ATA Nº 18/2021
17ª Sessão Ordinária em 14 de setembro
2º Período Legislativo-2021

Ata

lavrada sob Nº 18/2021,na forma do Art. 99 do
Regimento Interno, para registro dos trabalhos da 17ª Sessão Ordinária,
realizada no dia 14 de setembro, presidida pelo vereador Virgílio Carvalho
Santos, com um plenário formado pelo vice presidente Valter Andrade de
Oliveira, pelo 1º secretário Leonardo Carvalho dos Reis, e pelo 2º secretário
Joselito José de Sousa, as vereadoras Jamile Magalhães da Costa e Edneide
Santana Pereira e pelos vereadores José Mário da Conceição Júnior, Laerto
Januir Barreto Pinho, Manuel Matos dos Santos, Leandro Andrade
Macedo, Jefson Miranda Cardoso Carneiro, Luizmar Matos de Souza e José
Augusto Moura de Andrade.
O presidente Virgílio, deu bom dia a todos os presentes, fez as
primeiras saudações, anunciou a execução do Hino Nacional e do Hino de
Araci e tendo sido cantado os hinos, todos tomaram assento e o presidente
declarou a abertura da sessão em nome de Deus.
De pronto o presidente abriu os trabalhos de Pequeno Expediente e
ordenou a leitura da síntese da Ata da sessão anterior e das Proposições
de pauta. O servidor responsável, procedeu a leitura da síntese da Ata Nº
17/2021 que sendo submetida ao apreço do plenário, foi aprovada sem
restrições e no mesmo ato, fez a leitura das Ementas das 17 Indicações
assim detalhadas:
1.
INDICAÇÃO Nº 078/2021 de autoria do vereador LEANDRO
ANDRADE MACEDO indicando “a construção de um centro escolar com
quadra poliesportiva coberta e área para prática de skate, no povoado de
Lagoa do Boi”;
2.
INDICAÇÃO Nº 079/2021 de autoria do vereador JOSÉ MÁRIO DA
CONCEIÇÃO JÚNIOR indicando “a construção de uma quadra poliesportiva
na comunidade do Fubá e estudos de viabilidade para reformas e
melhorias na escola do povoado”;
3.
INDICAÇÃO Nº 080/2021 de autoria do vereador VALTER ANDRADE
DE OLIVEIRA indicando “a construção de uma escola modelo com área
recreativa e área para prática de esportiva no povoado do Caldeirão”;
4.
INDICAÇÃO Nº 081/2021 de autoria do vereador JOSÉ AUGUSTO
MOURA DE ANDRADE indicando “a reforma e ampliação de escola no
Povoado do Sem Freio, bem como construção de uma quadra de esportes”;
1

5.
INDICAÇÃO Nº 082/2021 de autoria do vereador JOSÉ AUGUSTO
MOURA DE ANDRADE indicando “a reforma e ampliação de escola no
Povoado da Jurema, bem como construção de uma quadra de esportes”;
6.
INDICAÇÃO Nº 083/2021 de autoria do vereador JOSÉ AUGUSTO
MOURA DE ANDRADE indicando “a reforma e ampliação de escola no
Povoado de Perpétua, bem como construção de uma quadra de esportes”;
7.
INDICAÇÃO Nº 084/2021 de autoria do vereador JOSÉ AUGUSTO
MOURA DE ANDRADE indicando “a reforma e ampliação de escola no
Povoado do Barbosa, bem como construção de uma quadra de esportes”.
8.
INDICAÇÃO Nº 085/2021 de autoria do vereador JOSÉ AUGUSTO
MOURA DE ANDRADE indicando “a instalação de aparelhos de arcondicionado em todas as salas de aula do município de Araci”;
9.
INDICAÇÃO Nº 086/2021 de autoria do vereador VALTER ANDRADE
DE OLIVEIRA indicando “a revitalização e reforma do jardim da Praça da
Conceição”;
10. INDICAÇÃO Nº 087/2021 de autoria do vereador VALTER ANDRADE
DE OLIVEIRA indicando “a revitalização da Avenida Aracaju”;
11. INDICAÇÃO Nº 088/2021 de autoria do vereador VALTER ANDRADE
DE OLIVEIRA indicando “a revitalização da Avenida Joaquim Freire”;
12. INDICAÇÃO Nº 089/2021 de autoria do vereador VALTER ANDRADE
DE OLIVEIRA indicando “a revitalização da Avenida 7 de Setembro”;
13. INDICAÇÃO Nº 090/2021 de autoria do vereador VALTER ANDRADE
DE OLIVEIRA indicando “a revitalização da Avenida Edvaldo Paraíso, com
troca dos bancos e instalação de iluminação LED”;
14. INDICAÇÃO Nº 091/2021 de autoria do vereador VALTER ANDRADE
DE OLIVEIRA indicando “a construção de uma escola modelo na sede do
município de Araci”;
15. INDICAÇÃO Nº 092/2021 de autoria da vereadora JAMILE
MAGALHÃES DA COSTA indicando “a construção de uma escola de grande
porte com quadra poliesportiva no Distrito da Barreira”;
16. NDICAÇÃO Nº 093/2021 de autoria do vereador JOSELITO JOSÉ DE
SOUSA indicando “a ampliação da rede do Araci Norte para a comunidade
de Altamira e Pedra Furada”;
17. INDICAÇÃO Nº 094/2021 de autoria do vereador JOSELITO JOSÉ DE
SOUSA indicando “a construção de muro nas escolas na Rua da Palha,
Altamira, Ribeira 2 e Pedra Furada”.
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Encerradas as leituras do pequeno expediente, o presidente Virgílio
abriu os trabalhos do Grande Expediente, e chamou pela ordem os autores
das indicações para uso da fala no tempo regimental.

O vereador Léo de Eridan, se pronuncia:

Seu Presidente e os demais colegas presentes, eu queria pedir o
apoio da casa, sei que a região tem mais dois vereadores, vereador Manuel
inclusive morador da comunidade da Lagos do Boi, vereador José Augusto
também, que mora lá em João Vieira. Queria dizer aos dois, aos demais,
que essa indicação é uma indicação única, relacionada a educação, nesse
sentido, até o momento pelo meu gabinete. É uma indicação aonde já se
há um desejo, um ensejo da comunidade, dos diretores, coordenadores,
professores, alunos da comunidade da Lagoa do Boi. Eu vejo que a regional
de João Vieira é uma das maiores regionais educacionais hoje, inclusive
senhoras e senhores, ela já está dividida como regional e sede de João
Vieira, pelo tamanho, pela extensão; isso vereador Marinho, às vezes,
prejudica o contato do aluno com o diretor, com o coordenador pela
distância daquela regional. Já se tem na Lagoa do Boi uma direção, uma
coordenação exercendo as funções e nada mais justo e nada melhor para
o momento hoje, depois de ter ouvido toda essa classe educacional,
vereador Manuel sabe, criar um Centro Educacional na Lagoa do Boi. Não
é apenas criar uma escola de grande porte, um Centro Educacional para
assistir a necessidade dos pais e alunos da comunidade da Lagoa do Boi,
não é apenas isso. É algo maior. É trazer aqui ali aquela regional da Lagoa
da Jurema, Tanque Cavado, Jitirana, Sem Freio, Tapera, Russona, todos
para serem dirigidos e acompanhados pela comunidade da Lagoa do Boi.
Quando eu cito Tanque Cavado é porque eu tive no Tanque Cavado
vereador Manuel e o pessoal sente muito aquela distância pra comunidade
da Barreira. A regional da Barreira é uma regional grande e aí eu coloquei
no projeto, mas há o que a secretaria pode mudar, pode regionalizar o
Tanque Cavado, dentro da estrutura da Lagoa do Boi ou não. Mas dizer
aos senhores que, a minha maior preocupação é, a Lagoa do Boi é uma
região estratégica, é uma região próxima a região de Tucano. Nós
sabemos que o município tem perdido alunos! Nós sabemos que é o aluno
que traz o recurso para a nossa cidade, para o nosso município. E eu tenho
certeza que na Lagoa do Boi tendo uma estrutura grande, montando uma
estrutura no Sem Freio, no povoado do Guerra, tenho certeza que a
direção, coordenação da regional da Lagoa do Boi vai conseguir trazer
muitos e muitos alunos para enriquecer ainda mais a nossa educação.
3


O vereador Léo de Marinho, se pronuncia:

Bom dia senhor Presidente; bom dia colegas aqui da casa e todos
presentes. Essa indicação ela é pertinente e importante, porque a gente
precisa entender que qualidade de vida, educação, elas estão ligadas
também ao esporte. E quando a gente pensa numa comunidade onde não
há uma quadra poliesportiva, onde não há um meio onde a juventude
possa se divertir, a gente não vê escapatória e saída. E aí a gente vê
lotações de bares, lotações de espaços que não são convenientes para a
nossa juventude hoje. Por isso essa minha indicação da quadra
poliesportiva, da comunidade da Fubá, uma comunidade que vem
crescendo, que vem ganhando espaço no município e precisa ser vista de
maneira mais carinhosa. Só isso!

