ATA Nº 17/2021
16ª Sessão Ordinária em 31 de agosto
2º Período Legislativo-2021

Ata bruta de Nº 17ª, lavrada na forma do Artigo 99 do Regimento
Interno, para registro dos trabalhos da 16ª Sessão Ordinária, realizada em
31 de agosto, do ano em curso, sob a presidência do vereador Virgílio
Carvalho Santos, que tomando assento às 09 horas e 14 minutos, passou a
chamar os vereadores presentes a tomarem seus lugares à Mesa.
Tendo feita a conferência de quórum, em presença das vereadoras,
Jamile Magalhães da Costa e Edneide Santana Pereira e dos vereadores,
Joselito José de Sousa, José Mário da Conceição Júnior, Francisco Lima de
Oliveira, Luizmar Matos de Souza, Jefson Miranda Cardoso Carneiro, José
Augusto Moura de Andrade, Valter Andrade de Oliveira, Gilvan Oliveira dos
Santos e Manoel Matos dos Santos, o presidente Virgílio, fez as primeiras
saudações e depois da execução do Hino do Município de Araci, declarou
em nome de Deus, a abertura dos trabalhos.
Em ato contínuo o presidente iniciou os trabalhos do Pequeno
Expediente e ordenou a leitura da Síntese da Ata da Sessão anterior, leitura
submetida ao apreço do Plenário e por ele aprovada sem restrições.
O servidor Clebson Matheus, prosseguiu com a leitura das
proposições, tratando-se de 09 Indicações e 01 Projeto de Lei com ementas
a seguir:
Indicação N° 069/2021 de autoria da vereadora Edneide Santana
Pereira indicando a "construção do muro da Escola Catarino no povoado do
Barbosa";
Indicação Nº 070/2021 de autoria da vereadora Edneide Santana
Pereira indicando a "recuperação da estrada que liga o povoado de
Queimada do Borge ao povoado de Bela Vista";
Indicação Nº 071/2021 de autoria da vereadora Edneide Santana
Pereira indicando a "recuperação da estrada que liga o povoado da
Gameleira ao povoado do Barbosa";
Indicação N° 072/2021 de autoria da vereadora Edneide Santana
Pereira indicando a "recuperação da estrada que liga: o povoado do
Barbosa à Baixa":
Indicação N° 073/2021 de autoria da vereadora Edneide Santana
Pereira indicando a "recuperação da estrada que liga o povoado de Bela
Vista à estrada do povoado da Ribeira";
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Indicação N° 074/2021 de autoria do vereador Jefson Miranda
Cardoso Carneiro indicando "a construção de uma escola modelo com área
recreativa e área para prática esportiva";
Indicação N° 075/2021 de autoria do vereador Jefson Miranda
Cardoso Carneiro indicando que o Poder Executivo estenda as obras de
calçamento no povoado de Várzea da Pedra até o PSF da localidade":
Indicação N° 076/2021 de autoria do vereador Jefson Miranda
Cardoso Carneiro indicando "obras de recuperação e encascalhamento na
estrada que liga Araci até a Barragem de Serra Branca";
Indicação N° 077/2021 de autoria do vereador Jefson Miranda
Cardoso Carneiro indicando "a recuperação dos braços de luz do Povoado
do Tingui":
Foi lida a ementa do Projeto de Lei N° 007/2021 de autoria do Vereador
Luizmar Matos De Sousa que "dispõe sobre a criação do Projeto "Adote uma
Placa e dá outras providências.
Na sequência das leituras foram lidos 10 Pareceres das comissões por suas
competências:

Parecer nº 017 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final,
FAVORÁVEL, com placar unânime, ao Projeto de Lei N° 004/2021 de autoria
do Poder Executivo que "autoriza o Poder Executivo de Araci, Estado da
Bahia, a abrir Crédito Adicional Especial na Lei Orçamentária do Exercício
2021, objetivando a execução do Programa IPTU Premiado":

Parecer nº 018 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final,
Favorável, com placar unânime, ao Projeto de Lei N° 005/2021 de autoria
do Poder Executivo, em regime de extrema urgência, que autoriza a Chefe
do Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento do
Exercício de 2021 do município de Araci, Lei Orçamentária nº 333 de 07 de
dezembro de 2020, para inclusão da modalidade de aplicação e elementos
de despesa inerentes as ações com Rateio para Consórcios Públicos e dá
outras providências":

Parecer nº 019 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final,
Favorável L, com placar unânime, ao Projeto de Lei N° 006/2021 de autoria
do Poder Executivo, que "autoriza o Poder Executivo de Araci, Estado da
Bahia, a participar de Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região
de Serrinha":

Parecer nº 020 da Constituição, Justiça e Redação Final, favorável,
com placar unânime, ao Projeto de Lei Nº 009/2021 de autoria do Poder
Executivo, que "altera os incisos I e II da Lei 224 de 30 de dezembro de 2016
e dá outras providências;
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Parecer nº 021 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final,
favorável, com placar unânime, ao Projeto de Lei N° 006/2021 de autoria do
Poder Executivo, que "autoriza o Poder Executivo Municipal a promover
campanha de estímulo à arrecadação do Importo Sobre propriedade e
Territorial urbano IPTU, mediante realização de sorteio de prêmios, como
meio de auxiliar a fiscalização e melhorar a arrecadação de tributos
municipais e dá outras providências";

Parecer nº 022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final,
favorável, com placar unânime, ao Projeto de Lei Nº 006/2021 de autoria
da Vereadora Jamile Magalhães da Costa, que "cria o Arquivo Público e
Histórico Municipal de Araci e dá outras providências",

Parecer nº 023 da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas,
Favorável L, com placar unânime, ao Projeto de Lei N° 004/2021 de autoria
do Poder Executivo que "autoriza o Poder Executivo de Araci, Estado da
Bahia, a abrir Crédito Adicional Especial na Lei Orçamentária do Exercício
2021, objetivando a execução do Programa IPTU Premiado":

Parecer nº 024 da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas,
Favorável, com placar unânime, ao Projeto de Lei N° 005/2021 de autoria
do Poder Executivo, em regime de extrema urgência, que "autoriza a Chefe
do Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento do
Exercício de 2021 do município de Araci, Lei Orçamentária nº 333 de 07 de
dezembro de 2020, para inclusão da modalidade de aplicação e elementos
de despesa inerentes as ações com Rateio para Consórcios Públicos e dá
outras providências";

Parecer nº 025 da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas,
favorável, com placar unânime, ao Projeto de Lei N° 009/2021 de autoria do
Poder Executivo, que "altera os incisos I e II da Lei 224 de 30 de dezembro
de 2016 e dá outras providências;

Parecer nº 026 da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
favorável com placar unânime, ao Projeto de Lei N° 006/2021 de autoria da
Vereadora Jamile Magalhães da Costa, que "cria o Arquivo Público e
Histórico Municipal de Araci e dá outras providências":
Foi aberto o Grande Expediente e nele o presidente Virgílio abriu o
tempo das falas dos autores das proposições, falando pela ordem a
vereadora Edneide sobre suas Indicações nº 069, 070, 071 e 072,
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.

Antes da fala da vereadora o vereador José Augusto levanta uma
questão de ordem:
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Seu Presidente, eu gostaria aqui de parabenizar a escola, o Colégio
imaculada, através do diretor e toda a sua equipe, por estar aqui nesta
manhã e dizer que essa escola é uma escola que vem se destacando dentro
do nosso município, com apoio de todos os profissionais que ali estão e
também os estudantes que são dedicados e gosta de participar. Parabenizar
a todos vocês e também ao pessoal aí, que é ali “Criança Esperança”, mas
eu não sei o projeto. Quero parabenizar a vocês também, aos professores,
as criança que estão aí nesse projeto. Que Deus abençoe; conte com esta
casa aqui, através do meu nome também, conte com esta casa, pra gente
estar do lado de vocês. E vocês serão o futuro do amanhã. (aplausos).

Vereadora Edneide se pronuncia:

Bom dia seu Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Jamile
e público presente; você que tá em casa nos acompanhando através da
Cultura FM. Seu Presidente, eu protocolei nesta casa algumas indicações
que é de relevância e importância para os nossos munícipes aqui em Araci.
Eu coloquei essa indicação e quero pedir a compreensão dos colegas
vereadores, que aprovem e para que a gestão possa executar a recuperação
de estradas que liga Queimada do Borges até Bela Vista, passando ali pelo
Pereira; da Gameleira, indo pra pedra Alta a Barbosa; de Barbosa a Baixa;
de Bela Vista a sair ali nas três fazendas, que é que liga ali a Ribeira 1.
Passando pelas aquelas estradas tá um estrago, tá um Deus me acuda. A
gente sabe que é importante é a máquina passar nas estradas vicinais,
como tá passando pra Barreira, pra Poço Grande, pra Tapuio. Mas essas
estradas também, em que às vezes a gente se chama de estradas pequenas,
se torna grande. Porque ali passa também trabalhadores, passa carros. Nós
sabemos que hoje nas comunidades nós temos, comunidade já tem
comércio. Então é assim, é o fluxo de carro grande. Eu sempre encontro
caminhões, carretas com materiais de construções e as estradas está
pedindo socorro e pedindo recuperação. Também protocolei nesta casa,
para que os colegas aprovem, a construção do muro da Escola Catarina no
povoado de Barbosa. É uma escola modelo, mas é uma escola que não tem
um muro... como eu disse na sessão passada, é umas escolas que a gente
tem que aproveitar esse dinheiro que entrou aí do precatório, já que vai
gastar na educação, nós temos com o que gastar e fazer um bom aproveito.
Um muro numa escola vai fazer com que nossos alunos estejam mais
protegidos. Então, eu peço aos colegas, nobres colegas que, aprove essa
indicação para que a gestão possa executar.

