm alguns alunos que no nosso município não tem condições
de possuir celular, tablets. Tivemos aí, através da Secretaria de Educação, um
projeto aí que fizeram alguns sorteios de aparelho de celular, né? Ao qual nós
dois presenciamos aqui na Câmara de Vereadores e também sabemos que tem
alguns alunos que não participam das aulas virtuais por dificuldade financeira
de seus pais, né? E muitas vezes essas famílias, elas deixam de ser contemplada
com algum benefício do Governo Federal, por falta de presença escolar. Eu não
tenho informação concreta, mas eu acredito que os professores, se o aluno não
participa da aula virtual, ele não marca presença. E ele vai ser prejudicado.
Então, é uma indicação muito interessante. Espero que a prefeita use esse
dinheiro com sabedoria e invista na educação. Porque o nosso município está
precisando. Nós que andamos na zona rural, principalmente na região de
fronteira, eu mesmo tenho presenciado muitos alunos migrando pra outras
cidades, Sta. Luz, Teofilândia, Tucano, por quê? Porque tem uma merenda de
qualidade; tem um suporte nas escolas de qualidade. Então, espero que esse
dinheiro venha, que ele tenha vindo em boa hora, pra que possa ser usada de
maneira consciente na educação. E quero parabenizar... você está e parabéns
pelo, pela sua indicação.

Vereadora Edneide – Brigada colega. E quero até pedir permissão a uma
família, uma família que inclusive, tá passando por um momento muito difícil
com seu filhinho de 7 anos e a mãe tem 1 ano e 7 meses que fomos obrigados,
faz parte da minha família. Fomos obrigados a mandar pra Salvador, alugar
uma casa em Salvador, pra ficar lá. Porque seu tratamento de saúde é 3 dias
por semana no Roberto Santos. É muito delicado! E é uma família que vem
sofrendo há 1 ano e 7 meses, mas ainda não conseguiu um BBC. Estamos
caminhando esse BBC e ainda a avaliação perita vai ser no final de outubro. E
teve que levar o filho pra lá e o filho é da região do Caldeirão e nem mãe e nem
pai tá com telefone, nem o filho e tá perdendo as aula. E pra encaminhar o
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benefício precisa de frequência de escola. E aí eu até tomei a ousadia, conversei
com a família; não tenho a condição de comprar um celular, porque
recentemente tive que comprar dois celulares pra duas pessoas que tava
também estudando. Mas eu fiz uma rifa, pra rifar de 10 reais. E quero pedir a
contribuição dos colegas; Jamile já assinou, Luisinho já assinou. Só falta parece
uns 20 e poucos bilhetes e pra fazer isso, comprar um celularzinho pra o menino
começar a estudar, porque a mãe vai precisar dessa frequência pra encaminhar
seu benefício e o ganhador ganha 200 reais. E assim, nem só a criança, o aluno,
eles se sentam prejudicado, mas também a família. Porque ela precisa de
frequência do seu filho pra acessar o Bolsa Família, pra acessar os programas
sociais. E se ela não tiver a frequência dos filhos na escola, ela pode correr o
risco de perder. Então, por isso temos que ter muito cuidado e é bom pra gestão.
Sou a favor... há um comentário na rua colega Jamile, que parte de alguns
professores acha que o projeto está na Câmara e é nós vereadores que não quer
aprovar a porcentagem de direto deles. Quero dizer aos professores que não
tem projeto nenhum aqui na Câmara. Eu acredito que não vem projeto nenhum
aqui pra Câmara, porque essa decisão é união e município quanto gestão.
Então, é a gestão que decide junto com suas normalidades o que é de direito e
se vai dar o direito. Eu sou a favor, que nem só os professores, mas todos da
rede da educação, de servidores da educação receba. Receba até porque esse
dinheiro vai circular dentro do município. A gente sabe que um professor, um
servidor, um motorista, um auxiliar serviços gerais receber esse dinheiro, a
gente sabe que esse dinheiro vai permanecer no município, porque ele vai
gastar no nosso município. Então, vai gerenciar renda e economia no nosso
município. Pois não.

Vereador José Augusto se manifesta: – Só 30 segundo. Eu quero dizer a
Vossa Excelência, que a prefeita tá tão engajada em aguardar uma decisão
judicial, dando o direito a eles, que pegou do dinheiro, dos 60% e aplicou pra
deixar lá aplicado até sair uma decisão judicial.

Vereadora Edneide – Mas é isso, é? Então assim, a prefeita já se
pronunciou nas redes sociais, já teve a reunião com a APLB... é importante
também que a própria APLB chame os professores e a gestão converse, dialogue
pra não ficar essa dúvida na cabeça dos professores, que eles não vão ter
direito. Então, esse direito, se eles tiver, tenho certeza que, e acredito que
Keinha e Gilmara não vai renegar. Até porque elas entendem do processo,
entende o que é educação e entende de direito. Então, é isso. Eu vou pedir
licença aos meus nobres colegas, que eu vou acompanhar meu filho em uma
consulta, né? Filho é tudo na nossa vida e se terminar a consulta e ainda tiver
no momento das sessões eu retorno pra cá. Se não, eu vou pra casa. Mas desejar
um bom dia a todos. Dizer pra o Samuel, bem-vindo a esta casa. Esta casa é a
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Casa da Cidadania, é o espaço onde qualquer cidadão venha expor seus
sentimentos e estamos aqui pra contribuir e ajudar naquilo que é preciso. E
oportunizar jovem é preciso em nosso município. Bom dia, muito obrigada.