O vereador Guinha de Pascoal, se pronuncia:

Bom dia seu Presidente; vereadores presentes e público. Venho aqui
pedir o apoio dos colegas pra essas sete indicações importante pra o nosso
município, pra nossa população. A indicação 080, que é a construção de
Escola Modelo na, uma Escola Modelo com área recreativa no povoado de
Caldeirão. Caldeirão, toda a população conhece, um povoado que vem se
desenvolvendo ao longo do tempo e que toda a região hoje, menos a Bela
Vista, os alunos já estudam ali naquela localidade na escola e tem a grande
necessidade ali da construção de uma nova escola, pra que os nossos
alunos tenham uma área mais adequada, uma escola mais digna pra
poder estudar. Venho pedir o apoio de todos vocês nessa indicação
importante pra essa região. Também tem a indicação 086, que é a
indicação de serviço e reforma do jardim da Praça da Conceição. Toda
população que passa pela praça, diariamente vê a grande necessidade de
uma reforma, com urgência, no jardim da Praça da Conceição. Uma área
realmente que é o cartão postal do nosso município e eu tô colocando aqui
essa indicação, que é de grande importância pra o nosso município e pra o
nosso povo. Também temos a indicação 087, que é (falha no áudio) da
Avenida Aracaju. Avenida Aracaju, essa avenida do hospital, que dá na BR
116, uma avenida importante, onde nós temos hospital, nós temos Centro
de Saúde, nós temos algumas clínicas de exames. Uma avenida realmente
importante, histórica do nosso município, que necessita no momento,
passar por uma grande reforma. A indicação 089, que é a revitalização da
Avenida 7 de Setembro, que é essa avenida aqui da Câmara Municipal.
Uma das maiores avenidas do município e que tem essa grande
necessidade de fazer uma reforma, com iluminação de LED, com bancos
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no canteiro central. Tô fazendo essa indicação que é importante aqui pro
povo da Avenida 7 de Setembro e pra todo o município. A 090, que é a
indicação da revitalização da Avenida Edvaldo Paraíso. Edvaldo Paraíso é
a avenida do cemitério, uma avenida realmente grande no nosso
município e ouvindo os moradores daquela região, colocando essa
indicação importante pra reforma, com iluminação e novos bancos
naquela avenida. Indicação 091, que é a indicação da construção de uma
Escola Modelo aqui na sede do município. A sede realmente nós vemos
muitas escolas aqui, mas tem essa grande necessidade da construção de
uma escola de alto nível, de alto porte, pra que nossos alunos, nossos
jovens tenham mais interesse e que o município realmente possa dar a
nossa juventude uma escola de qualidade. Essas são as minhas indicações
e peço aqui o apoio de cada um dos vereadores.

O vereador José Augusto, se pronuncia:

Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores bom dia a todos.
Os que tão escutando pela Cultura FM, pelas redes sociais desta casa. Seu
Presidente, fico feliz de ver aqui a cada dia a nossa Casa Legislativa,
buscando a atender aquilo que compete aos vereadores, atender os
anseios da nossa população do nosso município. Vejo aqui na questão da
base da situação, da base da oposição e todo trabalhando, todo mundo
trabalhando em volta, em prol do povo de Araci. Mas, fiz a indicação,
primeiramente senhor Presidente, nesta casa que foi um colégio de grande
porte pra dentro de João Vieira, que já foi aprovada. Agradecendo a cada
colega aqui, que sempre tiveram o prazer de votar em tudo que a gente
coloca aqui e agora apresentei tanto na Jurema, que é um colégio também
que tem um número de aluno muito alto, com volume, pra que seja
ampliada aquela escola, com mais sala. Sei que o vereador Manuel
também está de acordo e também o vereador Léo de Eridan, porque faz
parte daquela regional ali. E também ali a questão do Sem Freio, que é
divisa. Temos que fazer, buscar a fazer uma indicação dessa, pra que o
município atenda os anseios do povo do nosso município, que Sem Freio
faz parte de Araci, pra que os alunos voltem novamente, que aqueles que
saíram pra Tucano volte pra o nosso município. Não dizendo que Araci teve
uma perda tão grande, mas como é divisa, então, tem que ter um cuidado
maior senhor Presidente, ali na questão do Sem Freio. Outra escola que fiz
do Barbosa, sei que tem um colégio enorme lá, grande. Mas precisa de
uma estrutura maior. Nós já temos uma quadra de esporte interligada, um
ginásio de esporte, praticamente coberto, interligado aquela escola, que
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pode aprimorar e cercar ali, pra que atenda a escola do Barbosa e que
venha ampliar com a questão de ar condicionado e atender melhor, como
ali o Colégio Vasco da Gama, que já tem um terreno comprado pela
prefeitura, pra atender os anseios do povo ali também do Barbosa. Outra
indicação que fiz, foi na regional da Perpétua. Que também tem um
número de aluno alto e que pode atender aqueles alunos, também com
ampliação, com a quadra de esporte. Porque o número de aluno é alto.
Que tenha também uma área para que tanto o jovem e as criança possa
se divertir; que seja tudo coberto pra ter o espaço pra eles poder ser
agraciada aquele espaço que é de grande relevância pra os alunos do
nosso município, também com as salas com ar condicionado. E diante
disso, sei, João Vieira recebeu seu Presidente, numa emenda que veio Félix,
recebeu 6 ar-condicionado, já está lá o colégio instalado com 6 ar
condicionado nas 6 salas de aula. Vai atender nossos alunos lá da regional
de João Vieira, já com mais dignidade, porque as salas forradas são muito
quentes. Então, como já João Vieira já recebeu, fiz a indicação que todas
as salas de aula de dentro do município de Araci, possa ser atendido com
essa questão de refrigeração, que é os ar-condicionado em todas as salas.

A vereadora Jamile, se pronuncia:

Bom dia senhor Presidente; bom dia a todos os meus colegas e a
todo o povo aqui presente nesta manhã. Venho senhor Presidente, neste
momento, pedir o apoio dos meus colegas para a aprovação dessa
indicação, a qual é um grande sonho da comunidade de Barreira, que é ter
essa escola de grande porte, pois, eu que sou moradora daquela região,
conheço de perto a realidade e a necessidade de se ter uma escola com
uma grande estrutura, que possa dar maior conforto a aqueles alunos, que
estão ali em busca de adquirir os seus conhecimentos. Também,
juntamente com essa escola, veio a construção de uma quadra
poliesportiva. Opor que senhor Presidente? O nosso distrito já dispõe de
uma quadra poliesportiva, mas a mesma fica distante da escola. Então,
quando os alunos têm que fazer a prática esportiva, eles têm que se
deslocar da escola para ir até a quadra de esporte para poder fazer a sua
aula de educação física. Então, eu vejo que uma quadra de esporte
construída dentro das dependências da escola, trará mais segurança e
mais conforto para aquelas crianças não precisar se deslocar para outro
local, para tá fazendo a sua prática de educação física. Então, nesta
manhã, peço aqui, mais uma vez, o apoio dos meus colegas e que
possamos também, juntos, fazer com que o número de alunos no nosso
6

município, venha a crescer onde tenha-se estrutura de qualidade para
melhor abrigar os nossos alunos. Pois, aqui eu já falei por diversas vezes,
sobre o número da evasão escolar que se tem em nosso município e depois
da pandemia esse número senhor Presidente, teve uma crescente. Então,
temos que ficar, não só atentos a construção de escolas, a diversas outras
situações, mas também buscar uma forma de trazer esses alunos de volta
para a escola, pois quem vai ganhar com isso são os alunos do nosso
município. No mais, o meu muito obrigado a todos.