Vereador Jefinho Carneiro se manifesta sobre suas indicações 74, 75,
76 e 77/2021.
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Bom dia senhor Presidente; bom dia colegas vereadores. Quero
saudar aqui todos os professores e alunos presentes. Dizer que sejam todos
bem-vindo a Casa da Cidadania. Senhor Presidente, eu protocolei algumas
indicações pra ser discutida e aprovada nesta manhã e vou fazer menção
delas para que os colegas tenham conhecimento e possam assim comungar
dessa ideia e aprovar as mesmas. A indicação 074 de autoria do vereador
Jefson Miranda Cardosa Carneiro indicando a construção de uma escola
modelo com área recreativa e área para prática de esportiva, no povoado
de Várzea da Pedra. Seu Presidente, a gente sabe que Várzea da Pedra é um
povoado de divisa e faz divisa com Santaluz. Existe uma competição muito
grande ali relacionada aos alunos daquele povoado. Em visitas lá, já fiz
diversas visitas naquele povoado, inclusive Elmer citou isso aqui na semana
passada, em uma reunião Marinho, discutindo sobre esse tema; porque um
povoado do tamanho de Várzea da Pedra, não dispõe de uma escola com
segurança, murada; não existe nada que proporcione a segurança do aluno,
para ele estudar ali. Haja vista que também são pontos separados. Funciona
uma sala de aula em um local, outra em outro local e já é uma luta grande,
uma luta antiga desse povoado para que se construa uma escola. Então, por
esse motivo estou fazendo essa indicação. Gostaria da aprovação dos
colegas vereadores, pra que seja construída essa escola ali no povoado de
Várzea da Pedra. A outra indicação é que o Poder Executivo, estenda a obra
de calçamento no povoado de Várzea da Pedra até o PSF. A gente sabe que
o PSF de Várzea da Pedra, ele foi construído na chegada do povoado Jamile,
e deve ficar ali em torno de uns 300 a 400 metros dali do centro do povoado.
E essa extensão não existe calçamento. Ou seja, quando o transporte ali,
que passa todos os carros ali da BA 408, levanta uma poeira muito grande
na frente do PSF. E essa indicação é para que o Poder Executivo possa ou
através de emenda ou de recursos próprios, fazer essa extensão de
calçamento ali e eu acredito que no máximo 500 metros de calçamento ali
devam chegar no povoado e resolva também essa demanda daquela
comunidade. A gente sabe que essa luta antiga da escola, essa também
agora do PSF é de grande importância, porque o povoado de Várzea da
Pedra muitas vezes se sente meio que desprezado por ser povoado de divisa
e, às vezes, os moradores acha que essa execução dessas... não execução
dessas obras vai deixando o povoado esquecido e a gente sabe que
realmente são demandas importantes pra aquele povoado. A outra
indicação é obra e recuperação, encascalhamento da estrada que liga Araci
até a barragem da Serra Branca, povoado do Fubá, Quererá e outros
povoados. Pessoal, essa estrada que sai daqui e vai até a barragem do
Maracujá, é uma região de massapê, né vereador Virgílio? Marinho que
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anda muito ali... Toda vez que chove um problema nessa estrada. Hoje ali
diversos, diversas pessoas compraram áreas ali pra construir sítios e tem
povoados ali, tem crescido muito ali, aquela região. A gente sabe, eu já fui
em outros períodos Marinho, o ônibus que transportava alunos do Quererá
pra Araci, ficou diversas vezes impossibilitado de chegar aqui por conta do
massapê e daquelas lamas ali. E tá na hora do município tomar uma posição
nesse sentido! De fazer um encascalhamento forte, um encascalhamento
que dure, resistente pra que resolva de uma vez esse problema. A gente sabe
que esse encascalhamento é só de Araci até a barragem do Maracujá.
Porque passou dali é aquele arreião. A gente sabe que lá não tem problema,
nessa questão de lama. Mas fazendo esse encascalhamento até a barragem
de Maracujá, resolve o problema ali de todos os moradores daquela região.
E a outra indicação que fiz indicando a recuperação de iluminação pública
no povoado do Tingui. Um morador me procurou pedindo e que tem
diversos braços de luz ali que estão parados. E que essa indicação possa
chegar a mão do secretário de infraestrutura, para que assim as mesmas
demandas possam ser resolvidas. No mais, são essas minhas indicações e
minha fala seu Presidente. Muito obrigado.

Vereador Luisinho se manifesta sobre seu Projeto de Lei 07/2021.

Bom dia a todos ouvintes; colegas presentes e os alunos do Colégio
Imaculada. Faço minhas palavras do vereador José Augusto, em relação aos
alunos e aos mestres. Quanto meu projeto “Adote uma Placa”, que tem
como objetivo principal manter a cidade sinalizada através de parcerias com
empresas privadas, entidades sociais ou pessoas físicas, interessado em
financiar instalação de placas indicativa dos nomes de logradouros públicos
do município de Araci, com direito a publicidade. O serviço de delivery na
nossa cidade tem aumentado muito e os mototáxis, motoboy reclamam
muito por não achar algumas ruas, por não estarem sinalizadas ou até
empresas de entrega de fora, que ficam procurando as ruas. Às vezes, até
nós mesmos não lembramos os nomes das ruas, mas que é uma coisa
interessante aonde o comércio pode divulgar, fazer a sua divulgação do seu
comércio e financiando, custeando essas placas. Como o município também
tem uma despesa muito grande e é caro para o município também, fazer a
sinalização dessas placas de logradouros. Claro, não placa de sinalização de
trânsito. No demais, o projeto vai tá disponível pra que as pessoas possam
ler e compreender ele no todo. Muito obrigado.
O presidente Virgílio abre o tempo da Tribuna Livre, convidando o
senhor Glauber Cordeiro para fazer uso da mesma pelo tempo regimental.
O orador falou sobre o Coletivo da Juventude Araciense e suas propostas ao
poder público para fortalecer o segmento jovem do município de Araci.
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Vereador José Augusto atravessa uma questão de ordem:

Seu Presidente, por uma questão que não sabia que o colégio
também, o CETEP tá aqui. Não é isso? Também tá se destacando, crescendo
muito dentro do nosso município. Tem lá um amigo meu que faz um belo
trabalho. Quero pedir desculpa a vocês, que não sabia que estava o colégio
aqui, o CETEP também. Tá certo? Mas parabéns mesmo a todos.
O presidente Virgílio fala agradecendo a representação dos Colégio
CEC, em nome da professora Cica, à representação do colégio CETEP, em
nome do diretor professor Luiz e agradece também ao Projeto Instituto
Fazendo e Acontecendo da professora Sandrinha. Deu um muito obrigado a
todos colocou a Casa da Cidadania à disposição de todos e abriu o tempo
da Ordem do Dia para proceder as votações das matérias em pauta.
As Colocarei as indicações da vereadora Edneide e do vereador
Jefinho, em votação em bloco e em turno único de discussão, assim o
plenário aprove. Iniciaremos a votação das indicações 069, 070, 071, 075 e
073 da vereadora Edneide e 074, 75, 76 e 77 do vereador Jefinho.
Votaram favoravelmente nos dois turnos de votação os vereadores:
Gilvan, Jefson, Francisquinho, Manuel de Bernardino, Marinho, Zelito da
Ribeira, José, Luisinho e a vereadora Edneide.

A vereadora Jamile fala antes de declarar o voto: – Senhor Presidente,
senhores colegas vereadores, só pra levar ao conhecimento da colega
vereadora Edneide, com relação a indicação que fala sobre a recuperação
da estrada de Barbosa/Baixa. Informar a vereadora que, desde 6ª feira que
a máquina já se encontra na região da Baixa, realizando a recuperação
daquelas estradas. Então, parabenizar pela indicação de todos os
vereadores e meu voto é - pela aprovação; e por fim vota o vereador Valter,
aprovando as indicações por 11 votos.
Entrou em votação em turno único de discussão e votação, o Projeto
de Lei de nº 069/2021, da vereadora Jamile Magalhães da Costa, que cria o
arquivo público Histórico Municipal de Araci dá outras providências,
declarando seus votos de aprovação os vereadores, Gilvan, Jefson,
Francisquinho, Manuel de Bernardino, Marinho, a vereadora Jamile,
vereador Zelito, José Augusto, Luisinho, vereadora Edneide e vereador
Valter, o projeto foi aprovado também com 11 votos em unanimidade.
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Em votação em turno único o projeto de nº 04/2021, que autoriza o
Poder Executivo de Araci, Estado da Bahia, a abrir crédito adicionais,
especiais na Lei Orçamentária do exercício de 2021. Objetivando a execução
do “Programa IPTU Premiado” e o Projeto de Lei de nº 010, da autoria do
Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a
campanha de estimulo, arrecadação do imposto sobre propriedade
territorial urbano (IPTU), mediante realizações de sorteios de prêmios como
meio de auxílio e a fiscalização, melhorar a arrecadação de tributo do nosso
município.

Vereador Jefson como líder do governo, se manifesta sobre o projeto.

Dentro da discussão do projeto, esse projeto 04, ele abre crédito,
como o senhor mesmo leu aí, porque ele não consta no orçamento. Então,
existe outro projeto ligado a esse, que é do Poder Executivo, que o Poder
Executivo Municipal a promover a campanha de estímulo a arrecadação do
imposto sobre propriedade territorial urbano, que é o IPTU. Então, como
não consta no orçamento do município essa disponibilidade financeira, para
que o município adquira um bem, para que possa colocar como sorteio,
como incentivo pra que as pessoas paguem os impostos do IPTU. Então, por
esse motivo esse projeto 04 vem abrindo crédito no orçamento e
posteriormente esse projeto 010 também que é a execução da abertura
desse crédito, que é pra aquisição de um bem venha ser sorteado a
população, pra que ela possa, pagando o seu imposto, participar desse
sorteio que o município estará realizando como incentivo.
Votação iniciada com o vereador Gilvan – pela aprovação; - vereador Jefson
– pela aprovação;- vereador Francisquinho – pela aprovação;
- vereador Manuel – pela aprovação; - vereador Marinho – pela aprovação;
- vereador Zelito – pela aprovação; - vereador José Augusto – pela
aprovação; - vereador Luisinho – pela aprovação;
- vereadora Edneide – pela aprovação; - vereadora Jamile - pela aprovação;
- vereador Valter – pela aprovação. Resultado que aprovou o projeto em
unanimidade dos 11 votos em plenário.

Vereador José Augusto (questão de ordem)

Seu Presidente, eu só pra falar a todos estudante que tão aqui e os
que saíram, não sei a orientação da escola, mas, eu vejo que, peço a direção
de qualquer escola, quando vir a esta casa, como veio aqui, deu um show, o
Glauber deu um show aqui. Aplaudido de pé. Mas que a direção, quem tiver
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na frente que, espere aos vereadores também... aqui também faz parte de
uma aula. Eu digo aulas sim de ouvir os vereadores, de saber o que os
vereadores estão votando, o que estão fazendo nesta casa. Então, só um
ato de opinião, porque esperando é melhor pra cada um falar aqui e dar seu
apoio, como tem dado a juventude do nosso município.
Em votação em turno único o projeto de nº 05/2021, que autoriza o chefe
do Executivo abrir créditos adicionais especial orçamento do exercício de
2021 do município de Araci. A Lei Orçamentária 333, 07 de dezembro de
2020, para inclusão da modalidade de aplicação e alimentos de despesa
interine em ação em rateio para o consórcio público e dá outras
providências. E o Projeto de Lei de nº 006/2021, da autoria do Po der
Executivo, que autoriza o Poder Executivo de Araci, estado da Bahia, a
participar do consórcio público interfederativo da saúda da região de
Serrinha.