Vereador Jefson, na Tribuna:

Bom dia senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Jamile
e Edneide. Quero saudar também nesta manhã a todos os ouvintes da Cultura
FM, os que nos assistem através da transmissão da sessão. Quero saudar
também aqui o nosso amigo Jorge Calmon, radialista ali de Serrinha, tem um
dos programas com maior audiência aqui da nossa região; saudar também Zé
Pedreira, ele que não perde uma sessão da Câmara aqui, praticamente 100%
da sessão. É, Zé Pedreira quase já mora aqui na Câmara de Vereadores. Quero
dizer que é um prazer Zé, sempre lhe ver aqui na sessão da Câmara. Saudar
também mais uma vez o Samuel e seu companheiro aqui nesta manhã, que veio
usar a Tribuna da Câmara, relacionado a, ao campeonato. Meus amigos eu
quero iniciar nesta manhã, externando aqui os meus sentimentos a família de
Sales ali do Balaio, ele que perdeu o seu pai no dia de ontem, seu Manoel da
Pindobeira. Um homem de muito respeito ali naquele povoado, conhecido por
todos nós, que tinha uma história muito bonita. Conseguiu construir Zé
Pedreira, em tantas dificuldades que nossos pais, que tem a sua idade,
constituiu lá atrás, mas conseguiu constituir uma família grande e unida, uma
família muito boa, o qual eu deixo aqui todos os meus sentimentos da família
dele em respeito. Estive ontem ali e pude perceber o amor da comunidade, das
pessoas por ele e não poderia jamais deixar de externar meus sentimentos aqui.
Senhores, nós temos alguns temas pra tratar nesta manhã, um deles é a
declaração do ITR. A Secretaria de Agricultura está divulgando e achei
importante a gente fazer um comentário, porque, às vezes, as pessoas estão lá
na zona rural, estão despercebidos sobre essas informações e é importante que
ela saiba que o prazo para declaração do seu ITR, inicia agora no dia 17 de
agosto e se encerra no dia 30 de setembro. Então, é bom ficar atento para essas
informações aí, para não perder o prazo e deixar de fazer a sua declaração.
Outra situação que é bom a gente estar dialogando com as pessoas, é sobre a
questão da vacinação. Hoje o nosso município já está vacinando jovens de 18
anos e a gente sabe que tem muita gente de 20, de 25, de 30 ou até mais, que
não apareceram ainda para receber a sua vacina. Alguns estão deixando de
lado, outros por algum, não sei, algum equívoco de informação, estão se
omitindo e é importante que você vá lá se vacinar. Até porque o Brasil precisa
andar, as coisas precisam acontecer e quanto mais pessoas vacinadas,
imunizadas, continua-se diminuindo o contágio e você estará também criando
imunidade no seu corpo pra se livrar desse vírus maldito. Então, você que já tem
18 anos ou mais, vá lá, procure o posto de saúde mais próximo da sua casa, vá
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se vacinar porque será de grande importância. Senhores vereadores, no último
dia 14 de agosto, foi realizado aqui no município de Araci o dia da capoeira.
Gostaria de falar um pouquinho, porque esse projeto foi proposto por mim aqui
na Câmara de Vereadores, no dia 13 de outubro de 2020 e essa casa, por todos
os vereadores presente aprovaram e esse ano já foi realizado o evento aqui em
nosso município. O grupo de capoeira, eles não tinham patrocínio; a gente sabe
que todos os anos existia a maior dificuldade pra realização de evento de
comemoração e com a nossa propositura aqui na Câmara, que foi aprovada,
encaminhada ao Executivo, sancionada, hoje eles já têm legalmente o direito. E
a Secretaria de Agricultura, de Cultura do nosso município, possa realizar esse
evento. Eu quero aqui parabenizar a todos eles, fazer juz a todos os vereadores
aqui que aprovaram esse projeto, que é de grande importância. Infelizmente,
estive impossibilitado e não pude fazer parte ali no dia, mas fiquei muito feliz
em saber que o município, além de reconhecer esse dia, também promoveu
junto aos, a eles esse evento. Então, fica aqui meus parabéns a Prefeitura
Municipal e a todos os grupos de capoeira de Araci, pela realização do evento.
Não poderia também deixar de fazer menção nome de Givaldo, Marcos e Zé
Moringa, que na época foram as pessoas Marinho, que me procuraram; estive
com eles visitando alguns centros ali onde eles realizam a pratica desse esporte
e me coloquei a disposição deles para propor esse projeto aqui a Câmara de
Vereadores. E como já disse antes, aprovado por todos. Então, fica aqui a nossa
alegria em ver que um dos projetos nossos, está sendo executado em nosso
município. Foi realizado também, aqui em nosso município, o evento de
homenagem ao dia internacional da juventude. Então, o nosso município está
Jamile, se atentando aos dias de comemorações em todas as áreas e os eventos
estão acontecendo. A gente fica feliz porque além do reconhecimento, a gente
tá conseguindo vencer essa pandemia. Nós vem aí vereador Virgílio, com
sessões suspensas no ano passado, nesse ano e graças a Deus a cidade e o país
está retomando as suas atividades. E a gente espera...