O vereador Zelito da Ribeira, se pronuncia:

Meu bom dia a todos. Colegas vereadores; senhor Presidente. Essa
indicação do muro de três escolas que eu pedi aqui gente, é de grande
importância. Então, peço, é um muro na comunidade de Pedra Furada,
Altamira, Rua da Palha e, Altamira, Rua da Palha... E a outra? Eu tô perdido
aqui. Pedra Furada! Então, desde já agradeço aos colegas vereadores e
consequência aprove essa causa, abrace. Porque é de grande importância
pra aqueles alunos que ficam ali na beirada da estrada; de repente pode
sair pra estrada, ser atropelado pela moto, carro, né? É de grande
importância isso aí. A outra indicação é da rede Araci Norte. Aonde a gente
vê o número de carro pipa nessas duas comunidades, de Altamira e Pedra
Furada, onde a prefeitura tem um gasto bastante alto. Então, seria de
grande importância que fizesse uma ampliação na rede ali, pra colocar
água pra aquele povo; uma água de qualidade. Desde já agradeço cada
um de vocês que aprove esse, abrace essa causa desse vereador. Muito
obrigado.
Findas as manifestações dos autores o presidente Virgílio coloca
discussão para a devida votação em plenário as indicações na pauta.

Vereador Manuel levanta uma (questão de ordem):

Só pra fazer aqui uma ressalva com relação a emenda 078, do colega
Léo de Eridan. Essa indicação eu protocolei na casa dia 03 de agosto de
2021, colégio de Lagoa do Boi. Um colégio de grande porte no povoado de
Lagoa do Boi, com quadra poliesportiva, área de lazer (falha no áudio)
para as crianças. Então, louvável a sua indicação, mas deixar aqui também
mais informado, desde já, parabenizar a prefeita e agradecer, que fui
informado ontem e hoje o engenheiro já tá indo na Lagoa do Boi, para
medir o terreno e já deixar separado e já começará a fazer esse colégio,
com essa quadra, com todo esse evento para as crianças. Nada contra a
indicação dos meus colegas, sabe, mas um reforço. Mas deixar claro que
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já tá em andamento já. Pra nós com a honra que a prefeita tá nos dando.
Né? Muito obrigado a todos que votaram nessa indicação também.

Vereador Leandro, levanta uma questão de ordem

Senhor Presidente, vereador Manuel. Colega vereador, dizer que
votei na sua indicação na casa, tenho ciência da indicação. Mas a
indicação feita por mim, na verdade é algo que acrescenta uma regional.
Criar uma regional com um Centro Educacional. Pensando nisso, foi
tratado numa reunião, junto com alguns professores, com os profissionais,
coordenadores em relação primeiro a perca de aluno das fronteiras, no
qual volto a repetir, é necessário ter uma grande estrutura sim, pra trazer
aluno. Construção de escola em pontos específicos é essencial sim! Pra
trazer alunos. Mas me preocupei também com a questão da nucleação. Tá
até na minha fala na Tribuna eu vou explicar melhor, que a questão da
nucleação é uma questão ampla e eu vou explicar do que se trata melhor,
a cada colega parlamentar aqui da casa.
Entrou em votação as indicações, nº 078 do vereador Léo de Eridan,
n° 079 do vereador Marinho, as de Nº 080, 086, 087, 088, 089, 090 e 091
do vereador Guinha de Pascoal, as de Nº 081, 082, 083, 084 e 085 do
vereador José Augusto, a de Nº 092 do vereador Jamile, e as indicações nº
093 e 094 do vereador Zelito da Ribeira; votadas por decisão do plenário
em bloco e em Turno único de discussão e votação sendo todas as 17,
aprovadas com 12 votos dos 13 vereadores votantes.
O presidente Virgílio, dá início ao tempo dos pronunciamentos da
Tribuna da Casa, aos oito (8) vereadores inscritos pela ordem, sendo o
primeiro deles o vereador José Augusto.

Vereador José Augusto, na Tribuna:

Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo que tá
escutando pela Cultura FM. É um prazer enorme estar aqui novamente
nesta casa, neste dia. Agradecer ao nosso Bom Deus por tudo; que deus
tem feito nas nossas vidas. Agradecer de coração aqui aos colegas que
votaram nas emendas. Só temos que dizer que, esta casa vem a cada dia
renovando mais nas suas discussões, nos seus debates, nas suas
indicações, nos seus Projeto de Lei. Então, fico feliz de ver tudo isso. Mas
queria falar aqui algo seu Presidente, que ontem me comoveu eu ali no
circo. Participando lá no circo e ali o rapaz que trabalha, o palhaço,
chamou uma criança e aí ele com aquela brincadeira “o menino não tomou
banho hoje” e tal. E aí ficou ali a criancinha, acabou, teve uma votação e
ele ganhou. A criança ganhou. Uma humildade e o jeito dele e o carinho e,
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eu, sentado perto de mim seu Presidente, só pra mostrar o que é você
começar a ter dignidade Jefinho, de criança. E aí sentou perto de mim, o
menino ficou pergunta ali outra pessoa “sê já tomou banho hoje?” e tal,
com aquela brincadeira, né? Aí, eu olhando pra ele, ele olhou assim e disse:
“Rapaz eu hoje nem fui em casa ainda tomar banho. Porque eu peguei o
meu carrinho de mão” ... O menino com 8 anos de idade. Eu acho que ele
tem uns 8 anos de idade. “E fui pra rua pegar frete até agora de noite. Que
eu queria vir pro circo; peguei o dinheiro do circo, de vir pro circo e dei o
outro pra minha mãe fazer feira”. Aí eu fiquei ali, me emocionou muito de
ver ele com 8 anos de idade, com aquela disposição de trabalhar pra botar
o pão de cada dia dentro da sua casa. Que honra! Aquela criança ali
naquele circo. Fiquei muito feliz de ver ele falando perto de mim. O carinho,
o jeito dele falar; sorridente mesmo com sofrimento, mas ali com o sorriso
estampado no rosto. Isso é o que prevalece no ser humano. É andar com
sorriso no rosto, alegre pra atender o nosso povo também, pra estar perto
do nosso povo. Senhor Presidente, vou iniciar aqui falando desse grande
evento lá em Serrinha, onde tava também lá meu amigo Ciro, que chegou
aqui. Dizer Ciro que você é um cara arretado! E participou ali a vereadora
Jamile, a vereadora Edneide, o vereador Guinha de Pascoal, Zelito da
Ribeira, os outros que não puderam ir, mas sei que cada um tem seu
compromisso. Tinha uns reunidos aqui na Câmara, pra discussões de
alguns assuntos da casa. Não pôde ir. Mas vi ali a felicidade do povo da
região do sisal. Araci contemplada, vai ser atendida por essa Policlínica e
ainda recebeu um micro-ônibus. Parabenizo aqui, primeiramente, a nossa
prefeita que lá estava pra receber tudo isso pra o nosso município. E o
projeto que aprovamos aqui, pra o município poder colaborar com a
Policlínica, pagar a Policlínica, pra manter todo aquele serviço que vai ter
ali. Fiquei muito feliz! Vi ontem a chegada do micro-ônibus aqui; já é o
trabalho dessa nova administração que aí tá, nossa prefeita Keinha, vice
Gilmara, já demonstrando o seu valor como administradora. Saiu um bom
administrador como Silva Neto, que deixou tudo encaminhado, como ele
falou ontem lá. Já deixou tudo prontinho. E tivemos a felicidade da nossa
prefeita ontem, assinar toda a documentação pra Araci ser contemplada
com atendimento da Policlínica. Parabéns a prefeita, ao nosso Silva Neto,
que saiu, mas vem deixando seu legado dentro do nosso município e
trabalhando, buscando mais fora, mais algo pra o nosso município, pra
atender toda nossa população. Também seu Presidente, vejo que o nosso
município tem atendido aqui, na questão da infraestrutura... parabenizar
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o João Paulo, também pelas suas ações de poda, na questão de iluminação
pública, estrada que já começou a todo vapor. Não foi contemplada ainda
todas as regionais, mas já está atendendo e quando sair vai atender a
todos os anseios do nosso povo. Então, parabéns a Secretaria de
Infraestrutura, pelo seu trabalho na questão de rede de esgoto e também
de recuperação de calçamento. A ação social, parabenizar mesmo com
pouco, com a situação meio difícil que o município passa, mas tem
atendido em cestas básica; não vamos dizer que vai poder resolver o
problema todo do município, mas tem atendido aqui os mais necessitados,
através de toda a sua equipe da Secretaria de Ação Social. Falar também
desse grande evento Zelito da Ribeira, quem participou lá no Rio do Peixe.
A forma que o povo recebeu o nosso futuro deputado estadual Silva Neto;
eu tenho certeza que Deus vai dar mais essa vitória a ele, porque tem um
coração bom, é um menino bom, foi um bom administrador, fez muito por
Araci e pode fazer muito mais, não só por Araci como pela Bahia. E ali o
pessoal recebia; jogou bola Silva Neto. Eu entrei, mas tive um
problemazinho na panturrilha, sai, não fiquei. Mas fico feliz e agradecer a
todos colegas que foi. Aqueles que tiveram lá como Jefinho, Zelito da
Ribeira, Jamile que esteve lá também. Mas sei que todos também tão
engajando por esse novo projeto do nosso Silva Neto, que tá aí pleiteando
a, já está aí com a pré-candidatura a deputado estadual. E tenho certeza
que o povo de Araci vai lhe dar a honra e o prazer, seja ele o eleitor que
votou na oposição, como eleitor que votou na situação. Eu acho que Araci,
nós temos que se engajar todo mundo, pelo um nesse momento por uma
coisa. É buscar a ver se consegue eleger um deputado aqui pra dentro do
nosso município. Temos que respeitar todos aqueles que têm os seus
candidatos, também a deputado estadual e federal. Vamos respeitar. Mas
eu acho que a linha com Silva Neto, eu não digo filho da terra, porque tem
vários outros que é filho da terra também. Eu falo Jefinho, pela questão do
que Silva Neto representou pra Araci. O que Silva Neto fez pelo município
de Araci. Trabalhou muito e eu vejo... agora mesmo eu recebi aqui, uma
ligação de Tucano, de um cidadão que quer dar o apoio a Silva Neto.
Mandou que eu mandasse o número dele pra Silva Neto, pra Silva Neto
entrar em contato. Então, a gente vê que são diversas cidades assim.
Muita gente humilde; pessoas simples querendo dar esse apoio a Silva
Neto. E por que não, já que outra cidade tá ajudando Silva Neto, como ali
em Teofilândia tem algumas pessoas? Tem em Serrinha; diversas cidades
como Ipirá, Vitória da Conquista tem algumas pessoas apoiando-o; Jequié.
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São diversas cidades. Então, a história é, vamos lutar pra poder o nosso
município ter um deputado estadual, que eu tenho certeza que Araci vai
melhorar muito mais, como Coité que sempre teve dois deputados dentro
de Coité. E a gente vê hoje a estrutura que tem dentro de Coité. Precisamos
da união! Agora, devemos também respeitar os nossos colegas; cada um
que tem a sua posição aqui. Temos que respeitar! Mas peço ao povo de
Araci, vamos unir. Quem votou na oposição, quem votou na situação ou
em qualquer outro candidato. Vamos nos unir pelo melhor pra o nosso
município. E eu tenho certeza que Silva Neto vai ter êxito na sua
caminhada. Então senhor Presidente, quero aqui também falar da
Secretaria de Agricultura, que vem fazendo o seu papel importante dentro
do município. Eu sei que não pode fazer tudo, mas tem buscado atender
também os anseios dos nossos agricultores. Vamos em frente e tenho
certeza que a administração que tá aí vem da outra administração, com a
nossa vice-prefeita que administrou junto com Silva Neto. E ela sabe que o
mais importante é estar do lado do povo. Nós temos que tá do lado do
povo, que é o povo que nos coloca aqui nesta casa e também no Poder
Executivo. Que Deus abençoe. Que Deus ilumine a todos e tenha um bom
dia.

Vereador Zelito, na Tribuna:

Meu bom dia a todos. Quero saudar a mesa da pessoa do Presidente
Virgílio; colegas vereadores. Quero, desde já, agradecer pelas indicações
que fiz, que meus colegas vereadores aprovaram. Quero dizer Zé Augusto,
foi muito gratificante, este final de semana, essa andança ao lado do nosso
pré-candidato a deputado estadual Silva Neto. Quero dizer sobre as
indicações que eu fiz aqui. Eu fiz algumas indicações para muro de escola,
como Ribeira 2, Pedra Furada, Altamira e Rua da Palha. Essas escolas são
de grande importância, que se construam esses muros colegas vereadores,
porque são escolas em beira de estradas. Têm alunos que quando o
professor o retira da escola, ele já sai correndo. Isso é muito perigoso!
Então, queria aqui, desde já, que a Secretaria de Educação acatasse essa
causa. Outra situação é da rede Araci Norte, é a comunidade de Pedra
Furada e Altamira. Essas comunidades, a prefeitura tem um gasto muito
grande com o abastecimento. Além da prefeitura, também tem o Exército
também que abastece essas comunidades. E por auto, fiquei sabendo
agora, que não tão abastecendo essas comunidades do Araci Norte. Então,
o gasto é muito grande. Por que não voltar se empenhar, a EMBASA junto
a prefeitura e dar um atendimento a essas comunidades, aonde a rede não
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passa tão longe. Então, seria de grande importância. E o demais, eu queria
agradecer aos colegas vereadores por ter votado nessa cauda minha e
abraçado. Muito obrigado a todos. Que todos tenham um bom dia.

Vereador Valter, na Tribuna:

Bom dia seu Presidente; senhores vereadores; público aqui presente.
Quero saudar a todos, em nome do nosso amigo Zé Pedreira, aqui presente
na sessão da Câmara Municipal. Seu Presidente, nesta manhã, quero
agradecer a todos os vereadores que votaram nessas sete indicações
importante pra o nosso povo. Indicações essa pra trazer uma qualidade de
vida melhor pra o nosso povo. A indicação da reforma da Praça da
Conceição, ela é uma indicação importante, é o nosso cartão postal do
município e tem essa grande necessidade de uma reforma de urgência na
nossa praça. A indicação da reforma da Avenida Aracajú Avenida 7 de
Setembro, Avenida (falha no áudio) Paraíso e Avenida Joaquim Freire,
essas avenidas de grande importância do nosso município e que é uma
grande necessidade seu Presidente, de uma reforma. Principalmente a
Avenida 7 de Setembro, no canteiro eu vejo, ouvindo alguns moradores
dessas avenidas, vejo a grande importância realmente de uma reforma
com urgência, nessas avenidas pra dar a nossa população uma qualidade
melhor aos moradores. Também a indicação da construção de uma escola
de grande porte, lá no povoado do Caldeirão. Essa grande necessidade,
porque o povoado do Caldeirão, hoje, ela é a sede, onde todos nós sabemos
que fechou ultimamente várias escolas. Isso é uma determinação. E o
Caldeirão, hoje, ela, o Caldeirão, o povoado só tem uma escola e tem essa
grande necessidade da construção de uma nova escola pra dar uma
qualidade melhor aos nossos alunos. Também a indicação da construção
de uma Escola Modelo, aqui na sede do município, pra que os nossos
jovens realmente tenham uma área com quadra de esporte, piscina, áreas
esportivas pra que tenha um incentivo maior a nossa juventude a ir a
escola. Quero mesmo aqui agradecer, de coração, a cada um dos
vereadores que votaram nessa indicação. A gente vê realmente essa
dedicação dos vereadores aqui na Câmara. Parabenizo a cada um de
vocês. Quero seu Presidente, nesta manhã, agradecer ao secretário de
agricultura, o nosso amigo João Paulo, pela manutenção das estradas lá
do povoado de Caldeirão. (risada) Quero agradecer ao vereador Luisinho
aqui, que me corrigiu. Secretário de Infraestrutura, o nosso amigo João
Paulo, que vem atendendo aquela regional. Fiz a solicitação de 8 dias pra
as máquinas naquela região e vamos chegando já a 15 dias de serviço.
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Conversei com a prefeita do nosso município ontem, e ela realmente vai
atender a todas as demandas daquela região. E a gente vê o nosso povo
mais feliz, o nosso povo mais alegre em ter a manutenção dessas estradas,
que é de grande importância pra nosso povo. A estrada da Tocalhia, o
Falhado é por ali realmente onde o povo gosta de transitar e a gente vê
realmente que o pessoal sai da estrada grande, pra pegar aquela estrada
pra sair no Poço Grande. Quero aqui agradecer mesmo de coração, ao
secretário de infraestrutura, o nosso amigo João Paulo, toda a sua equipe,
por tá atendendo essa solicitação do vereador Guinha de Pascoal e da
população lá da regional de Caldeirão. Também fiz uma solicitação de
reparos de energia pra aquela região; acredito que o secretário, ainda esta
semana, irá atender porque tem uma grande necessidade, principalmente
lá no povoado de Caldeirão, que deu um apagão geral. Mas o secretário já
tomou conhecimento, ficou de realmente já mandar a equipe ontem; não
teve notícia lá da região, se a equipe teve lá no povoado pra dar essa
manutenção. Mas, com certeza, se não foi, o secretário ainda esta semana
vai atende essa demanda de grande importância pra nosso povo. Quero
senhores vereadores, falar da inauguração da Policlínica de Serrinha.
Ontem, tive o convite da nossa prefeita do nosso município, acompanhei
até a cidade de Serrinha e pude presenciar alguns discursos naquela
manhã; a inauguração tava marcada pra um horário, realmente teve um
atraso muito grande, mas, quero aqui parabenizar de coração; foi pra mim
uma das melhores fala ali da inauguração, a do prefeito de Euclides da
Cunha. O prefeito realmente, ele deu, fez uma grande explanação, com
cobranças importante, aonde senhores vereadores, eu esperava realmente
que os deputados, que se pronunciou naquela manhã ali, fizesse essas
cobranças. Eu esperei do deputado Osni Cardoso, fazer as cobranças que
o prefeito de Euclides da Cunha fez. E aqui eu quero parabenizar o prefeito,
por ter cobrado ao governador, a construção de um hospital de
emergência pra nossa região. Hospital esse que eu já debato há muitos
anos aqui na Câmara Municipal, que a gente sabe que é um grande anseio
do nosso povo e podemos ver, nos últimos dias, que muitos políticos vêm
adotando esse discurso da construção de um hospital de emergência aqui
pra região. Quero dizer que é de grande importância realmente, porque
nós temos uma população que ultrapassa a marca de mais de 600 mil
habitantes e que necessita realmente dessa construção de um hospital,
porque o nosso povo não suporta mais senhor Presidente. Não suporta
mais senhores vereadores. Sair daqui pra capital do estado, pra poder ter
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o serviço de emergência. Ontem mesmo, a minha esposa teve que sair
daqui, aproximadamente 9h da noite, com um sobrinho pra capital do
estado. É muito difícil realmente você procurar serviços de emergência,
com tanta distância. Veio chegar aqui no município quase 5h da manhã.
De retorno. Então, essa cobrança do prefeito de Euclides da Cunha, foi uma
cobrança de grande importância. O governador tentou responder, mas
não respondeu da forma realmente que deveria responder. Até mesmo
porque na última inauguração de Policlínica, lá no oeste do estado, os
políticos daquela região fizeram essa mesma cobrança de um hospital de
emergência pra aquela região e o governador respondeu positivamente. E
aqui em Serrinha vereador Léo de Eridan, infelizmente, o governo não
respondeu da forma que era pra responder. Inclusive, há um vídeo
circulando. O governador, ele tem tanto conhecimento da nossa região,
que há um vídeo circulando nas redes sociais do nosso município, do nosso
amigo Arroz, lá da região da Resina, irmão do nosso amigo Arôvel, agente
de saúde que está aqui na Câmara Municipal. O jovem lá cobrando ao
governador a questão da BA 408. E o governador olhou pra ele e perguntou
onde que era essa BA. “Onde é a BA 408?” Então, o que nós podemos ver...
Quero parabenizar aqui o nosso amigo Arroz, que realmente ele se
preocupa também. A gente vê que a nossa juventude, a nossa população
vem cobrando, vem com esse anseio diariamente nessa luta incansável
pela pavimentação dessa BA 408 e o governador, infelizmente, falou que
não conhecia essa BA. Então, tão aí realmente um descaso na nossa
região. E esperamos realmente que os políticos, eles lutem, eles briguem
por dias melhores pra o nosso povo, que realmente o nosso povo necessita,
não só da BA, mas necessita de um hospital de emergência, necessita de
uma infraestrutura melhor aqui na nossa região. O que nós podemos ver é
as nossas BA, todas acabadas. Você vai aqui em Conceição do Coité, um
absurdo, uma região com dois deputados estaduais; não tem estrada mais
pra andar. Você tá andando caindo dentro dos buracos. Você vai aqui pra
região de Alagoinhas, a mesma situação. Então, realmente o que nós
precisamos é de políticos sérios, políticos honestos, que lute em prol do
nosso povo. E é por isso que nós estamos à disposição da nossa população,
do nosso povo. Um forte abraço a todos os aracienses.

Vereador Jefson, na Tribuna:

Bom dia senhor Presidente; colegas vereadores. Quero saudar as
colegas vereadoras Jamile e Edneide; quero saudar aqui o público
presente, em nome de Zé Pedreira, saúdo os demais. Saúdo também a
14

todos os ouvintes da Cultura FM e aqueles que nos acompanham pela
transmissão. Meus amigos, queremos tratar, nesta manhã, de alguns
temas e um deles é o mesmo citado aqui pelo vereador José Augusto, que
nos antecipou e o vereador Guinha, que é da Policlínica. Graças a Deus,
nossa região recebe essa obra tão importante que foi inaugurada e
entregue ontem Virgílio, a população da região sisaleira. Ficamos
impossibilitados de participar, por conta de um convite da Comissão de
Educação aqui da Câmara; ficamos aqui para participar dessa reunião e
por conta disso, eu, vereador Leandro, vereador Virgílio, não podemos
participar ali da inauguração, por conta do horário que coincidiu de ser no
mesmo horário. Por conta disso, não fiz parte ali. Mas fiquei feliz em ver a
inauguração, quando inaugurou ali, vi lá a bandeira do nosso município, o
slogan. São 14 municípios, são vereadores? Então, são 14 municípios que
fazem parte do consórcio do sisal, que estão filiados e que irão receber os
benefícios daquela Policlínica. Quero aqui parabenizar o vereador, o
governador Rui Costa; quero parabenizar a todos os prefeitos da região
sisaleira; os deputados. Porque a gente sabe que sem eles isso não
aconteceria. Mesmo não votando no governador, mas estou aqui pra
parabenizá-lo pela ação que fez na nossa região. A gente sabe que já era
pra isso ter acontecido há muito tempo. Também a questão que já foi dita
aqui pelo vereador Guinha de Pascoal, que é um hospital de emergência
em nossa região. A gente sabe do sofrimento do nosso povo para se
deslocar até Feira de Santana e até Salvador, para passar por um processo
cirúrgico e a gente sabe que o povo tem sofrido muito. Amenizará muito
agora com esses especialistas, que o município estará encaminhando até
Serrinha. E a gente sabe, não Jamile, Vossa Excelência que atua muito na
área de saúde, a gente sabe da grande necessidade financeira do povo que
não tem condição de pagar exames que são muito caros e também a
distância pra você se deslocar até Feira de Santana ou até Salvador, 220
km, pelo dia todo, sair de casa de madrugada, praticamente 24h no ar
vereador Marinho, pra fazer um exame marcado pelo SUS com muita
dificuldade. A gente sabe que o sofrimento é grande. Nem sempre
consegue um transporte de qualidade por conta da demanda. Mas graças
a Deus, todo esse sofrimento agora está sendo amenizado, porque serão
apenas 36 km agora para realização desses exames. Então, fica aqui as
minhas considerações sobre a inauguração da Policlínica. E outra questão
importante que o nosso município, com essa filiação, com essa
participação, recebeu também um micro-ônibus, que estará sim
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atendendo as pessoas, levando esses pacientes que estarão indo ali até a
cidade de Serrinha. No mais, quero parabenizar a todos os vereadores que
estiveram ali presentes, nos representando. Parabenizar a prefeita Keinha,
vice-prefeita Gilmara, o ex-prefeito Silva Neto que esteve ali na realização
desse evento.