Vereador Jefson, se manifesta como líder do governo:

Senhor Presidente, seria interessante a gente esclarecer alguns fatos
desse projeto, por conta do PPA e da LOA. A LOA tem um prazo até hoje, do
dia 31 de agosto, pra chegar nesta casa, pra que seja votada até dezembro.
Por conta disso, o Poder Executivo encaminha esse projeto. A gente sabe
que o mesmo não tem condição de ser executado este ano, por conta de
uma lei federal e só pode ser executado a partir de janeiro. Então, por conta
disso foi feita essa alteração aqui na estrutura do nosso município. E
gostaria de contar com o apoio de todos os colegas vereadores para que a
mesma seja aprovada seu Presidente. Que alteração da Secretaria de
Esporte, que saindo da Ação Social para a Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esporte, levar esse nome e também a criação de uma
Secretaria da Mulher, como Marinho falou na nossa última reunião, ele já
tinha citado em outro momento, hoje nós temos um governo que é
representado por duas mulheres e nada mais justo de que se crie uma
Secretaria da Mulher, para representar todas as mulheres do nosso
município e assim ter uma atenção que corresponda com a expectativa da
gestão. Então, nada mais justo que nós aprovemos. E a partir do ano que
vem venha ser executada a mesma dentro do nosso município.
Votação iniciada com o vereador Gilvan – pela aprovação; - vereador
Jefson – pela aprovação;- vereador Francisquinho – pela aprovação; vereador Manuel – pela aprovação; - vereador Marinho – pela aprovação; vereador Zelito – pela aprovação; - vereador José Augusto – pela aprovação;
- vereador Luisinho – pela aprovação; - vereadora Edneide – pela aprovação;
- vereadora Jamile - pela aprovação; - vereador Valter – pela aprovação.
Resultado que aprovou o projeto em unanimidade dos 11 votos em plenário.
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O presidente abre o tempo destinado à Tribuna da Casa aos vereadores
inscritos pela ordem, sendo o vereador Luisinho o primeiro a falar:

Vereador Luisinho, na Tribuna:

Bom dia; bom dia a todos ouvintes da Cultura FM; a todos os
presentes; aos nobres colegas. Quero agradecer mais um dia a Deus pelo
dom da vida. Ontem completei idade nova; quero agradecer aos quais eu
não pude responder a todas as mensagens, que são inúmeras e em especial
a meus pais também, por esta data e aos presentes e ao público em geral.
Quero falar um pouco dessa ação do colégio, que é o aluno Glauber. Um
jovem que mostrou talento; quero parabenizar Glauber. E falar um pouco
também dessa questão da juventude de Araci, a qual nós sempre lutamos e
sempre cobro pra que crie emprego e renda para o município de Araci e que
crie cursos técnicos, cursos profissionalizantes; porque eu também morei
fora por 12 anos e sei a dificuldade que a gente passa lá fora, que é um
aprendizado de vida, não é um sofrimento. Mas que muitos jovens acabam
saindo do nosso município por falta de oportunidades. Quero parabenizar.
Vocês estão de parabéns! Eu queria também fazer uma cobrança sobre a
Coopé Brasil, a cooperativa que cuida da coleta de lixo do município, ao qual
nós fizemos uma cobrança no dia 18/08, pedindo cópia dos contratos dos
funcionários, pra que nós pudéssemos analisar a Comissão de Obras. E até
o momento não tivemos retorno sobre isso. Já vão findando aí 15 dias;
espero que a mesma tomei providências. Procurei saber, até o momento a
empresa nunca se manifestou; não se sabe nem quem é o presidente dessa
cooperativa. Sendo assim, e se não derem um parecer, eu sou obrigado a
comunicar ao Ministério Público do Trabalho pra que tome as devidas
providências. Outra situação que eu cobrei aqui, do líder do governo,
Jefinho, sobre a infraestrutura, que não tive retorno também, que é sobre a
iluminação da região ali do Jacú e do Cortiço...
Vereador Jefson – Vereador Luisinho, só para complemento. Eu conversei
com João Paulo, ele demonstrou uma dificuldade na compra do material.
Mas falei que o senhor tinha feito diversas indicações, inclusive, desde o
início da gestão e que ele desse uma atenção melhor nas suas indicações aí.
Afinal, são também pedidos da população. Mas ele já está ciente; reforcei o
pedido de Vossa Excelência.

Vereador Luisinho. Agradeço. Até então, no último final de semana, a
máquina se destinou ao Cortiço, pra ajeitar o campo ali. Os moradores
ficaram eufóricos, pedindo as estradas pra que dê manutenção, que aquela
região também precisa. Mas agradeço. Aguardar novamente, caso
contrário, farei novamente essa cobrança. E fico muito grato pela atenção
que me vem dada. Volto um pouquinho o assunto da realidade escolar de
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Araci, aonde nós vemos aí que muitos alunos se evadindo para outros
municípios e a Secretaria de Educação, com esses recursos que vai entrar
agora, deve dar bastante atenção nesse sentido de trazer esses alunos de
volta. Que dê um suporte. Teve a indicação da vereadora Edneide, sobre
doação de tablets para os alunos que não têm condições de fazer a compra
dos mesmos. Espero que esse dinheiro aí dos precatórios seja bem utilizado.
E uma outra situação é a questão das escolas particulares que pretendem
retornar as suas atividades; que tá dependendo aí da Vigilância Sanitária dá
um parecer pra liberação. Espero que a mesma entre em contato com as
escolas particulares, pra que entrem num consenso; que muitos alunos
querem retornar as aulas. E eu fico muito grato pra que isso aconteça, o
mais breve possível. No demais, só quero agradecer a todos e a Deus
também por um dia maravilhoso. E que nós possamos retornar as nossas
residências em paz e que nós tenhamos um bom dia. Meu muito obrigado a
todos. (Aplausos)

Vereador Valter, na Tribuna:

Bom dia a todos. Quero saudar todos alunos do Colégio Imaculada,
do Colégio CEIC, em nome do nosso jovem Glauber Cordeiro, que utilizou
aqui a Tribuna da Câmara e fez uma grande explanação. Parabéns Glauber!
Quero dizer que esta casa estará pronta, preparada pra aprovar aquilo que
é de bom pra nossa população, pra nossa juventude. Tenha certeza meu
irmão que, estarei à disposição, não só sua, mas pra todos jovens do nosso
município e daremos sim, o melhor pra nossa juventude que merece e que
é o futuro da nossa cidade e do nosso estado, nosso país. Parabéns por sua
explanação! E tenho certeza que a juventude de Araci, hoje está mais alegre
com tudo aquilo que foi explanado aqui por sua pessoa na Tribuna Livre da
Câmara de Vereador. Um forte abraço a todos. Quero senhor Presidente,
nesta manhã, falar um pouco da Secretaria de Infraestrutura do nosso
município, onde tive a oportunidade na última semana de fazer algumas
cobranças pra beneficiar a população ali da regional do Caldeirão, Poço do
Capim, Bela Vista, Jaconias, Pau de Rato, Terra Dura, Resina e Tocaia. Eu fiz
a solicitação pra manutenção de estradas daquela região e o secretário de
infraestrutura, o nosso amigo João Paulo, tá atendendo, a máquina chegou
na região hoje pela manhã, já tive lá logo cedo acompanhando essa
demanda. Uma demanda realmente importante vereadora Edneide, fique
Vossa Excelência colocou aqui indicações também pra aquela região nesta
manhã. Mas, lhe parabenizo por sua atitude, mas lhe confirmar que a
máquina já amanheceu o dia naquela região lá pra poder tá atendendo toda
a demanda daquela região. Quero agradecer aqui de coração toda a equipe
da Secretaria de Infraestrutura, prefeita Keinha, que ouviu o nosso pedido e
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tá atendendo da melhor forma aquela regional. Também quero aqui falar
um pouco do projeto aprovado, nesta manhã, que é o projeto da Policlínica,
onde o município de Araci vereador Jefinho, senhores vereadores, vai
custear em torno de 60 mil reais pra manutenção. É bom que a população
do município entenda que a Policlínica do sisal, ela vai ser custeada pelos
municípios, pelo consórcio. Isso é de grande importância, levar o
conhecimento de toda a população. O Governo do Estado, ele vai entrar com
uma pequena parcela de 40% pra manutenção e os municípios de 60%.
Então, é bom que a população de Araci, a população de Serrinha, de
Teofilândia, de Sta. Luz e de outros municípios que faz parte desse consórcio
vereador Luisinho, Zé Augusto, eles têm o conhecimento que a manutenção
maior será dos municípios, por parte dos prefeitos. Então, o município de
Araci vai tá custeando, mensalmente, esse projeto que foi aprovado hoje de
manhã, pra entrar no orçamento do município. Esse custeio é da Policlínica
lá no município de Serrinha. Então, é um projeto muito importante; vai
ajudar muito a nossa população. O que podemos ver diariamente, são
pessoas na fila da Secretaria de Saúde, esperando realmente uma vaga pra
poder fazer um exame de emergência. A Policlínica, ela é um sistema
integrado. A Policlínica, o cidadão, ele vai ao PSF, se o médico diagnosticar
qualquer problema de saúde, o próprio médico, de imediato, ele vai
encaminhar pra Policlínica, vai fazer a marcação. Tem o veículo, que é um
ônibus, um ônibus equipado, que será custeado também pelo município,
esse ônibus, pra poder fazer o trajeto do cidadão de Araci a Policlínica e da
Policlínica de retorno ao município.

Vereador Jefson, solicita Aparte:

Vereador Guinha de Pascoal, complementando a sua fala, a gente vê
isso como um ponto muito positivo pra nossa região e principalmente pro
nosso município, agora que faz a sua filiação, que vai fazer a sua filiação. A
gente sabe que todas as demandas de saúde aqui do nosso município, que
precisa de um especialista, a gente sabe que o município do nosso porte,
não dispõe desse serviço. E aí é aquela burocracia pra conseguir uma vaga
em Feira de Santana; na maioria dos casos, todos eles em Salvador. E
Salvador é a sede de todos os municípios. Então, por conta da demanda de
todos os municípios chegar em Salvador, é uma raridade você conseguir
uma consulta com um médico especialista. E com essa Policlínica aqui, que
o nosso município se cadastra agora, será muito mais fácil, será muito
melhor esse serviço de saúde. E se falando também da distância, né? Que a
pessoas sai daqui pela madrugada, passa praticamente 22h dentro de um
carro pra ir e voltar, e sendo que aqui em Serrinha estará sendo bem perto,
trazendo assim mais conforto para os pacientes.
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Vereador Valter – Com certeza vereador Jefinho. É um projeto
realmente muito importante. Lhe agradeço aí pela contribuição. É um
projeto realmente que vai tirar aquele vício do próprio cidadão ter que ter
um padrinho político, pra poder conseguir um especialista, um exame. Vai
ser de responsabilidade diretamente dos PSFs, dos postos de saúde essas
marcações. Então, eu parabenizo a cada um dos vereadores, aqui desta
casa; foi aprovado por 11 votos. Muito importante essa votação nesta
manhã. Possa se dizer senhores vereadores, que é um dos projetos mais
importantes deste ano. É o projeto de integração município a Policlínica de
Serrinha. Parabenizo realmente a todos os senhores. É isso aí, a população
de Araci, ela tem que ter o conhecimento do amor, do respeito de cada um
vereador, de cada um parlamentar aqui desta casa, por sua população. E
hoje, mais uma vez, a Câmara Municipal de Araci, com seus pares, tá
mostrando o respeito, a gratidão a toda população. Então, parabenizo
mesmo de coração e tenho certeza que esse projeto é um projeto realmente
de grande importância e de grande valia pro nosso município. E quero
aproveitar, nesta manhã, e aqui já parabenizar também o ex-prefeito Silva
Neto, que na última semana, também engajou na luta aí, reforçando os
pedidos da construção do hospital de emergência aqui na região do sisal.
Tive a oportunidade de tá acompanhando nas suas redes sociais, onde o
prefeito, junto com o deputado Félix Mendonça, ele faz um pedido
importante também aqui pra região, que é a construção de um hospital de
emergência aqui na região, que somos mais de 600 mil habitantes nessa
região. E merecemos sim, o respeito do Governo do Estado, o respeito dos
nossos deputados que nos representa, o respeito dos nossos senadores que
nos representa e essa região, mais do que nunca, tem que entrar nessa luta,
tem que entrar nessa briga realmente, pra que possamos conseguir um
hospital de emergência, pra poder tá atendendo a nossa população. Quero
aqui seu Presidente, mais uma vez, agradecer a toda juventude que teve
aqui na Câmara de manhã; seria importante Glauber, você que é jovem e
líder dessa juventude, passar as informações pra os diretores; que é muito
importante quando tiver essas manifestações, que permaneça até o final da
sessão aqui na Câmara. Pra que os jovens possam realmente entender o
verdadeiro papel do vereador, aquilo que o vereador tem pra falar, tem pra
provar. E seria muito importante se tivesse todos aqui, escutando até o
último vereador nesta casa. Um forte abraço a você meu irmão e tenha
certeza que a Câmara Municipal, está aqui de porta aberta pra j uventude
do nosso município. Um forte abraço a todos.