Vereadora Jamile pede um Aparte:

Só pra informar a todos que, Araci foi a única cidade que promoveu o
evento em comemoração ao dia da juventude. Então, é louvável essa atitude da
gestão municipal em tá promovendo esses eventos, que é de grande
importância. E de fato enaltecer a nossa juventude, que é o futuro do nosso
país.

Vereador Jefson – Com certeza vereadora, precisamos continuar com
essas atividades. Precisamos vencer o medo, vencer esse vírus e voltar as
atividades comuns que a gente tinha como cidadão. Meus amigos, outro tema
polêmico que já foi tratado aqui, e que é de grande importância, é que no dia
09 de agosto, o município recebeu aí pouco mais de 60 milhões de reais.
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Dinheirozinho pequeno, né vereador Virgílio? E esperado por muitos; o
município de Araci aguarda já há alguns anos por esse recurso e acredito que
os prefeitos que antecederam a prefeita Keinha, sonharam muito em realizar
muitas ações dentro do nosso município, mas aprovou Deus chegar nesta
gestão. Eu quero aqui dizer o seguinte. Pedir a Deus que dê sabedoria a prefeita
Keinha, dê sabedoria a nós vereadores e secretários, porque são as pessoas
principais que podem, de forma direta, contribuir com a administração desse
recurso. Que a gestão municipal possa ter muitas cautela, sensibilidade para
ouvir a Câmara, para ouvir opiniões de líderes comunitários, de representantes
de entidades. Porque a gente sabe que existe diversas demandas relacionadas
a esse dinheiro. A gente sabe da preocupação dos professores com essa busca
desse direito, pelo um percentual desse dinheiro e é importante que se fale que
a Câmara até o momento não tem nenhum projeto relacionada a isso, para dar
esse direito ou não. Até porque não compete a nós. O que vai chegar e que
poderá chegar a esta casa é simplesmente a suplementação, não é isso Virgílio?
Você que é contador. No orçamento do município relacionado ao valor, porque
não tinha ainda um valor exato e o município precisará nas suas execuções
remanejar esse recurso dentro do orçamento. E a Câmara estará aqui sim, posso
falar aqui pelos demais vereadores, porque ninguém trabalha aqui pra
prejudicar ninguém. Estará à disposição de todas as secretarias, para que... ô,
em específico a Secretaria de Educação, desculpa, para as realizações que virão
com gasto desse dinheiro. A gente sabe que o município de Araci Jorge Calmon,
vem enfrentando diversas dificuldades relacionado ao dinheiro da educação.
Porque na verdade o dinheiro que já chegava, já existia as dificuldades. Às
vezes, em folha de pagamento, de chegar a atrasar por alguns dias e com a
chegada desse recurso, trará diversos outros benefício, como por exemplo, a
gente tem ali uma localidade aqui vizinha, que as crianças estudam em salas
impróprias. Como a Queimada Redonda Virgílio. Se você chegar lá, você
consegue perceber a força de vontade das crianças de aprender. Você consegue
olhar nos olhos das professoras, aquele desejo de ensinar; são pessoas
esforçadas. Mas a estrutura física não dá condição. Eles mereciam uma
qualidade melhor no ensino. Então, com um recurso desse, aquela comunidade
com certeza terá esse direito e será contemplada com uma escola. A gente vê
ali Guinha, a escola do Rufino. A gente sabe que não consegue contemplar mais
os estudantes da região. Rufino tem uma escola com quatro sala de aula e existe
mais três pontos, se não estou enganado hoje, separado com a estrutura da
escola, que precisa também ou de uma construção ou de uma ampliação e
reforma na que já existe. Porque a gente sabe que as salas separadas criam
diversas dificuldades. Por exemplo. A merenda é distribuída na central da
escola. Quando libera o recreio, como a gente chame, né? Que a galera sai toda
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correndo atrás do outro para merendar, é sandália quebrada, um derruba
outro, é aquela confusão. Que a gente sabe como é que aluno funciona, né?
Que a gente já foi criança e sabe como é que acontece. E quando é uma escola
construída com tudo ali junto, tudo contemplado ali as salas ali, a organização
é outra. Os alunos têm mais segurança, os professores têm mais segurança. Os
servidores têm mais segurança para trabalhar e a gente vê que, diversos locais,
eu tô citando um exemplo de lugares que eu conheço, os vereadores aqui
representam outras comunidades e sabe também das demandas de outras
comunidades e a gente vê agora a possibilidade desses lugares serem resolvido
essas demandas e esses problemas na área de educação, que trará assim, muito
conforto para os alunos e para os professores.