Vereador José Augusto aparteia:

Quando você tocou na questão aí, eu tiro o chapéu na questão de
Rui Costa, que eu vejo que a verdade tem que ser dita, tanto na área da
educação como também na área da saúde, tem avançado muito.
Entendeu? A questão de atender o nosso povo do nosso estado da Bahia e
também aqui a nossa região do sisal. Mas lá ele falava sobre a questão do
que foi um tema, Silva Neto botou um vídeo aí que estava na luta e tá se
reunindo com alguns prefeitos também; eu tive lá conversando com alguns
prefeitos que tem amizade com Silva Neto ali perto, da questão do hospital
regional daqui da região. Aí o que foi que o governador falou lá no
momento? Ele disse que foi à Alemanha e lá na Alemanha ele perguntou...
tem um prédio que é, que atende todos os municípios ali daquele estado,
ou daquela região ali. Todos os municípios daquela região. Pela umas
regional. E aí aquele hospital é um prédio e ali atende todas as
especialidades. Sê sai de lá, sê entra com um problema e só sai de lá
quando estiver ok. Então, ele disse que lá se envolve município, estado e
união. Todos os três pra construir e todos três pra administrar. Eu achei
isso de grande importância e relevância o que ele falou ali naquele
momento. Temos que unir todo mundo pra esse hospital sair aqui pra
nossa região do sisal.

Com certeza vereador Zé Augusto. Inclusive, a Policlínica, ela já
funciona assim, né? Os municípios entram com uma boa parte da despesa
da Policlínica... se eu não me engano vai gerar em torno de 60 a 80 mil
reais aqui no município de Araci. Não lembro exatamente o valor. Concedo
vereadora.

Vereadora Jamile aparteia:

Vereador, o estado entra com a contrapartida de 40% e 60% fica
rateado para os municípios que compõem o consórcio. Haja vista que o
valor é referente a cada habitante do município. Então, se o município tem
mais habitante, o município paga um valor maior.

Vereador Jefson – Entendi. Então, veja aí a responsabilidade que os
prefeitos assumiram, em ter uma parcela vereadora Edneide, mensal desse
valor. Independente de usá-lo ou não, tem esse compromisso de estar ali
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arcando com 60% das despesas da Policlínica. Então, devemos utilizar e
muito esse serviço aí. Devemos procurar e muito a Secretaria de Saúde,
para estar fazendo esses encaminhamentos dos pacientes, para que esse
dinheiro seja pago e também seja muito bem utilizado pelos moradores da
nossa cidade. Senhores vereadores, eu estive batendo um papo com alguns
amigos ali do povoado de Roça de Dentro, entre eles o amigo Joel e o
professor Júlio, né? Ele conversando um pouco sobre a região ali de divisa,
falando um pouco sobre as estradas ali de Várzea da Pedra, seguindo até
Laginha, Campo Grande; conversando também com Quinha, filho de Rosa
ali da Laginha. Os mesmos pedindo que seja dada uma atenção naquela
estrada. A gente sabe que é uma região muito distante aqui da sede do
município e por se tratar de uma região distante, às vezes, não por
intenção, mas ela acaba sendo um pouco esquecida por conta de não ter
uma pessoa direto cobrando ou talvez também por conta da demanda.
Mas me comprometi com eles e vou pedir a Clebson que encaminhe uma
indicação ao secretário de infraestrutura, para que o mesmo possa colocar
na sua programação ali a recuperação das estradas ali que liga o povoado
de Várzea da Pedra até a chegada do povoado do Campo Grande, ali
passando por esses povoados. Aproveito e mandou um abraço para os
mesmos. Eles me disseram que são os ouvintes assíduos aqui da sessão da
Câmara; que todas as 3ª feiras gostam de ouvir o pronunciamento dos
vereadores e fica aqui o meu abraço e dizer a eles que nós aqui os
vereadores, estaremos, com fé em Deus, na próxima semana,
encaminhando já essa indicação para o Executivo, para que o secretário
de infraestrutura possa estar colocando, assim, dentro da sua
programação, o mais breve possível a recuperação ali das estradas. No dia
de domingo, a convite do ex-prefeito Silva Neto, ele que tem lançado seu
nome aí a pré-candidatura a estadual pela Bahia; participei ali de um
encontro ali no povoado Arapuá e em seguida fomos até o povoado do Rio
Peixe, onde tinha ali um futebol marcado e a vereadora Jamile, vereadora
Gilmara, vereador José Augusto, vereador Anastácio, secretários e mais
alguns amigos acompanhavam ali aquela visita do então pré-candidato
Silva Neto e eu fico imaginando, fazendo algumas ponderações, porque a
gente antes de se tornar político, a gente é cidadão e a gente também é
eleitor. E a gente faz diversas cobranças e recebe, a gente fazia e hoje a
gente recebe, né? Diversas cobranças da população. E às vezes, a gente
hoje se questiona vereadora Jamile, por exemplo, Araci há um anseio
muito grande por empresas em nossa cidade. Tinha um anseio muito
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grande de uma água que atendesse toda a população da sede, da zona
rural. A gente tem um anseio grande de que a energia do nosso município
viesse a ter uma energia que atendesse a demanda da cidade, da zona
rural e as empresas que pudesse se instalar em nosso município. Mas a
gente sabe, hoje eu sou vereador de 3ª mandato e tem mais 14 colegas
vereadores aqui, a gente sabe que se não tiver um representante legal
para estar cobrando aqui, como nós vereadores, dos prefeitos, para estar,
do prefeito, da prefeita para estar cobrando dos secretários, as coisas
demoram de acontecer. E às vezes, nem acontece! Porque determinada
região ou talvez algumas comunidades não tenham algum representante
legal. É como se ficasse esquecido ou abandonado. Eu vejo Araci hoje,
nessa mesma condição. Já há muito tempo a gente sabe que Araci, pelos
grupos políticos que aqui temos, elege deputados de outras cidades e por
conta disso Araci ficando um pouco esquecida. Hoje vereador Marinho
aqui, fez uma indicação pra Fubá. Por que ele fez? Porque ele é da região!
Vereador Leandro fez aqui indicação pra região de Lagoa do Boi, porque é
da região. Vereador José Augusto da mesma forma. A vereadora Jamile da
mesma forma pra Barreira. E eu pergunto: Os deputados que a gente tem
, que de fato não são daqui, a prioridade deles é aonde? A gente sabe que
a prioridade deles são as cidades deles. A nossa cidade fica sempre por
último. Fica sempre pela sobra, é o que der, é quando puder. Porque
infelizmente é dessa forma. Eu represento uma região, todo muito vê aqui,
minhas indicações são direcionadas, porque eu represento um povo, eu
represento algumas comunidades, que fui eleito e que tenho uma
representação naquele lugar. E Araci por muitos anos se repete essa
história; não se elege um deputado estadual, não se elege um deputado
federal e fica sem forças. Posso dizer assim. A nível de estado e a nível de
Governo Federal. Eu penso que Araci, nós moradores, devemos deixar um
pouquinho a paixão política nesse momento e refletir. Araci tem outros
nomes também. Refletir e fazemos um trabalho de conscientização do
povo, para que nós possamos eleger um deputado estadual na nossa
cidade. Vereador Guinha de Pascoal, lançou aqui em uma sessão o seu
nome também a deputado federal, que deve também ser vista pelo povo
da terra, se realmente de fato ele for até o fim com a sua pré-candidatura.
Eu penso dessa forma. A gente precisamos acordar pra essa realidade. Lhe
concedo vereador. Só finalizando aqui o meu pensamento. A gente precisa
acordar para essa realidade, porque se nós não elegermos de fato um
representante, que fale a nossa língua, que sua prioridade seja Araci,
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ficaremos sempre com a sobras, com o que der, com os deputados que a
gente elegemos por aí. Eu não tô aqui Guinha, criticando os deputados que
a gente elegeu não. A gente sabe que muitos deles e um exemplo aqui é o
deputado federal Félix Mendonça, que tem colocado milhões aqui em
nosso município. Outros deputados estaduais também que representa.
Mas não são e nunca vai ser prioridade 1000% da agenda deles pra o nosso
município. Porque eles têm a cidade deles e isso deve ser respeitado.
Porque se elegemos o nosso, um deputado da nossa cidade, com certeza a
prioridade do nosso deputado, do município será a nossa cidade. Então,
penso dessa forma e passo os 30 segundos que tenho, ao vereador Guinha
de Pascoal.