Vereador José Augusto, na Tribuna:
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Senhor Presente; senhoras e senhores vereadores; povo presente;
povo que escuta pela Cultura FM; colegas vereadores. Hoje aqui pela
manhã, quero saudar a todos com um bom dia. Oi aqui pela manhã Glauber,
eu parei pra lhe ouvir. Um jovem com uma inteligência que eu nunca vi,
assim em algumas participações que eu estive com a gestão do jovem de
Araci. Não dizendo que não têm pessoas igual a você, mas, eu, até agora,
no momento, pela sua inteligência, forma de conduzir... mas, já diz, né?
Filho de peixinho, peixinho é! Seu pai faz parte também da política lá na
cidade onde você nasceu. E parabenizar e dizer que precisamos de pessoas
como você. Que aperte, reúna, chame vereadores, vamos debater dentro
das escola; traga pra dentro da escola a questão da Lei Orgânica do
município, o Regimento Interno e convide vereadores pra participar ou
como todos. A lei pra debater projetos com vocês; se vocês têm ideias boa
também pra nos ajudar. Foi tanto que eu queria criar aqui, a questão da
Câmara, a Câmara do Estudante; que é o vereador sairia das escolas. Era
um projeto que eu estava pretendendo colocar aqui e cada escola ia eleger
o seu representante, antes da sessão ter a discussão de vocês aqui, pra
depois que iniciar a nossa discussão já tá tudo ok. Isso eu vejo em várias
cidades. Mas, parabenizar mesmo pelo a questão do seu trabalho. Falar
aqui agora seu Presidente, da questão da saúde Marinho, eu vejo muitas
críticas de alguns que não tem compromisso com o município de Araci, falar
da saúde de Araci. Eu vejo que Araci a cidade se destaca mais com a questão
da saúde na região do sisal. Eu vou dar exemplo aqui. Silva Neto foi prefeito
de Araci, pegou um hospital sucateado; hoje o hospital é outro hospital.
Precisando melhorar mais ainda! Mas Silva Neto conseguiu a construção e
construiu e entregou a população de Araci vereador Marinho, Manuel de
Bernardino, Francisquinho, vereador Virgílio, vereador Guinha de Pascoal,
Luisinho, Edneide e a vereadora Jamile. Entregando uma UPA, pronta,
atendendo o povo de Araci. Quantas vida não foi salva ali naquela UPA?
Com aqueles profissionais, dia e noite, trabalhando e botando sua vida em
risco. Como a questão do hospital, perdendo, o pessoal trabalhando ali, se
esforçando o máximo e, às vezes, vem aqueles que não têm compromisso
com o município de Araci, querer criticar. Eu acho que a crítica construtiva,
ela é bem relevante e boa. Mas quando eu criticar, eu tenho uma solução.
E a gente tem que buscar a solução! Quando criticar, busque uma solução
pra melhorar, pra ajudar o nosso município. Eu vejo que Araci não tinha
SAMU seu Francisquinho. Tem o SAMU agora que atende a todo nosso
município. Araci agora tem um posto de saúde, que antigamente não tinha,
não fazia nem exame de sangue. Hoje tem aparelhagem do Centro de Saúde
hoje, é uma tecnologia avançada. Tudo isso foi um avanço do governo Silva
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Neto e agora continua com o governo de Keinha. Eu vou dar exemplo.
Keinha entrou a 7 meses. Com 7 meses e a gente vê que o nosso município
tá entrando agora na questão do CONSISAL, da Policlínica. Já deixou Silva
Neto. Silva Neto brigou, lutou pra que essa Policlínica ficasse em Serrinha.
Porque a previsão era em Coité ou Sta. Luz. Ele conseguiu junto com os
prefeitos, no tempo ele sendo vice-presidente da UPB, conseguiu a UPA
dentro da, pra dentro de Serrinha. E aqui eu faço, eu sou muito correto na
minha fala e eu parabenizo o governador Rui Costa. É do PT, mas eu falo
que Rui Costa é a diferença no Brasil, na questão de governar qualquer
estado. E ele é referência! Então, o cara se preocupa com todas as regiões.
Eu vejo isso na população. A alegria. Sabemos que tem um micro-ônibus,
que foi comprado com recurso próprio; vários carros pequenos pra saúde.

Vereador Luisinho solicita um Aparte:

Foi até bom você ter citado a questão do micro-ônibus. Eu só queria
pedir, a pedido de algumas pessoas que viajam pra Salvador, praticamente
toda semana, que a secretária reveja as condições do ônibus, desse microônibus, porque muitos reclamam dos assentos. Que são duros, que a viagem
é longa. E a gente sabe que é longa. Que sai 2h da manhã; muitos vão fazer
fisioterapia, acaba se cansando muito na viagem e quando retornam pra
suas casas, reclamam muito de dores nas costas, o desconforto da viagem.
É só um pedido pra que a secretaria veja essa questão na possível
substituição das poltronas. Para que os mesmos possam fazer uma viagem
digna, procurando uma saúde. Graças a Deus que essa Policlínica seja
inaugurada logo, pra que possa diminuir o sofrimento dessas pessoas, dessa
viagem que até Feira de Santana e Salvador. E até mesmo reduzir os custos
do município com gasto como combustível, com pessoas... enfim, e outras
coisas mais.
Vereador José Augusto – Pronto. Então senhor Presidente, eu falando
Luisinho, que esse micro-ônibus, ele já vem padrão diretamente da fábrica.
Concordo que ele não é muito confortável e eu acho que é uma ideia boa,
porque temos aqui pra Feira de Santana e vi essa questão, se o município
tiver condição, botar um ônibus.

Vereadora Jamile pede um Aparte:

Com relação a essa situação do veículo, já foi conversado com a
secretária sobre essa situação e a mesma disse que ia ver a possibilidade de
fazer uma substituição, com esse veículo ficar indo pra Feira de Santana,
que é um percurso menor e providenciar outro pra estar indo pra Salvador.
Ela disse que... eu já levei ao conhecimento dela, porque já veio algumas
reclamações pra comissão e aí já cobrei essa situação dela. É muito
pertinente a cobrança do vereador Luisinho. Obrigado pelo aparte.
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Vereador José Augusto – Então colegas vereadores, aqui eu acho que
o ato é democrático. Parabenizo vereador Luisinho, pela sua preocupação,
o seu caráter dentro desta casa, como todos aqui que aqui estão. Uma
Câmara que tem cobrado, tem buscado soluções. Sabemos que não é fácil.
E dizer que, a saúde seu Presidente, já tem um avanço. Você vê hoje Araci
já vacinando as pessoas de 17 anos. Que não existe ainda na região do sisal.
Então, Araci vem avançando a cada dia. Com as suas dificuldades, com os
seus problemas, mas tem feito muito pelo povo de Araci. E tenho certeza
que vai fazer muito mais. Então, o legado é, sai um prefeito, graças a Deus,
que foi bom pra população de Araci; entra uma prefeita que aí está com
pouco tempo de administração. Mas tem demonstrado a preocupação. Na
questão de estrada eu tenho dito que, já começou passando em diversas
estrada; as principais, já fez ramais. Sabemos que o município é muito
longo, grande entendeu? Pra atender todo mundo. Mas tenho certeza que
pouco a pouco vai chegar lá, vai atender o nosso povo. E eu tenho certeza
que vai atender, não só vereador da base, mas todos os vereadores aqui
também da oposição. Concedo. Seu Presidente, eu queria só 2 minutos pra
eu encerrar aqui rapidinho.

Vereador Zelito se manifesta: – Vereador Zé Augusto, eu tive com
João Paulo, secretário na área da Ribeira esta semana, se comprometeu,
visitando as estradas, se comprometeu. E a partir da semana que vem, lá
vai ser concluído também já, viu? Porque as cobranças são grandes.

Vereador José Augusto – Já está em várias regiões já fazendo a
questão da estrada. Então, eu vejo seu Presidente, também a questão dos
precatórios. Vou tocar mais uma vez aqui seu Presidente, se puder me dar
só 2 minutos pra eu encerrar aqui. De ir dizer que não se pode tá usando as
redes sociais, como tá acontecendo com o vereador aqui, que fica usando
as redes sociais pra tentar dizer que só depende desta casa e da prefeitura.
Eu vejo seu... eu vejo seu Presidente, que rapidinho. Que sabemos que esta
casa aqui tá preocupada e quer que atenda não só professores, como os
auxiliares. E essa discussão aqui foi dentro dos 15 e todos tá de acordo. Não
precisa tá colocando e dizendo que só depende da prefeitura não. Se o
vereador, que acha que tem jeito e que o município pode dar e que é direito,
não espere por aqui não. Já entra logo no Ministério Público e pede a
providência pra repassar esse dinheiro. Que eu tenho certeza que a prefeita
tem compromisso com a questão dos servidores. Aonde teve uma reunião
seu Presidente, junto com a APLB e eu tenho certeza que o dinheiro está
aplicado. Ela não tá de má fé! Que ela botou e aplicou lá. Mas, até agora
não tem embasamento legal, juridicamente. Assim perguntei ao advogado
desta casa. E ele falou a mim e ao vereador Guinha de Pascoal, que estava
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presente. Então, é isso que eu tenho dito; que aqui nós tamo preocupado.
Mande pra aqui. Seja de noite e diga assim: “Só tem até meia noite pra
aprovar”. Que nós vimos aqui até meia noite aprovar. Porque é um direito
que a gente quer que dê ao professor. Mas não é direito que o município
possa dar não. Mas sei que quando ser autorizado, não tem nenhum
problema. Se não tiver embasamento legal, a prefeita não vai poder dar.
Vai ter que aguardar mesmo! Pra encerrar senhor Presidente, já foi
concluído todos os bueiros. Parabenizar ao ex-prefeito Silva Neto, que
conseguiu pra nossas estradas, diversas estradas, bueiros, ponte. E agora
só precisa do preenchimento de cascalho, pra atender ao nosso povo.
Também seu Presidente, queria aqui fazer também juz a um grande
profissional, o Fiinho do Box, o apoio. A gente precisamos dar apoio, não só
a ele, como Jiu-Jitsu, como o Caratê, como o Kung Fu, como o Judô... Todas
as artes marciais. E precisamos brigar por isso, pra ter, como eu botei uma
indicação aqui, de um polo esportivo, pra atender toda a juventude do nosso
município. No mais senhor Presidente, agradeço a sua compreensão e que
Deus abençoe a todos.