Vereador Guinha solicita um Aparte:

Vereador Jefinho, esse tema realmente é um tema muito importante. Eu
acho que todos os senhores vereadores já foi abordado na rua por professores.
Eu costumo dizer aos professores que me procuram sobre a questão desse
recurso, que é fácil de se resolver. Me traga algo da lei que realmente autoriza
o repasse, que aí realmente nós vamos sentar e resolver a situação. Porque até
mesmo não existe uma determinação do Tribunal de Contas da União, que o
dinheiro não pode ser repassado. Mas tudo aquilo que eu repasso para os
professores que me procura é que me traga uma lei, que nós vamos lutar
realmente pra que tenha o rateio para todos.

Vereador Jefson – É vereador, eu acho que os professores não devem ficar
preocupado com os vereadores e nem com prefeita. Porque jamais os
vereadores aqui irão se omitir de dar o direito a eles, como também a prefeita
não vai jamais entrar de frente com servidores e nem com justiça, dando assim
esse direito. Né? Então, que essa luta seja lá por cima, para que eles consigam
e que o nosso município, assim tão somente venha a executar. Meus amigos,
outro assunto que eu queria tratar nesta manhã dentro desses 50 segundos é o
seguinte. A gente sabe que o nosso município passou por um período longo de
diversas chuvas. Com isso, todas as estradas do nosso município ficaram
danificadas e destruída. Não foi chuvas específicas ne regiões, foram em todo o
município de Araci. Com isso a gente sabe que todas as regiões estão
necessitando de reforma de estrada, de encascalhamento e desses serviços. E
em conversas com Keinha, é uma das coisas que ela mais se preocupa... tem se
preocupado é com reforma de estrada. No entanto, venha fazendo Jamile, no
dia seguinte chovia e todo trabalho feito era jogado, era perdido. Mas,
preocupado com isso, hoje ela já tem uma máquina na estrada do Poço Grande,
uma máquina na estrada de Pedra Alta, uma máquina na região de Barr eira,
Lagoa do Boi. E hoje a secretaria aguarda por mais uma máquina, já pra iniciar
a estrada da Serra Branca. Mas então, é quatro patrol que vai trabalhar em
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nosso muni... eu agradeço senhor Presidente, que é um tema de importância;
as pessoas todas estão e precisam ter esse conhecimento e hoje essa Secretaria
de Infraestrutura, aguarda por mais uma patrol, que foi solicitada por ela, para
estar sim dando prioridade, principalmente nas principais, para daí expandir
para os ramais as estradas vicinais. Então, ela está empenhada nesse sentido e
que nós possamos assim aproveitar, os vereadores principalmente da zona
rural, e fazer as suas indicações nas regiões que a gente tem andado e que
conhece e que sabe das demandas. No mais, quero agradecer a todos e muito
obrigado.

Vereador Marinho, na Tribuna:

Bom dia a todos. Gostaria de saudar a mesa, em nome do Presidente
Virgílio, das nobres colegas Jamile e Edneide. Bom dia a todos que nos
acompanham pela rádio Cultura FM; pelas plataformas digitais e quaisquer
outros meios de informação. Saúdo Zé Pedreira, saúdo os meninos aqui das
artes marciais, professor Sérgio e a todos os funcionários aqui presentes. Eu não
poderia deixar de começar a minha fala, falando sobre o que tá acontecendo
no Afeganistão e o Talibã. Quando a gente não se sensibiliza com o que
acontece pelo mundo, a gente não consegue solucionar os problemas de casa.
Eu vou citar apenas algumas coisas que aconteciam antes que hoje são
proibidas, mediante a retomada do talibã ao Afeganistão. As mulheres no
Talibã, eram 70% como professoras. Então 70% do quadro de professores eram
de mulheres. 50% do quadro dos funcionários públicos eram mulheres. 15% do
Poder Legislativo eram de mulheres. E hoje, não tem mais ninguém! Nós
devemos prestar atenção que são governos totalitários, escravistas e governos
genocidas, que faz com que mulheres percam seus direitos e poderes. Vivemos
momento delicado na nossa nação. Vivemos um momento onde os direitos são
ceifados por vontades próprias; onde pessoas se acham no poder de dizer o que
eu tenho que fazer. E eu me solidarizo com isso, porque aqui na Câmara nós
temos apenas duas mulheres no Legislativo. Então, precisamos lutar por mais
espaço e eu me solidarizo a isso. Outra coisa que eu não poderia deixar de falar
é sobre crime. A gente precisa abrir os olhos pra quantidades de ato criminosos
que fazemos no dia a dia. E recentemente a gente é acuado e acusado de coisas
que talvez não cometemos. Então, prestem atenção, escutem direito, não
julguem e dê sempre a oportunidade de saber o outro lado. Eu vou falar um
pouco agora das aulas, do sistema hibrido; é necessário os alunos prestem
atenção as novas regras. O sistema híbrido, ele é importante; compactuo com
a fala da professora, da vereadora Edneide, no sentido de falar que apenas a
presença de muitos que não consegue acompanhar as aulas. A retomada das
aulas, do SEIC e do SETEC, que são nossos colégios estaduais e municipais,
estaduais aqui no município, elas precisam ser levadas a sério e os professores
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estão se capacitando e se preparando pra recebê-los da melhor forma. Falar
sobre a vacinação. Muitos jovens, assim como foi falado pelo vereador Jefinho,
de 20 e poucos anos, ainda não procuraram o posto de saúde, o PSF, a
vacinação itinerante; se vacinem! Vacina boa é vacina no braço! Vacina boa é
a que imuniza! Vacina boa é que faz com quê 97% da população não cheguem
ao leito de UTI. O que nos mostra, em uma pesquisa recente, é que apenas 3%
de pessoas vacinadas chegam a leitos. E 97% das outras pessoas que estão ali,
que chegam a óbito, é que optaram por não se vacinar. Ou que então,
infelizmente, pelo atraso da compra da vacina, por discursos onde não
acreditava na imunização a partir da mesma chegou a acontecer. Sobre isso,
como Jefinho haverá de ter falado, quando a gente fala de capoeira, a gente
fala de luta, a gente fala dança, a gente fala de cultura e eu acho que é meio
clichê e eu já pratiquei um pouquinho de cada coisa e já fui capoeirista com meu
mestre Cativeiro. Eu fui um jovem, um adolescente, uma criança de várias
oportunidades. E também eu costumava a praticar todo tipo de espaço que me
era cedido. Por medo; por não me encaixar; por achar que precisava me
defender; por estudar em uma escola particular, onde eu e mais dois colegas
éramos os únicos negros da turma. Então, aquilo criava um certo receio, um
certo medo. Então, a gente procurava se enturmar em qualquer área que
tivesse espaço pra gente. Então, se era capoeira nós estávamos lá; se era o
esporte nós estávamos lá. A gente precisava estudar um pouquinho mais que
os demais, pra que a gente pudesse ser credibilizado pelo que a gente fazia. A
gente precisava ser melhor na capoeira, pra ter a credibilização. A gente
precisava ser melhor no esporte. E é por isso que eu falo, a gente só precisa de
oportunidade. O jovem precisa estar presente em espaço que muitas vezes são
negados. A gente precisa tá presente em espaço que muitas vezes são
suprimidos ou simplesmente inexistentes. É por essa e por outras lutas que eu
não canso de falar, a representatividade, ela precisa existir e não unicamente