Vereador Valter se manifesta: – Vereador Jefinho, obrigado pela
lembrança aí. Quero dizer que a minha pré-campanha a deputado federal
é um dos importantes aqui na região do sisal. Nós temos uma região que
ultrapassa a marca de 16 mil habitantes e que necessita de uma voz firme
na Câmara Federal, pra representar esse povo. E é por isso que eu coloquei
o meu nome a disposição. Um forte abraço meu irmão.

Vereador Jefson – No mais, eu tenho outros temas para tratar, mas
5 segundos. O tempo não dá mais. Quero agradecer pela oportunidade...

Vereadora Jamile, na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Edneide;
público aqui presente; ouvintes da rádio Cultura FM um bom dia. Saudar
aqui o nosso sempre presente aqui nas sessões, o nosso amigo Zé Pedreira.
Saudar também o líder comunitário, Jonas da Fubá, o líder comunitário,
agente comunitário de saúde, Arôvel, uma honra tê-los aqui sempre
presente, ouvindo o que os vereadores têm a falar para a população, para
que assim vocês possam também transmitir para as comunidades a qual
vocês representam. Senhor Presidente, inicialmente, gostaria de agradecer
a todos os meus colegas, pela aprovação da indicação a qual protocolei
nesta casa, para a construção de uma grande escola na região da Barreira.
Sabemos o número de alunos que tem ali naquele distrito e a necessidade
de se ter uma estrutura com maior conforto e adequada para que os
nossos alunos possam assim fazer os seus estudos. Mas senhor Presidente,
colegas vereadores, gostaria nesta manhã também de agradecer ao
presidente da associação comunitária da comunidade de Baixa, onde no
último sábado, estive lá presente, participando da reunião. Graças a Deus
seu Presidente, o número de casos tem caído e isso daí tem feito com que
as coisas venham voltando ao normal. E as reuniões das associações que
19

estavam paradas por algum tempo devido a pandemia, já está retornando
e isso é bom para que nós vereadores possamos estar presente, não só
falando para aquele povo, mas também ouvindo as demandas que aquelas
comunidades têm, pra que assim, nós vereadores possamos tentar
resolver e ajudar de alguma forma. Então, é muito gratificante poder
participar dessas reuniões. Eu que sempre tive a satisfação de estar
presente em reuniões de associações, então, eu me senti muito honrada
de participar daquela reunião e vê a união daqueles moradores e estar
sempre presente o número bastante conceituado de sócios, que se fazem
presentes ali discutindo os problemas da comunidade e buscando sempre
resolver de alguma forma. Então, agradeço a oportunidade de participar
naquele momento da reunião. Estava presente também o colega vereador
Zelito da Ribeira, o colega vereador José Augusto, o nosso líder político
Silva Neto também estava presente, participando daquele momento, bem
como a nossa vice-prefeita também estava ali, para falar para o povo e
também ouvir as demandas que aquela comunidade apresentou naquele
momento. Então, mais uma vez, obrigado ao presidente da Associação de
Baixa, pela receptividade. E estaremos sim, visitando e ouvindo as
associações, porque sabemos o quanto vocês são importantes para o
nosso município, para o desenvolvimento do nosso município; pelo
trabalho que os presidentes sempre fazem em prol em defesa das suas
comunidades. Então, que possamos sim, cada vereador buscar participar,
apoiar e incentivar as associações do nosso município. Senhor Presidente,
também nesta manhã, gostaria de parabenizar ao pessoal do caratê, do
nosso município, ao qual participaram de um campeonato e trouxeram
uma grande alegria para nosso município. Parabenizar esses jovens e dizer
que, é dessa forma sim que queremos ver o nosso esporte sempre
avançando, sempre crescendo e buscando mais conquista para o nosso
município. Dizer que vocês estão de parabéns e que contem sim, com o
nosso apoio, pois sabemos o quanto é importante a valorização e o
incentivo a essas práticas esportivas. Pois não colega.