Vereadora Edneide, na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Jamile;
plateia presente; você em casa nos ouvindo através da Cultura FM, meu
bom dia. Senhor Presidente, nesta manhã, eu quero aqui parabenizar o
jovem Glauber, por ter a atitude e a coragem de vir até a Tribuna e expor
um tema muito importante, que é falar de juventude. Arôvel, você como
historiador do nosso município, eu peço que afunde mais nos estudo em
relação também a juventude. Aqui também agradecer a presença sempre
de Zé Pedreira, nosso repentista; nossos funcionários da casa; também os
colégios que tiveram presentem aqui e tá presente ainda ali o CEIC, o CETEP,
o projeto IFA. Porque nós, como eu sempre disse, digo Marinho, nós que
somos a porta-voz do nosso povo, estamos aqui pra proclamar, pra dizer,
pa cobrar, pra idealizar e pra propor tudo aquilo que é de melhor para o
nosso povo. Maria Viúva que sempre tá aqui presente também. Eu quero
aqui Glauber, dizer que essa sua atitude nobre de vir até aqui, falar pra o
nosso município, porque praticamente, através da Cultura FM, nós temos
uma massa de quase 20 mil nos ouvindo. Como eu gostaria que todas as 3ª
Feira, a Câmara tivesse recheada, essa plateia tivesse cheia de gente, pra
ouvir cada o seu vereador falar. Eu queria. Eu não gosto de falar pra pouca
gente não. Eu gosto de falar pra um montão de gente. Quando eu te vi aqui
eu me lembrei, me recordei meus 15 anos. Fazer luta em pró de juventude
a gente sabe que não é fácil. Sê deve saber o que eu tô dizendo. Mas eu
sempre me identifiquei com a juventude. Eu completei 16 anos dia 19 de
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fevereiro. No dia 20 eu participei de uma plenária, com mais de mil pessoas
e eu tive essa atitude, essa coragem de pegar o microfone e ir pra frente de
todo aquele povão e dizer que eu era jovem, minha voz era ativa. E que o
que eu queria ser, um dia eu serei. Que era ter voz e vez quanto juventude!
Porque quando a gente quer, quando a gente busca, quando a gente luta a
gente consegue. Como diz a frase: “Nada muda se você quer mudar. Se você
não quer mudar”. Então, quando você quer mudar, as coisas muda sim. E
sempre fui militante dos movimentos sociais. Desde os meus 15 anos de
idade. E não me arrependo! Eu hoje sou o que sou pela minha disciplina, que
eu tive na família, na igreja, igreja católica e na comunidade. E quero dizer
pra vocês jovens de Araci, fui e sempre sou uma defensora. Porque jovem é
capaz de idealizar, de propor, de buscar e de fazer. 2017, quando eu tomei
posse nesta casa, primeira coisa, primeiro projeto que veio na minha mente
Marinho... Já não estava mais jovem, mas o meu espírito sempre vai
continuar de juventude. Pela minha idade não é jovem mais não. Já tô nos
40 anos. Mas meu espírito colega Luisinho, vai ser sempre juventude. O
primeiro projeto que veio na minha mente foi idealizar um projeto para a
juventude 2017. E toquei esse projeto 2017, 2018 e 2019. Parou por conta
da pandemia! Mas vou retornar sim esse projeto. Porque esse projeto
Maria, teve retorno, teve sucesso. Uma pena que não tive tanto apoio, nem
do Poder Público e nem da sociedade. De comércio, talvez, até de famílias.
Uma pena! Mas eu digo pra vocês que, no final desse projeto foram
certificados, nesta casa, 170 jovem pelo pelo UFRB. Quem quiser pode abrir
lá na UFRB, que vai ver lá JIPFO (Projeto Jovens Idealizadores de Proposta e
Formadores de Opiniões). Eu fico feliz de ouvir de pais e mãe de jovem, de
dizer assim: “O meu filho antes do projeto era um comportamento, e hoje é
totalmente diferente”. Eu cansei de ouvir de diretoras de colégio. Alunos que
era rebeldes e que hoje é exemplo no colégio. Alunos que deixaram de
estudar e voltou a estudar através desse projeto. Jovens que não tinha
perspectiva de vida nenhuma futura de trabalho. Não tá tendo
oportunidade em Araci, mas tá em São Paulo, com seu trabalho, com seu
currículo e seu trabalho garantido. Nós temos um jovem aqui em Araci, e aí
eu peço a permissão pra falar o nome dele, que é um grande jovem, que é
João Luiz, Guinha, da sua comunidade de Caldeirão; que ele liderou esse
projeto bem liderado. E hoje ele faz parte de um projeto, dos maiores
projetos que Araci já teve, que é do “Bahia Produtiva”. Na sua própria
comunidade junto com a associação. 3 anos e 6 meses de carteira assinada,
liderando um projeto Arôvel, que nem só pro Caldeirão, mas pra região, que
vai dar sustentabilidade aquela região. Que é o “Bahia Produtiva”. Um
projeto que vai ser aplicado mais de 1 milhão, que é uma fábrica de moinho.
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Nós vamos ter flocão aqui em Araci. E a região do Caldeirão, vai ter sua
sustentabilidade. E esse jovem tá liderando esse projeto estadual. Então
assim, graças a um projeto que deu a iniciativa e o incentivo Luisinho,
porque quando a gente quer, a gente consegue. É trabalhoso! Não é fácil
trabalhar com jovem. É muito trabalhoso! Mas vale a pena! Vale a pena se
esforçar. Vale a pena buscar. E vale a pena lutar. Porque como a gente
sempre diz nas nossas lutas, “juventude que ousa lutar, constrói o poder
popular”. E não há do que resultado quando a gente vai em busca daquilo
que nós queremos. E daquilo que nós defendemos. Então Glauber, eu
sempre fui defensora. No dia 12 eu não pude estar aqui junto com vocês, fui
convidada, agradeço o convite. Kailana me convidou, mas, eu tinha já na
minha agenda, pela manhã, uma atividade com o jovem. E à tarde,
atividade com idosos. Então, não podia desmarcar! Mas nas próximas,
participarei sim. Mesmo a minha idade não permitindo como jovem, mas
como eu disse, serei uma defensora dos nossos jovens aqui em Araci. Nós
temos aqui em Araci, 16 mil jovem Marinho. 16 mil jovem! E aí eu fico me
perguntando e faço a pergunta também para cada um de você que tá me
ouvindo e você que tá aqui me assistindo. Onde é que estão esses jovens?
Como estão esses jovens? Não sabemos! 16 mil jovem no nosso município.
Se tivesse pelo menos 30% desse jovem, com seu emprego garantido, com
sua renda efetiva e sabendo distribuir renda, nós não teríamos e não estava
vendo muitas famílias chorando, porque seus filhos tá no caminho errado.
Nós não estava passando por muita humilhação, quando a gente chega em
determinados setores, que vai um jovem encarar o emprego... Não, só pega
de 30 anos, 29 anos em diante. Então assim, eu sempre fui defensora... aqui
o primeiro emprego tem que ser garantido. Tudo parte pela primeira vez.
Como é que eu esperar completar 29 anos, deixar de ser jovem pra poder
encarar um espaço de trabalho? A oportunidade tem que ser dada é nos
seus 16 anos. O jovem, ele tem que ter a sua iniciativa de sobrevivência nos
seus 16 anos. Tem jovem de 16 anos que já é papai, que já é família. E aí, e
os compromisso como é que fica? Vai depender de papai e de mamãe? Nós
precisamos ser o pivô para que as porta de oportunidade se abra para a
nossa juventude. Eu estou falando de Araci, porque eu sou de Araci. e tenho
orgulho de ser araciense. E tenho dois filhos jovens. Um que vai fazer 17
anos, adolescente ainda e um de 23 anos, que bate em porta de trabalho e
não acha trabalho. Mas quer trabalhar seu Francisquinho! E eu quero dizer
pra gestão do município de Araci, que abra as portas de oportunidade; traga
cursos profissionalizante pro nosso município; dê atenção a nossa
juventude. Porque jovem não é futuro do amanhã não. Jovem é o futuro do
hoje! E a esperança do amanhã. E se a gente dá atenção pra isso, nós
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teremos um Araci que teremos orgulho. Do nosso jovem, dos nossos filhos,
dos nossos alunos. Pois não colega.

Vereador José Augusto solicita um Aparte:

Colega, parabenizar pela sua fala. Colega, eu vejo que agora há uma
oportunidade de a gente tentar marcar junto ao secretário do estado, já que
a polêmica aqui era a subestação. Já está sendo construída dentro do nosso
município e também dizer a Vossa Excelência, que Araci, em pequenos
empreendimentos, cresceu muito, empregou muita gente. A prefeitura na
questão de obras, diversas obras, vem desde o tempo de Silva Neto; cursos
profissionalizantes teve com Silva Neto, com Keinha continua agora, não
numa quantidade maior porque o Governo Federal também cortou. Mas
tem feito, o município tem feito muito, mas eu vou na ideia de Vossa
Excelência. Temos que buscar uma solução. Eu acho que nós deveríamos, já
que Vossa Excelência faz parte do PT, do Governo do Estado também a
gente votou com ele, marcar lá com o secretário não sei o quê da indústria.
Pra gente vê a possibilidade aqui pra o nosso município, algo pra o nosso
município.

Vereadora Edneide – Eu tenho pautado, até mesmo ao governador;
tenho ofícios protocolado em Secretaria de Educação do Estado, em
Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. Projetos que venha beneficiar
juventudes. Infelizmente, ainda não tenho ainda resposta. Mas eu tenho
pautado, como pautei 2017 no 1º mandato. Esse 2º mandato pautei
novamente! Pra trazer PRONATEC JOVEM, porque não adianta a gente
discursar que juventude é o hoje; que juventude é o futuro; que juventude é
o sucesso, se nós não damos oportunidade para que ele possa ser. Então, eu
tenho pautado isso no Governo do Estado. Peço que todos pautem também.
Nós temos aqui, em nosso município de Araci, na questão política, a gente
tem nossos defensores como deputados, senadores e governadores. Então,
a gente tem que pautar, levar a nossa pauta de reivindicação. E a nossa
pauta de reivindicação da nossa juventude, eu acredito que se a gente faz
um trabalho partindo da juventude, nós temos preparação no nosso
município.

Vereador José Augusto – Vamos cobrar agora. Vamos junto? Todo
mundo tentar marcar, pra gente ir todo mundo junto pra dar uma força, já
que Vossa Excelência pediu lá?