no campo da política, empresarial, estudantil, social. São jovens que mudam e
são motor da história.

Vereador José Augusto solicita um Aparte:

Vereador Marinho, eu quero aqui parabenizar a fala de Vossa Excelência
e dizer que você sempre foi exemplo. Eu tenho dito que Araci ganhou muito
quando você foi pra área da cultura, porque Araci não teve 100%, mas você,
com a sua inteligência, com a sua capacidade que você tem. E eu tenho dito
aqui aos colegas que nós tem muito a aprender com você; pela sua inteligência,
culto. Um cara, sabe, maleável. Um cara que gosta de fazer o melhor. E você fez
um bom trabalho, não só como você já participou, mas também como quando
foi secretário da cultura de dentro do nosso município.
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Vereador Marinho – Eu fico grato com os elogios Zé Augusto. E assim,
acho que é isso que precisa acontecer. A gente não precisa participar pra gente
acreditar. A gente não precisa tá inserido pra gente incentivar. A gente precisa
entender que essas ações mudam vidas. Quantas pessoas, assim como o
Samuel, ou assim como outros desportistas, precisam do nosso incentivo e do
nosso apoio. Quantas pessoas precisam ser olhadas. Quantos talentos estão por
aí? Agora, eu vou puxar sardinha pro que eu pratico recentemente, que é o
handebol e o vôlei, porque eu acho que a gente precisa priorizar o que é nosso.
Araci já teve o 3º melhor time de handebol da Bahia. Araci já teve campeão
baiano de vôlei. Precisamos incentivá-los; precisamos trazer de volta. Espaço
nós temos; quadra esportiva nós temos. O que precisamos é trazer o jovem pra
dentro do esporte; é aproximar a partir de políticas públicas de inclusão social,
escolar, esportiva. Zé Augusto trouxe um projeto da elaboração de fazer
quadras. Alguém trouxa na sessão passada um incentivo de proposta de
profissionais da educação, pra que possam ser feitos esse tipo de manejo. Pra
que o jovem possa ter acesso. E quando a gente fala de juventude, eu não
poderia deixar de parabenizar Karinele, Cláudia Karinele, kal Pinheiro como ela
gosta de ser chamada e tem outra moça, acho que é Karine, Kailane que
trabalha com ela, que fizeram um belíssimo evento aqui no dia 12. E como
Jamile falou, foi a única cidade que conseguiu fazer um evento no dia
internacional da juventude. Isso mostra que o governo está empenhado em
trazer espaço vez e voz mais uma vez pra juventude e, eu assim como jovem,
estive aqui e gostaria também de esclarecer, porque tivemos outros colegas
aqui presentes, vereadora Jamile estava aqui, vereador Zé Augusto e eu estava
aqui como convidado, não apenas como vereador. Mas como um jovem de 26
anos, que tive e tenho uma fala pertinente sobre juventude, como engenheiro
civil, como atual professor do estado e como outras tantas demandas que aqui
não há necessidade. Cláudia, eu queria dizer que esse foi o seu primeiro evento,
a gente entende e a gente cobra mais. Eu gosto de cobrar a juventude, porque
a gente precisa ser incitado, a gente precisa ser cutucado. Então, olhe mais, veja
mais. Parabenizo a nossa vice-prefeita, que estava aqui, Gilmara, pra
representar todo o Poder Executivo, e nome da prefeita Keinha. E parabenizo
todos os convidados, em especial Jarele Rocha. Pra quem não conhece Jarele,
ele é um homem gay, negro, que é ativista, que faz parte de todos os conselhos
estaduais, municipais que envolve direitos LGBTQIA+. Jovem periférico da
cidade de Serrinha, que todo com seu empenho trouxe toda a sua fala voltada
para a juventude. Direitos e deveres, oportunização e assim sucessivamente.
Mais uma vez, meus parabéns a Karen, Carla e toda a sua equipe. Eu vou falar
agora aqui em nome de João Paulo, Luisinho falou sobre os seus pedidos que
não foram atendidos, que por muitas vezes as falas são distorcidas. Eu não creio
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que esse pedido não foi atendido por politicagem não. Eu acredito na
idoneidade e no trabalho sério de João Paulo; as demandas são altíssimas e
caso tenha acontecido alguma coisa – “João, a Tribuna é livre e você pode vir se
explicar aqui, fica melhor”. Porque a gente, precisa acreditar no trabalho
daqueles que estão a frente, que é necessário confiança pra que o trabalho seja
feito. Assim como eu peço ao vereador Jefinho, líder do governo, que traga
esclarecimentos aqui pra Tribuna, pra que coisas como essas não venham se
repetir. Tenham todos um bom dia. O meu muito obrigado e até a próxima.