Vereadora Edneide – Vamos sim. É só o Presidente desta casa aqui
fazer, pautar uma audiência pública no estado; a gente idealizar um modelo
de projeto junto com o coletivo de jovem do nosso município, já que nós
temos essa felicidade de ter um coletivo no nosso município. E dizer
companheiro Glauber, não é simplesmente ter um conselho que a gente tá
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se sentindo jovem em tudo em Araci não. Porque conselho, a maioria dos
conselhos que existe é só fazer de conta. Então, nós não queremos conselho
pra fazer de conta! Nós queremos conselho que vá e busque realmente e
atenda as nossas expectativas. Então, vamos sim pautar. Tô aqui a
disposição. O mandato está de portas aberta para abraçar a tudo aquilo
que for necessário e aquilo que for pra mudar vida de pessoas, de criança,
de jovens, de adulto, de mulher, de negra, de negro, de independentemente
de qualquer raça, cor, partido ou religião. Eu sou legitimada, eu fui
legitimada pra ser a porta-voz do nosso povo. E eu serei até o final do meu
mandato. Bom dia. Meu muito obrigado. Sem tempo mais pra discurso,
quero aqui desejar uma semana a todos, que Deus nos abençoe, que Deus
nos conceda saúde, paz que o que tamos precisando. O nosso Brasil tá
passando por um momento muito difícil, principalmente fome. E nós
precisamos combater isso através das nossas reivindicações. Usar a nossa
força pra buscar o que é de melhor para atender a nossa população. Bom
dia, muito obrigado.

Presidente Virgílio usa da palavra e agradece a presença do exvereador Grênivel Moura, irmão do nosso amigo e parceiro Gidalti. “Esta
casa está aberta pra você a qualquer momento, viu? Disse.

Vereador José Augusto em (questão de ordem) – Seu Presidente, só
pra informar através da Secretaria de Infraestrutura que, a questão do
programa máquina nas estradas, já está em diversas comunidades já,
fazendo esse trabalho, tanto de ramais como também começando as
principais.

Vereadora Edneide em (questão de ordem) – Pedir a compreensão do
colega Jefson, até mesmo eu ia falar por último, como sempre. Mas pedi pra
falar primeiro, porque agora 11h eu tenho um compromisso e eu preciso
sair, me ausentar da sessão. Não gosto de fazer isso não, mas, infelizmente
é preciso e eu quero a compreensão de todos.

Vereador Jefson, na Tribuna:

Bom dia senhor Presidente; bom dia colegas vereadores; colegas
vereadoras Jamile e Edneide. Quero saudar aqui os nossos amigos que
assiste aqui a sessão da Câmara. De início quero saudar o estudante
Glauber, ele que se explanou muito bem aqui. Parabéns Glauber! Você
representando aí a turma do CEIC e do CETEP. Então, parabéns aí pela
iniciativa. Quero também lhe incentivar a continuar nessa luta. Lhe conheço
já a muito tempo, mas não sabia dessa espontaneidade que você tem, esse
talento, dessa habilidade de falar em público e tenho certeza de que essas
duas instituições foram muito bem representadas aqui por você. Quero dizer
também a todos vocês que, posso dizer em nome da Câmara, pedindo
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licença aos colegas, que todos nós sempre estaremos aqui a disposição da
juventude de Araci, para contribuir no que for preciso. E digo mais ainda.
Que existe um ditado popular que, “ás vezes quem não é visto não é
lembrado”. Eu acho que as organizações, as instituições, ela precisa e deve
se aproximar ainda mais do Poder Público, da Câmara de Vereadores, de
todo as portas que podem contribuir para esses desenvolvimentos. Às vezes,
eu observo que as pessoas se afastam e aí vai surgindo outras demandas
naquele decorrer do caminho e outras ficam para trás. Então, que possa
cada dia mais, a juventude do nosso município, se aproximar ainda mais dos
poderes, pra que juntos possamos construir uma nova ideia para a
juventude de Araci e assim contribuir para o desenvolvimento do mesmo.
Eu vejo que você tocou em um tema em sua fala, que é muito importante.
A gente precisa se preocupar com futuro da nossa juventude. Nossa
juventude precisa se profissionalizar, ela precisa crescer, precisa evoluir. E
tenho certeza que o Poder Público pode contribuir muito com isso, através
de programas de incentivo, através de cursos e tantas outras ações que o
município pode trabalhar. Então, parabéns aí pela sua explanação. Quero
saudar aqui também o nosso amigo Zé Pedreira, Arôvel, seja bem-vindo
mais uma vez aqui na casa; historiador do nosso município. Ex-vereador
Grênivel. Enfim, a todos presentes. Saudar a todos os ouvintes da Cultura
FM e a todos que nos assiste através da transmissão da sessão. Senhores
vereadores, quero também parabenizar nosso colega vereador Luisinho.
Luisinho hoje fica mais experiente. Quero lhe desejar vereador, muitos anos
de vida, muita saúde e muita paz. Que Deus possa lhe proporcionar muita
saúde em sua caminhada; lhe dê muita sabedoria para conduzir o seu
mandato. Representar o povo não é uma missão fácil. Mas, precisamos a
cada dia evoluir e jamais esquecer que nós representamos uma cidade.

Vereador Luisinho solicita um Aparte:

Vereador Jefson – Parabéns meu irmão! Dando início aqui a minha
fala, seu Presidente, eu fiz aqui diversas indicações a semana passada e,
logo a votação dos projetos, eu precisei me retirar da casa para ir ao
sepultamento de uma amiga nossa e por conta disso não usei a Tribuna.
Mas eu gostaria de agradecer a todos os vereadores, pela aprovação dessas
indicações. Indicações importantes para a nossa região, que foi a
construção e ampliação da Escola do Rufino, que é uma escola de quatro
sala de aula que tem atualmente. A Escola do Rufino ela não é murada e
além disso existe mais três pontos que são alugados e que é utilizado para
sala de aula. Então, a minha indicação é que se construa, no mesmo espaço
da escola, essas outras salas e que além disso, construa também o muro e
proporcione uma área de lazer para os alunos ali da região do Rufino. A
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gente sabe e já tem falado aqui praticamente todos os dias, da importância
que é uma escola murada, uma escola com segurança para os alunos
estudarem, para os professores ensinarem e também para os pais de família
que quando o seu filho sai de casa, sempre fica preocupado. Até quando a
escola é murada o pai se preocupa quando deixa o seu filho na escola, com
a segurança dele. Imagine uma escola que fica ao léu, como diz o povo. Que
fica aí a deriva nas ruas e a construção e ampliação dessa escola murada,
com área de recreação para os alunos ali; tenho certeza que contribuíram
muito para o desenvolvimento ali da educação da regional do Rufino. A
outra indicação que fiz, foi a construção de uma escola no povoado de
Queimada Redonda. A gente sabe que o povoado de Queimada Redonda, o
ensino de lá é feito no espaço da associação. Não é um espaço de conforto,
não é um espaço que proporciona uma qualidade melhor para os
professores ensinar. E vai essa indicação também para que se construa a
escola no povoado de Queimada Redonda. Queimada Redonda,
Queimadinha, aquela região é uma região de pessoas que gostam de
estudar. A gente sabe que existe determinadas regiões que não há um
interesse grande das pessoas em aprender e eu posso dizer aqui que esses
povoados aí, os alunos, eu vejo o amor dos professores. Então, é uma região
que é muito comprometida com o ensino dessas crianças. E eu vejo de
grande importância Luisinho, a construção de uma escola lá no povoado de
Queimada Redonda, que estará também contribuindo com os jovens e
adolescente daqueles povoados. Concedo vereador.

Vereador Luisinho: - Vereador Jefinho, eu conheço um pouco aquela
região. Vejo a necessidade e a sua preocupação. É de grande importância e
até pra o lazer ali da juventude... Lazer, cultura... Tudo isso. É uma região
que precisa ser assistida e a gente vê que a pobreza ali é muito grande.
Principalmente na situação de água, que às vezes, tem uma barragem ali,
que eles, algumas pessoas ali daquela região me cobram muito, aonde
muitos vão usar pra o banho, pra pescar, dar banjo em animais. E já pediram
até que a gente pudesse tá vendo aí pra cercar aquele tanque, que é uma
região bastante pobre ali, que precisa de atenção especial. Não só ela como
outras também. Mas é uma região que você anda. Eu também ando e a
gente vê que a situação ali é precária.

Vereador Jefson – Com certeza é uma luta justa. Quem sabe que os
povoados que não têm água encanada, a opção que tem é água de
barragem. E isso aí a gente já cobrou lá atrás; é algo que o município precisa
se preocupar, em cercar e fazer a limpeza no entorno dessas barragens, pra
que as pessoas possam ter acesso a uma qualidade melhor na água. E é de
grande importância essa causa aí vereador. Meus amigos, fiz uma indicação
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também da construção de um muro da escola do povoado do Balaio. O
povoado de Balaio, ele tem, foi construído uma escola, no entanto, o projeto
da construção daquela escola, não houve a construção do muro daquela
escola. E hoje em dia a gente sabe que não dá mais pra ter uma escola sem
muro. A gente tem visto aí a nível de país aí terroristas, pessoas que por um
motivo e outro surtam, invade escolas e acontece o que tem acontecido por
aí. Então, acho que a gente deve se preocupar nesse sentido. Todas as
escolas, que não forem muradas do nosso município, eu acho que deve
haver uma ação nesse sentido por parte da Secretaria de Educação Manuel,
se preocupando com todas essas escolas. Eu estou citando aqui a minha
região, mas a gente sabe que existe outras escolas no município de Araci,
que também precisam dessa execução vereador Virgílio. Eu lembro lá no
Caldeirão, eu estive mais o vereador Guinha de Pascoal lá atrás, lutando né
vereador? Pra que viesse construir ali, justamente por esses mesmos
motivos. A gente sabe da importância que é construir o muro nessas escolas.
Fiz indicação também da reforma das estradas ali da região. E graças a Deus
a BA vereadora Jamile, que liga Araci a Salgadália até a divisa, foi iniciada
logo no início da semana e já foi finalizada. Os moradores ali agradecem
muito. É uma região Manuel, que passava, às vezes, 1, 2 até 3 anos,
cobrando uma passagem de uma patrol, de uma máquina e, às vezes, tinha
dificuldade. E fico feliz em ver que neste ano, apenas neste ano, duas vezes
já foi feita aquela estrada. Então, a gente tem observado que, Keinha nas
falas delas, nas falas dela, quando a gente conversa é uma das questões que
ela sempre pauta e que se preocupa com recuperação de estrada. A gente
ficou um período de muita chuva, que inviabilizou a recuperação dessas
estradas. Mas agora, graças a Deus, vamos dizer assim, que estiou um
pouco a chuva; porque a gente precisa de estrada também e com isso tem
dado condição das máquinas trabalharem. A gente ouvi e tem visto aqui a
estrada da Serra Branca, estrada de Araci a Várzea da Pedra, a estrada de
Pedra Alta, a estrada agora de Queimadinha. Não como é que está a
estrada de João Vieira, não estive lá por esses dias vereador Zé Augusto. Se
já foi feita ou se já está... passou duas vezes este ano e já precisa de novo.
Então é assim... Passou três vezes. Então, tem se preocupado muito. A
região ali de Manuel também foi feita as estradas, a região de Barreira.
Então é assim, a gente tem visto que o governo Manuel, de fato tem
assumido a paternidade dessas pessoas. Porque eu morei por muitos anos
na zona rural e posso aqui dizer, que a linguagem do povo da zona rural,
direcionada ao Poder Público é estrada, água e saúde. É uma das causas
que esse povo mais luta é por essas três. Tô errado vereador Francisquinho?
O senhor que é da zona rural, mora ali em Tapuio.
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Vereador Francisquinho, se manifesta: – Não! Isso é realmente o que
mais a população necessita no nosso município. É água, saúde, educação e
estradas. É o que mais eles cobram.