Vereadora Jamile, na Tribuna:

Bom dia senhor Presidente; colegas vereadores; público aqui presente;
ouvintes da Cultura FM um bom dia. Um bom dia a Jorge Calmon,
representando a imprensa aqui da região do sisal; a Zé Pedreira também que é
comunicador na Tucano FM; Samuel hoje representando os desportistas do
nosso município, prazer em tê-lo aqui na Casa da Cidadania. Senhor Presidente,
colegas vereadores, inicialmente gostaria de falar de um tema que trago em
todas as minhas falas a esta Tribuna, que é reforçando a vacinação em nosso
município. Principalmente a vacinação dos nossos jovens. Estamos tendo aí o
retorno as aulas e se estou bastante preocupada com o número de jovens que
não estão comparecendo aos postos de vacinação, para tomar a vacina de
combate ao COVID. Então, nesta manhã, venho reforçar mais uma vez a você
jovem do nosso município, procure o PSF do seu bairro, procure o PSF da sua
comunidade, procure o Centro de Saúde do nosso município e vá tomar a sua
vacina, para que tão logo possamos, de fato, dar um fim nessa pandemia que
tirou o sossego de muita gente durante esse período que vem tirando a cada
dia. Falar seu Presidente, nesta manhã, estava aqui já em minha pauta, sobre
o que Samuel veio falar aqui hoje nesta manhã na Tribuna. E reforçar que a
Secretaria de Educação do nosso município, a Secretaria de Desenvolvimento
Social, Esporte e Lazer, tem que se criar projeto de incentivo a inclusão dos
nossos jovens, tanto na área esportiva, quanto na área de qualificação
profissional. Sabemos que o nosso município tem feito muito, através da exgestão do prefeito Silva Neto, onde foi criado o Centro de Qualificação Cidadão
em nosso município, que formou diversos jovens com curso profissionalizante,
que hoje estão podendo atuar no mercado de trabalho. Então, por que não de
a Secretaria de Educação do nosso município também fazer uma parceria com
a secretária Rita Adriana, que é a nossa secretária de ação social e promover
ainda mais expandir esses cursos e a inclusão desses jovens, tanto na área do
nosso município, quanto na área rural. Pois é através seu Presidente, colegas
vereadores e população araciense, da buscativa de trazer esses jovens pra perto
da gente é que vamos poder de fato tirar esses jovens de estar aí a mercê da
criminalidade que tanto tem assustado a nós aqui em nossa cidade. Então,
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nesta manhã, eu venho reforçar e pedir ao secretário de educação do nosso
município, a secretária Rita Adriana e a gestão do nosso município, porque sei
que tem um olhar comprometido com a nossa juventude e fazer esses projetos
de inclusão, para de fato, trazer esses jovens pra preto, pra ter uma ocupação
e não ficar aí a mercê. Temos diversos profissionais que podem tá dando esse
suporte, diversos jovens que buscaram se especializar em determinadas áreas,
que podem tá fazendo esse trabalho em nosso município e que precisam de um
apoio para tá fazendo esse trabalho. Então, sei que a nossa prefeita, nossa viceprefeita tem um olhar especial e vai atender essas reivindicações nesta manhã,
porque sabemos do comprometimento delas duas em promover mais qualidade
de vida para o nosso povo, principalmente para a nossa juventude, que eu torno
a repetir, é o futuro do nosso país. Mas senhor Presidente, colegas vereadores,
foi falado aqui também pelos meus colegas e, eu também não poderia deixar
de falar, sobre os precatórios que chegou em nosso município. Precatórios esses
do FUNDEF, que se espalham por aí muitos boatos que já existe projeto na
Câmara e que só depende de os vereadores para esse recurso chegar a ser
destinado aos professores. Dizer a vocês professores, dizer a vocês servidores
do nosso município. Até o momento não se tem nenhum projeto dessa natureza
na Câmara de Vereadores. Sei do comprometimento da prefeita Keinha, porque
ela também é servidora da educação. Sei do comprometimento da vice-prefeita
Gilmara, porque também é servidora da educação e o que de fato for direito
dos servidores, creio que nenhuma delas irá se opor. E também, nós vereadores,
estamos aqui pra apoiar aquilo que for de legal para todos os servidores. Então,
só esclarecer e dizer as pessoas que, até o momento não se tem nenhum projeto
na Câmara de Vereadores dessa natureza e se vier a ter, pode ter certeza que
irá contar com o apoio de todos os nossos colegas vereadores. Porque não
estamos aqui para prejudicar ninguém. E sei que quem vai ganhar com isso é o
nosso município, porque vai avançar cada dia mais, vai ser recursos que entra
em nosso município e que irão gerar ainda mais avanços. Então, dizer que a
prefeita do nosso município, logo que esse recurso chegou nosso município, teve
o cuidado de anunciar, através das suas redes sociais. Foi a única prefeita que
quando o recurso do FUNDEF, do precatório chegou na cidade aqui vizinha, foi
a única que anunciou de imediato e que mandou de pronto e imediato também
ofícios para a APLB do nosso município, informando que o município já tinha
sido contemplado e que já estava com o recurso em conta. Então, isso mostra o
comprometimento, a responsabilidade e o respeito pelos servidores do nosso
município. Trabalhando em transparência, porque só assim, iremos fazer o
município avançar cada dia mais. Então, essa transparência, nós vereadores
buscamos ter, essa transparência a gestão municipal está tendo e nós
estaremos aqui, de fato, para fiscalizar a aplicação desses recursos, porque eu
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tenho certeza que será aplicado da melhor forma possível. Pois torno a repetir,
temos gestores hoje comprometidos com o nosso município e que de fato irão
fazer a nossa educação avançar a cada dia mais. E preocupada também colegas
vereadores, com a situação das estradas do nosso município. Ontem eu tive a
alegria de acompanhar o secretário de infraestrutura, onde a prefeita já o
autorizou a fazer visita nas comunidades, pra ver os ramais de acesso que os
alunos necessitam para chegar até as escolas. Então, a prefeita já está
preocupada com o retorno as aulas no nosso município e o secretário de
infraestrutura já buscou fazer um estudo de todas as comunidades que
necessitam fazer a recuperação de ramais, para tão logo tá fazendo esse
serviço. Jefinho, nosso líder do governo foi bem feliz quando falou das patrols
que já está nas estradas principais do nosso município, por sinal já estão
fazendo um belíssimo trabalho colega vereador Jefinho. E essa é uma das
questões que nós mais cobramos da gestão municipal, que é o melhoramento
das estradas nosso município. Pois só quem trafega nessas estradas sabem de
fato a importância que é ter uma estrada de qualidade pra trafegar.

Vereador Jefinho pede um Aparte:

Exatamente vereadora Jamile. Eu lhe agradeço pelo aparte. Eu
conversava logo aqui no início da sessão com o vereador Francisquinho, ele que
mora em Tapuio e perguntei a ele como que estava o serviço, o que ele estava
achando e ele muito satisfeito, dizendo que está demorando um pouco por
conta do trabalho que tá sendo bem feito na estrada e deve ser feito dessa
forma. Então, em conversa sempre com Keinha, uma das coisas que ela tem se
preocupado muito, porque é uma das coisas que ela mais ouviu no período da
campanha também, era o povo da zona rural cobrando sobre estrada e é algo
que eu tenho percebido que ela tem dado uma atenção grande. Se preocupado
muito. Infelizmente, no início da gestão, por conta das chuvas não teve como
fazer um trabalho bem efetivo nessa estrada, mas agora ela tá bem empenhada
aí. Tem sentado constantemente com o secretário de infra e com o pessoal da
equipe e pedindo muita agilidade nesse sentido e que o mais rápido possível
possa colocar todas as estradas do nosso município em dias.

Vereadora Jamile – Brigado vereador Jefinho, pelo aparte. Também
senhor Presidente, aproveitando a visita do secretário de infraestrutura, lá na
região da Barreira, nós temos lá próximo ao Rio Itapicuru a Cachoeira do
Inferno. Um local onde diversas pessoas tem vontade de conhecer, mas pelo
difícil acesso, não tem como chegar até a Cachoeira do Inferno. Então, em
conversa com a prefeita Keinha, a mesma já autorizou o secretário a fazer um
estudo de viabilidade para abrir o acesso do Rio Itapicuru até a Cachoeira do
Inferno, para os turistas poderem visitar e conhecer aquele patrimônio histórico
que tem na região. Então, desde já eu agradeço a atenção da prefeita Keinha,
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sempre disposta a ouvir as nossas demandas. E aqui colega vereador Luisinho,
Vossa Excelência fez uma cobrança muito pertinente, com relação a saúde do
nosso município e a saúde do nosso município tem avançado muito, sei que
precisa avançar ainda mais. Com relação a superlotação no hospital, a semana
passada estive no hospital municipal e tinha cerca de 19 pessoas aguardando
regulação. Hoje se encontram 11 pessoas ainda na fila de regulação. Então, é
uma situação que não depende exclusivamente do nosso município, e sim, uma
falha do Governo do Estado onde deveria dar um suporte maior para esses
municípios que não têm hospital de grande porte na região. Então, nesta
manhã, também gostaria de levar ao conhecimento de toda a população sobre
o projeto que protocolei nesta casa, que cria o arquivo público e histórico
municipal do nosso município. Um projeto que eu vejo que é muito importante,
pois como falei anteriormente, o nosso município é rico em história cultural e
essa história deve ter um local específico, onde as pessoas possam ter acesso e
conhecer de fato a história do nosso município. No mais senhor presidente, são
essas as minhas colocações nesta manhã e tenham todos um bom dia.
A vereadora Jamile deixa a tribuna e o vereador Jefson solicita uma
Questão de Ordem:

Vereador Jefson – Vereador Virgílio, eu fui procurado pelo algumas
pessoas do ASCOOB, inclusive tive também um bate papo com a prefeita,
relacionado ao ponto ali que é da prefeitura que vence agora a concessão
daquele espaço. Me passaram algumas ações realizada por eles, que eu
gostaria de trazer para os vereadores; estarei imprimindo e entregando a todos,
mas eles gostariam de uma reunião com os vereadores, pra tratar desse
assunto. Então, seria interessante se o Presidente pudesse marcar um dia e eu
sugiro até que seja em uma 3ª feira após a sessão, que deve ser um assunto
rápido e a maioria dos vereadores já estarão aqui. Se possível a gente já poderia
deixar marcada para a próxima 3ª feira, pois sessão, uma reunião com os
representantes e daí até lá a gente estaria embasado em todos os assuntos pra
discutir o tema.

Presidente Virgílio – Ô Jefson, foi até bom você tocar neste assunto, que
eu tive a informação que vai até mudar a razão social do banco, né? Em vez de
ASCOOB, tá vindo uma empresa, parece que é do sul do Brasil e vai ser mudada
a razão social do ASCOOB.

Vereador Jefson – Então, já é mais um tema que a gente pode tá tratando
nessa reunião e esclarecendo, né?

Presidente Virgílio – Mas vamos fazer a, vamos fazer esse convite formal
e enviar um ofício e vamos marcar o mais rápido possível.

Vereador Jefson – Pronto. Agradeço presidente, obrigado.
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Vereador Marinho – Eu só queria convidar a todos pra me assistirem hoje,
às 19h na Voz do Campo, a live que vai conversar comigo é o jornalista da Voz
do Campo, falando um pouquinho sobre como é e como está sendo ser vereador
na pandemia. Muito obrigado.

Vereador Manuel pede a palavra:

Seu Presidente, colegas vereadores bom dia a todos. Primeiro eu quero o
pedir desculpa porque hoje eu cheguei atrasado, um problema no meu carro e
ao mesmo tempo agradecer a todos os vereadores, porque votaram numa
indicação (Falha no áudio) informei nesta casa. Agradecer a todos pelo voto,
pelo apoio, pela união e dizer que é muito importante essa obra para a nossa
comunidade, porque existe várias casas alugadas e é um trajeto muito
complicado, trafega muito carro em horário de merendas. Então, por isso a
gente precisa muito do colégio naquela comunidade. Obrigado a todos e tamo
juntos.

Vereador José Augusto, pede a palavra:

Senhor Presidente, eu quero já parabenizar aqui também o vereador
Marinho, que hoje vai tá lá. É hoje, né? Estarei ligadinho lá pra ouvir e sei o
quanto você é competente e esta casa fica honrada de saber que um
parlamentar do 1º mandato, já vai tá na Voz do Campo, dando essa grande
entrevista.
O presidente Virgílio volta a fala dizendo que não havia mais nada a ser
tratado, fez suas últimas saudações e declarou a sessão encerrada vem nome
de Deus.
Sala das Sessões, Plenário Ver. Jose de Oliveira Lima, agosto, 17 de 2021.
LEONARDO CARVALHO DOS REIS
Ver. 1º Secretário

_________________________

VIRGÍLIO CARVALHO SANTOS
Ver. Presidente

_________________________
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