Vereador Jefson – Exatamente. Então, se o governo se preocupa com
essas demandas, é porque é um governo Jamile, que estava voltado a
atender a demanda do pessoal da zona rural. Pois não vereador Zé Augusto.

Vereador José Augusto, também se manifesta: – Vereador, eu vejo o
seguinte. A cobrança, como eu falei aqui, que o nosso município é muito
extenso. Mas se você for olhar, foi passada em 7 meses de governo, já
passou na estrada de Pedra Alta, de Tapuio, João Vieira e outras e outras
estradas que foi feita já pra região de Barreira, Lagoa do Boi a Tanque
Cavado, Lagoa do Boi a Guerra, até Sem Freio. Então, já passou e já fez. Eu
acho que tem que fazer... choveu estragou todas essas estradas. Entendeu?
Já tá fazendo novamente em 7 meses de governo. A exemplo que, mais
atrás, uns tempos atrás, se passava uma vez no ano. Talvez de 2 em 2 anos
passava uma máquina. E de Silva neto pra cá gente vê o avanço na questão
de atender o nosso município na questão de estrada.

Vereador Jefson – Agradeço vereador Zé Augusto. Quero pedir a
compreensão dos colegas, só tenho 3 minutos agora e tenho vários temas
pra falar. E quero dar continuidade, quero também agradecer pela
aprovação das indicações de hoje vereadores. São indicações importantes,
que é a construção também da escola do povoado de Várzea da Pedra.
Várzea da Pedra está também da mesma forma desses outros povoados.
Várzea da Pedra não tem uma escola murada. Várzea da Pedra tem vários
pontos alugados para o ensino da educação e é uma região de divisa. Região
onde se investe, o município de Santaluz investe muito para buscar alunos
dentro do nosso município. E eu acho que a prefeita Keinha, secretário
Anastácio, deve estar atento a essa situação. E com certeza irão construir
uma escola de porte, uma escola bonita, organizada, com área de recreação
e esporte, ali naquele povoado, para atender a demanda do mesmo. Fiz a
indicação seu Presidente, também do calçamento que liga o PSF de Várzea
da Pedra ao centro do povoado. Eu acredito que é extensão no máximo de
500 metros. A gente sabe que é uma questão de saúde e que precisa ser
feito. Então, atendendo a demanda do pessoal ali de Várzea da Pedra, fiz
também essa indicação. Senhores vereadores, eu só tenho agora 1 minuto
e eu gostaria senhor Presidente, de que a Câmara convocasse ou convidasse
o secretário de administração, seu José do Socorro, se possível, pra vim aqui
na próxima semana. A gente tem vários temas a ser abordados, como por
exemplo, a municipalização do trânsito...
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Presidente Virgílio, esclarece: – Dia 7, vereador Jefinho, é feriado, na
próxima sessão.

Vereador Jefson – Pronto! Na próxima sessão que haja uma
convocação ou um convite. Ele não vai se omitir em vir aqui, para que a
gente trate diversos temas. Tem esse da municipalização do trânsito, tem
outro... A gente sabe que a nossa cidade tem uma previsão da duplicação,
a gente precisa saber como é que tá essa relação de Governo Municipal com
Governo Federal, com Governo Estadual, com os órgãos competentes, com
o DENIT. Como que vai ficar essa questão de indenização dessa área, que
abrange as pessoas. Como vai ficar a entrada da cidade, que foi feito
investimento alto pra que nossa cidade fosse mais bonita. E tudo isso vai ser
destruído, vai ser desmanchado, vai haver uma mudança e seria importante
que ele viesse aqui dizer como é que está mantendo essa relação. Se existe
esse relacionamento entre os poderes, para que a gente possamos assim
também deixar nossa parcela de participação. Eu só tenho agora 10
segundos. Eu teria outros temas pra tratar, mas infelizmente, o tempo não
dá. No mais, quero agradecer a todos e um bom dia.

Presidente Virgílio, faz uso da palavra: – Quero justificar aqui a
ausência do vereador Léo de Eridan, por motivos particulares.

Vereador Marinho, na Tribuna:

Bom dia a todos. Quero saudar a mesa em nome do Presidente
Virgílio; das nossas colegas Jamile e Edneide e todos os demais vereadores.
Pra iniciar eu vou complementar uma fala de Glauber aqui; já que você citou
“Patativa do Assaré”, eu vou trazer “Bráulio Bessa”. E eu o trago porque
Bráulio costuma dizer que seus poemas e suas prosas, elas fazem parte de
uma comunidade trazida e abrangida por Patativa. “Quando a estrada for
longa e seu corpo fraquejar; quando não houver caminho, nem lugar para
chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar”. Por que eu trago este
poema de início? Porque é dessa forma Glauber, que a gente começa a
caminhar. É com recomeço! E assim como você, tem Gustavo aqui e tantos
outros jovens, que estiveram aqui presentes, falo em nome de Dicinho, que
eu conheço há muito tempo e é um dos ativistas da juventude. Falo em
nome de Arôvel, que é um historiador que traz a nossa cultura... Arôvel, só
pra lembrar. Não esqueci do seu projeto, tá? Falo em nome do seu Zé
Pedreira, que traz uma cultura nordestina e local como muita fervoridade
ao nosso município. Obrigado senhor Grênivel, por se fazer presente aqui na
nossa casa. E todos os outros que aqui estão enquanto imprensa, enquanto
público e funcionários aqui também. Hoje vai ser uma fala bem breve,
porque eu acho que, quando a gente fala de juventude e Glauber trouxe pra
gente o que mais é necessário que a gente precisa ouvir, que é a altivez. É
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voz e vez! A gente precisa encarar e entender que a nossa juventude, ela
não é parada, estagnada ou tão só pouco medida a partir de moções feitas
por comunidades que não fazem parte da juventude. Mas sim, por pessoas
que conseguem falar em nome de outras pessoas. E esse é meu maior papel
aqui na Câmara. É falar em nome da juventude, para a juventude e para
com a juventude. São coisas diferentes, pertinentes e inerentes na
sociedade machista, sexista e menos igualitária como a nossa. A gente
precisa entender que a partir de discursos pautados, regionalizados e
fortemente não armados, mas sim, com voz, com poder, com ternura, com
esperança e acima de tudo, gratidão. Porque quando a gente tem, em
nossas mãos, a palavra que faz com que tudo isso reja o nosso ser, é falar
sobre aquilo que já foi feito e trazer aqui o que a gente pode fazer de melhor.
Então, mais uma vez, eu quero agradecer em especial a IFA, o CEIC, o qual
eu faço parte lá então como professor. A minha professora Cica, que estava
aqui, não está aqui mais presente; ao professor Sídnei, ao professor
Fredson, ao professor Lula, que tem desenvolvido um projeto e um trabalho
de excelência enquanto educação profissional em nosso município, que
precisa não só de cursos técnicos, mas aí eu tenho que sim concordar com a
vereadora Edneide. Que a primeira vez no meu primeiro emprego, o meu
primeiro estágio, ele precisa ser um direito adquirido pela juventude. E não
algo que precisa ser batalhado ser ter um lugar de chegar. A gente tem
exemplos clássicos e claros aqui no município, de muitos jovens que, a partir
do primeiro emprego conseguiram consolidar sua carreira profissional. A
partir da primeira oportunidade conseguiram consolidar a sua carreira. E a
gente tem jovens hoje no governo do Executivo, que fizeram da sua primeira
oportunidade a sua carreira. Assim como eu, que tive a minha primeira
oportunidade, enquanto jovem de 18 pra 19 anos, ocupar um cargo de
secretariado, que não é fácil. E hoje, estando vereador com 26. E agora eu
vou falar um pouquinho sobre a importância do esporte em nosso município
e parabenizar a equipe de handebol, que ontem esteve em Tucano, pra um
jogo amistoso. Infelizmente não conseguiu a vitória. Nós estamos num
processo de renovação. Então, você jovem que tá me escutando, que tem
interesse em jogar handebol, que tem interesse em jogar vôlei, futevôlei ou
qualquer outra prática esportiva, procure os profissionais, procurem a
galera e vamos praticar o esporte. Parabenizo em nome de Sinho, a todo
teatro Caraso, Naiane um beijo, um abraço pessoal. Vocês que fazem parte
da minha vida e pra mim é uma honra fazer parte desse grupo de teatro,
assim como o grupo “Nós do Raso”, que revelou vários talentos aqui na
cidade. Tem Gustavo, Danilo, Naiara, Juliana e tantos outros aí que fazem
parte. Dia 31 de agosto. Dia nacional do nutricionista. Como já é de
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costume, eu parabenizar os profissionais, eu não poderia deixar de falar
dessa profissão que é tão importante, em especial a minha ex-mulher
Naiara, a mãe de Francisca. E aqui eu vou falar o nome das nutricionistas
que fazem parte do nosso município, que nos ajudam a manter uma
alimentação saudável, nos ajudam a entender que comida não é o
problema, mas a quantidade, o contexto onde ela tá inserida. Então, vamos
lá. Taiara, Tati, Tamires, Janaina, Kati, Rubeilda, Georgia, Aline, Izabela,
Liliane, Nete, Joane, Jarlene e tantas outras e outros que eu deixei de citar
aqui; sintam parabenizados. Por hoje é só. E que queria aqui também dizer
que, semana passada eu recebi aqui o professor Gilson Ludovico, Jackson e
Valmir e que novidades estão chegando. O nosso projeto finalmente vai sair
do papel. É um projeto muito importante pra nossa comunidade, por nosso
município, pros nossos jovens e assim que possível trago notícias aqui pra
vocês. Tenham todos um bom dia e que ficamos por aqui.

Vereadora Jamile, na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; público aqui presente;
ouvintes da rádio Cultura FM um bom dia. Um bom dia especial aos jovens
que hoje estavam aqui representando o CEIC do nosso município, o CETEP e
o IFA. Parabéns a vocês pelo papel importante que vocês representam
também na sociedade. Agradecer também a presença do ex-vereador
Grênivel Moura; agradecer o nosso jovem historiador do município Arôvel;
agradecer ao seu Zé Pedreira, que representa a imprensa aqui do nosso
município e, agradecer a presença de todos nesta manhã nesta sessão.
Senhor Presidente, início o meu pronunciamento nesta manhã,
agradecendo a Deus pela oportunidade e agradecendo a Deus hoje,
podendo parabenizar a minha mãe que hoje completa idade nova. Como
todos sabem, foi um ano bastante difícil para a gente, mas hoje ela está
podendo comemorar vida nova. Então minha mãe, receba o meu abraço
nesta manhã. Que Deus lhe abençoe e que a senhora continue sendo sempre
essa pessoa determinada, guerreira e uma mulher de uma fé inabalável.
Mas senhor Presidente, colegas vereadores, nesta manhã também, não
poderia deixar de agradecer a todos os meus colegas, pela aprovação do
projeto, que cria o arquivo público e histórico municipal do nosso município.
E não poeira deixar de agradecer ao jovem historiador Arôvel, que
contribuiu bastante Arôvel, vocês com suas ideias, para que esse projeto
pudesse chega até a Câmara e ser aprovado na manhã de hoje. Então, meu
muito obrigada a vocês pela sua contribuição e vamos junto fazer com que
esse projeto venha ser sancionado no nosso município e não apenas fique
no papel. Que ele seja executado da forma que deve ser executado. Pois
sabemos o quanto o nosso município tem uma cultura rica e que merece ser
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entendida por todos. Então, nesta manhã, o meu muito obrigada a cada um
de vocês, que fazem parte hoje, desse projeto que cria o arquivo público e
histórico do município de Araci. Senhor Presidente, colegas vereadores, é
muito importante a fala do jovem Glauber aqui nesta manhã, que trata
sobre o apoio e o incentivo aos jovens do nosso município. Sei o quanto o
nosso município tem avançado na questão de apoiar a juventude. A semana
passada estive em conversa com a secretária de desenvolvimento social,
Rita Adriana, onde dialogamos sobre diversos assuntos. E a juventude do
nosso município, que foi um dos nossos principais temas. Pois aqui na sessão
anterior eu falei um pouco da importância da parceria entre a Secretaria de
Desenvolvimento Social e a Secretaria de Educação do nosso município,
para ampliação de cursos e capacitação para os nossos jovens. Mas que não
fosse apenas na sede do nosso município, pois sabemos as dificuldades que
os jovens da zona rural têm para chegar até a sede do município. Então, eu
sugeri que fosse feita a ampliação desses cursos, para ser levado também
pra zona rural do nosso município. Hoje, nós temos em Araci o CAC, que é o
Centro de Qualificação Araciense Cidadã. Que é referência onde temos hoje
diversos jovens atuando no mercado de trabalho, porque foram capacitados
através desses cursos. Temos jovens hoje que têm o seu próprio negócio,
porque foram capacitados através desse curso. Então, é uma forma de
ampliar e beneficiar mais jovens, não só da sede, dos bairros do nosso
município, mas também ao povo da zona rural. Mas para que isso aconteça
nós precisamos também contar com o apoio do Governo do Estado, do
Governo Federal. A prefeitura sozinha não consegue abranger a todos.
Então, nesta manhã, eu faço um apelo ao Governo do Estado e também que
possamos ir junto, buscar através do Governo Federal, o apoio e incentivo a
esses jovens. Pois não podemos aqui ficar só em falatórios; nós temos que
buscar ações e ações concretas já. Pois colega.

Vereador José Augusto se manifesta: – E, diante da sua fala, primeiro
quero parabenizar a sua mãe; mais um ano de vida. Que Deus abençoe
aquela mulher pelo carinho, amor que ela tem ao povo daquela região. E
conheço a fundo o perfil da sua mãe. Mas diante do que Vossa Excelência
falou de emprego. Eu vejo o seguinte. Quem mais em Araci fez pelo jovem
na questão do ato de cursos e também na questão de emprego? Eu vou dar
um exemplo! Quando se abre uma loja dentro do município, que emprega
10, 15 pessoas; não é a questão de emprego pra o município? E a gente vê
que o nosso município não tem uma indústria, mas abriu diversos
estabelecimento de comércio e empregou diversas pessoas. O município
vem em obras, desde quando Silva Neto entrou como prefeito. Não parou!
Pai de família, mãe de família e alguns jovens também trabalhando.
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Sabemos que precisamos de uma indústria, duas ou três. A dificuldade é
grande; foi como eu disse a vereadora aqui Edneide. Já que ela faz parte do
governo também que é PT, vamos marcar e vamos cobrar, pra vê se instala
dentro do nosso município. Que não é tão fácil.

Vereadora Jamile solicita um Aparte:

Brigado vereador pela sua contribuição no meu discurso nesta
manhã. Mas voltando ao tema juventude e aqui foi falo sobre a importância
do primeiro emprego. E aqui vale ressaltar, que hoje em nosso município,
vocês podem observar que jovens recém-formados em universidades, já
estão atuando no mercado de trabalho; tiveram oportunidade aqui em
nosso município e estão tendo voz. Hoje se você chegar no PSF da Bombinha,
você vai ver uma jovem dentista, recém-formada, atuando no PSF da
Bombinha; cidadão araciense. Se você chegar hoje no Tapuio, você vai ver
uma jovem cidadã araciense também, atuando no PSF do Tapuio. Se vocês
chegarem hoje no PSF da barreira, também tem lá uma jovem araciense,
dentista, formada, atuando no município de Araci. Então, isso daí mostra o
comprometimento da gestão para com as pessoas que estão buscando
oportunidade de se qualificar e ter um futuro melhor a cada dia. Então,
nesta manhã, eu parabenizo a gestão da prefeita Keinha e a vice Gilmara,
porque eles têm tido esse olhar para a juventude do nosso município, para
esses jovens que vão estudar fora e que querem voltar a morar na sua
cidade e querem ter uma oportunidade de vida em nosso município. Então,
a gestão tá tendo esse olhar para os nossos jovens. Se você chega hoje no
hospital do nosso município, tem lá enfermeiros, técnicos, nutricionista,
assistentes sociais, psicólogos. Se vocês chegam no Centro de Saúde,
também tem. Então, são diversas pessoas formadas em nosso município,
que estão tendo sim oportunidade de emprego em nosso município.
Buscaram se qualificar e o município não fechou as portas para essas
pessoas de tá dando oportunidade de a cada dia crescer e incentivar outros
jovens a irem buscar. Porque hoje tá uma pessoa; amanhã pode ser outra
que venha a formar. Então... pois colega.

Vereador Marinho – Só 1 minutinho. Isso que você falou é gratificante
demais. A gente pode ver hoje em Araci, eu falo também por experiência.
Eu tive que buscar oportunização em outro município pra estudar, me
capacitar e voltar a trabalhar. E a gente vê o abraço da gestão atual, pra
esses jovens que buscaram esse conhecimento e voltaram pra nossa cidade.
Tão quão os enfermeiros, os dentistas e assim sucessivamente. Mas
também o crescimento de jovens empresários, jovens e aqui eu parabenizo
a Conceito A, parabenizo os meninos ali da engenharia, que pra mim é
incrível você ver jovens arquitetos e engenheiros com escritórios em nosso
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município. Transformando a cara da nossa cidade. E dando oportunidades
a outros jovens de trabalhar com eles. (Falha de áudio) meus parabéns a
vocês e todos os outros que constroem de forma direta ou indireta a nossa
juventude.

Vereadora Jamile, na Tribuna:

Obrigada colega. Com certeza. Hoje nós temos diversos jovens em
diversas áreas, atuando em nosso município. Então, isso é gratificante.
Porque nós estamos vendo que esses jovens estão tendo oportunidade; eles
foram buscar se qualificar fora e tiveram oportunidade de voltar a residir na
sua cidade e ter a oportunidade de emprego. Então, isso é muito gratificante
e só temos que agradecer a gestão, por tá tendo esse olhar para a
juventude. Porque a juventude constrói o hoje e o amanhã. Então, parabéns
a cada um de vocês que fazem parte. E tenha certeza Glauber, tenha certeza
Gustavo, que você irá contar sim com o apoio desta casa, porque aqui nós
estamos sempre dispostos a lutar pelo bem do nosso município. E tenha
certeza que vocês encontrarão o apoio que precisam, juntamente conosco.
Mas colegas vereadores, nesta manhã, foi tratado também e aprovado o
projeto que autoriza o município a fazer parte do consórcio de saúde do
sisal, a qual eu fico muito feliz, porque sabemos as dificuldades que as
pessoas que residem em nosso município, enfrentam pra conseguir exames
de alta complexidade, especialidades também que precisam ser adquiridos
em outros municípios, na capital. Então, essa Policlínica vem ajudar e muito
o nosso município, pois pessoas que necessitam de exames de alta
complexidade, poderão estar sendo encaminhas para essa Policlínica.
Pessoas que necessitam de especialidades médicas, referências, estarão
sendo encaminhadas pra essa clínica e tem em vista também a redução de
custo que o município irá ter. Porque hoje a demanda que o município
enfrenta com relação ao transporte de pacientes para Feira de Santana e
Salvador é muito grande devido a quantidade de pessoas que necessitam
dessas especialidades e só conseguem em outras cidades de grande porte.
Então, parabenizo mais uma vez a cada um vereador e agradecer a cada
um que votou e aprovou nesses projetos, para que o município hoje possa
fazer parte do consórcio do sisal. Porque quem vai ganhar com isso é a nossa
população, que tanto clama por uma saúde ainda mais de qualidade. Pois a
saúde do nosso município tem avançado e tenho certeza que irá avançar
ainda mais, porque sem saúde nós não conseguimos fazer as outras coisas.
E uma das principais prioridades que eu vejo da gestão do governo de
Keinha, é a priorização da saúde. Haja vista que nós já tivemos diversos
mutirões de catarata em nosso município; mutirão de mamografia e já está
se iniciando outro mutirão de catarata. Porque sabemos que a demanda é
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muito grande em nosso município. Então, parabenizo a secretária de saúde
do nosso município, pelo trabalho que vem realizando a frente da Secretaria
de Saúde; uma jovem que está mostrando muita competência e seriedade
no que faz. Colegas vereadores, também não poderia deixar de agradecer
ao secretário de infraestrutura do nosso município, João Paulo, ao qual eu
cobrei algumas ações e o mesmo foi verificar em loco, a respeito da estrada
da região da Baixa. Comunidade essa que há um bom tempo a máquina não
tinha passado e tinha locais que as pessoas não tinha acesso a carro pra
levar doentes, essas situações. Então, o secretário teve lá, verificou a real
necessidade e a máquina já está lá na região da Baixa fazendo todo o
serviço que tem que ser feito. Agradeço ao secretário e agradeço a prefeita
Keinha, a vice Gilmara, por atender, não esse pedido da vereadora Jamile,
mas um pedido e clamor do povo, porque quem ganha com isso é o povo.
Estamos aqui pra defender e lutar pelo bem-estar da nossa população.

No mais senhor Presidente, desejar também um feliz aniversário ao
meu colga vereador Luisinho, que completou idade nova ontem e
parabenizar também a minha sobrinha, que hoje completa 1 aninho, no
mesmo dia de minha mãe. Foi esse presente que ela deu pra, sendo bisneta.
Então, parabéns a todos e meu muito obrigado nesta manhã.

Vereador Luisinho – Obrigado vereadora. E faço minhas palavras, as
suas para a sua mãe também.
O presidente Virgílio, fez explicações sobre a saída dos alunos dos dois
colégios e sem mais oradores e outras ocorrências, declara em nome de
Deus o encerramento da sessão.
Sala das sessões – Plenário Ver. Jose de Oliveira Lima – 31 de agosto de
2021.
LEONARDO CARVALHO DOS REIS
Ver. 1º Secretário
_____________________________
VIRGILIO CARVALHO SANTOS
Ver. Presidente

______________________________
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