Vereador José Augusto se manifesta: – Primeiro parabenizar pela
sua fala e falar também da questão do caratê, que eu vi o quanto eles
representam dentro do nosso município, nas artes marciais. Também
agradecer ao Fiinho, do box, que fez aí um trabalho no 7 de setembro, com
todo esforço, mesmo teve o apoio da Secretaria de Ação Social, da prefeita
Keinha. Mas parabenizar e vamos dar oportunidade a cada dia mais a esse
povo. Tanto o Jiu-Jitsu, como o karatê, o box; todo ato de artes marciais. [
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Vereadora Jamile – Com certeza vereador. Estava aqui também na
minha pauta, para parabenizar o professor Fiinho, pela iniciativa de no dia
7 de setembro, promover aquela corrida em nosso município e dizer que,
foi um evento muito bonito e que diversas pessoas puderam participar.
Então, isso é gratificante e é dessa forma que queremos sempre ver o
incentivo ao esporte e a outras áreas também do nosso município. Mas
senhor Presidente, colegas vereadores, não poderia também deixar e de
prestar o meu apoio ao conselho, a criação do Conselho Municipal de
Juventude. Tivemos aqui recentemente o jovem Glauber Cordeiro, o qual
se expressou muito bem e é uma luta sim, não só uma luta dos jovens. Mas
um aluta de todos nós que estamos aqui representando essa juventude do
nosso município. Sabemos o quanto a nossa juventude precisa ser ouvida
e precisa ter voz. Então, parabéns a você Glauber, pela iniciativa. E tenha
certeza que pode contar sim, com o apoio desta casa, porque nós somos
vereadores e estamos aqui prontos para dar o apoio que vocês precisam.
Então, dizer a vocês que, a criação do (falha no áudio) é muito importante
e que tenha certeza que estaremos aqui atentos e dispostos a ajudar
naquilo que estiver ao nosso alcance. Colegas vereadores, ontem foi uma
grande satisfação participar da inauguração da Policlínica da região do
sisal. Sabemos o quanto nosso município fica distante da capital Salvador.
O quanto nosso município tem pessoas que diariamente viajam para
Salvador, tendo que sair daqui 2h da manhã. Eu seu Presidente, que atuo
muito na área da saúde, e que já precisei viajar acompanhando alguns
pacientes, tendo que se deslocar aqui de Araci 2h da manhã, sei de perto
a realidade que cada cidadão enfrenta, para conseguir realizar um exame
de alta complexidade, um exame de alto custo e as dificuldades que cada
um enfrenta. E sei também o quanto essa Policlínica, vai ajudar e vai trazer
mais conforto para a população que mais precisa. Ontem eu estive lá em
Serrinha e fiquei muito feliz em ver exames que somente eram realizados
em Salvador, que hoje serão realizados na Policlínica de Serrinha.
Consultas médicas que só eram realizadas em Salvador, que agora
poderão ser realizadas na Policlínica de Serrinha. Então, isso é muito
gratificante para nós que trabalhamos e que lutamos diariamente para a
melhoria do nosso povo. Além disso, nosso município recebeu também um
micro-ônibus, que tará fazendo a locomoção desses pacientes, para serem
atendidos. Então, isso é muito gratificante. Pude também contar com a
presença dos meus colegas vereadores, membros da Comissão de Saúde,
vereador Zelito, vereadora Edneide, vereador José Augusto que também
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estava presente, vereador Guinha de Pascoal, o vereador Francisquinho e
a nossa prefeita Keinha e a nossa vice-prefeita Gilmara e também o nosso
grande líder político que foi quem esteve a frente, logo no início, para
realização desse sonho do nosso município poder participar do consórcio
do sisal e ontem estava lá junto conosco para a concretização desse sonho.
Então, isso é muito gratificante. Sabemos o quanto nosso município irá
ganhar. O nosso município irá ter um custo? Irá! Mas o benefício que irá
ter é muito maior do que o custo. Então, o município de Araci está de
parabéns. O povo de Araci está de parabéns, porque terá mais saúde e
mais qualidade no serviço de atendimento. Então, que pode estar lá
presente e visitar a Policlínica, pode ver que é um ambiente incrível. Que
parece um hospital particular. Equipamentos de última geração, que eu
fiquei, confesso a vocês, bastante emocionada, porque só quem conhece a
realidade de perto, só quem acompanha a realidade de perto, sabe o
quanto aquele bem é importante para o nosso povo. Então, agradeço ao
nosso governador Rui Costa, por ter esse olhar sensível a essas causas e
estar juntamente com os prefeitos criando esses consórcios e construindo
essas Policlínicas. Ontem foi a 21ª Policlínica entregue no estado da Bahia.
Salvo engano, tem mais 5 Policlínicas para ser entregue. Então, é um
marco muito grande de que quem vai ganhar com isso é toda a população
da Bahia, tendo mais saúde. E não poderíamos também deixar aqui de
falar, do nosso tão sonhado hospital do sisal. Porque sabemos o quanto
nosso município e a nossa região depende de um hospital de grande porte
na região e que é um sonho também para o nosso povo, a construção desse
hospital. Sei que ontem o prefeito de Euclides da Cunha foi muito feliz,
presidente do consórcio, quando citou essa situação e o governador disse
que iria sentar com a secretária de estado, de saúde para tá vendo a
viabilidade desse tão sonhado hospital da região do sisal. E sei que... Só
um momento. Sei que tão logo o governador vai se sensibilizar e ver o
quanto é importante a nossa região ter esse grande hospital do sisal. Não
importa se o hospital seja construído em Serrinha, em Coité, em qualquer
município. O importante é que venha um hospital mais próximo para a
região, para que o nosso povo não tenha que se deslocar uma distância de
210 a 20 km para ser atendido.

Vereador José Augusto se manifesta: – Jamile, você tocando no
assunto, a questão da saúde; a gente vê o seguinte. Se você observar, o
nosso município avançou, de 2013 pra cá, avançou muito na questão da
saúde, a gente vê que Araci tem UPA, hoje tá com o SAMU; entrou Keinha
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agora diversas especialidades, tá sendo atendido fora, mas marcado aqui
pela secretaria. A gente vê ultrassom. Hoje um médico contratado pra
atender aqui, tanto no posto de saúde, como tem doutor Fernando e
doutor Chaves que atende de diversos exames, o nosso laboratório
funcionando. Então, eu vejo que Araci, a cada dia avança mais. Agora com
essa questão da Policlínica. A gente viu a questão da, do câncer de mama
das mulheres, o comprometimento do município, que trouxe o carro pra
Araci. Tem a questão da catarata, de todo glaucoma. Todos esses
procedimentos. Então, a cada dia avança mais e parabenizamos a nossa
prefeita Keinha.

Vereadora Jamile – Com certeza vereador. A saúde no nosso
município tem sim feito a sua parte; os serviços estão aí dando
continuidade, nenhum serviço parou. Então, isso prova o
comprometimento da gestão municipal, da Secretaria de Saúde em não
deixar que os serviços são essenciais parem. Como eu ontem conversava
com alguns colegas vereadores de outros municípios e eles me
perguntavam como estava a situação da saúde aqui no nosso município,
se alguns serviços tinham parado e eu respondi que não. Que os serviços
essenciais estavam sim, dando continuidade e que o nosso município
estava avançando cada vez mais. Além disso, nosso município foi um dos
municípios primeiros a implantar o Centro de Testagem, no combate ao
COVID. Foi o primeiro a ter um hospital referência de tratamento ao
COVID, com respiradores implantados. Então, isso mostra o
comprometimento e a atenção para com os nossos munícipes. Senhor
Presidente, nesta manhã, gostaria também de agradecer ao secretário de
infraestrutura do nosso município, senhor João Paulo, onde na última
semana recebi uma reclamação lá da região de Barbosa, colega vereador
Zelito também recebeu, a respeito pane elétrica que deu na praça lá da
comunidade e a equipe esteve lá verificando o que de fato ocorreu e ali
eles puderam detectar que alguém fez alguma ligação errada na praça e
gerou um curto circuito, que deu uma pane elétrica e que causou um
grande prejuízo para o município. Mas dizer que a equipe esteve lá e fez
todo o serviço que devia ser feito e que voltou a funcionar normalmente.
Também agradecer ao secretário João Paulo, onde cobrei a questão da
iluminação pública, lá da comunidade de Tanque Cavado e o mesmo me
informou, agora pela manhã, que já estaria deslocando uma equipe para
fazer os reparos necessário na iluminação pública daquela comunidade.
Dizer a todos os meus colegas vereadores e a população de Araci, estarei
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sempre aqui cobrando aquilo que é de cobrar, porque fui eleita pra
defender o povo do meu município e estarei aqui também reconhecendo
aquilo que foi feito em prol do povo da nossa terra. No mais, agradecer
mais uma vez pela oportunidade. Agradecer ao meu amigo Tony da Voz do
Campo, pelo convite de participar, hoje, da entrevista no campo da
política. Agradecer a Jean também pelo convite. E dizer a toda população
de Araci. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever. Fiscalizar e legislar.
Trabalhar em prol do nosso povo. No mais, meu muito obrigado, tenham
todos um bom dia.

Vereador Marinho, na Tribuna:

Bom dia a todos; bom dia senhor Presidente; bom dia caros
vereadores; vereadora Jamile; vereadora Edneide. Um bom dia a todos
aqui presentes; a imprensa; ao nosso amigo Jonas; a Arôvel e todos que
nos acompanham pelas redes sociais e a rádio Cultura FM. Eu gostaria de
começar aqui falando hoje, sobre o nosso fatídico 7 de setembro. A gente
tá percebendo, vendo a nossa democracia, passar por um momento de
muita preocupação e uma sensibilidade inóspita de pessoas que convivem
e vivem limiando o que pode ser feito, o que é livre, o que é proibido. Nós
estamos em uma situação preocupante, onde direitos são suprimidos,
onde jovens são mortos, onde negros deixam de existir! Fiquem atentos e
aqui está o meu repúdio pra toda forma de violência, toda forma de
opressão e supressão, em especial pra nós jovens, negros, periféricos e
LGBTQIA+. Eu queria também falar, eu não vou me delongar hoje nas
palavras, porque a gente precisa de mais ação e menos fala. E eu queria
agradecer imensamente ao pessoal da Prefeitura Municipal, que esteve na
comunidade da Fubá, esta semana, pra avaliar, pra medir e fazer com que
aconteçam as nossas propostas aqui da Câmara, as nossas indicações.
Então, Prefeitura Municipal, meu muito obrigado pela atenção; a
comunidade precisa da atenção de vocês, assim como todas as outras e
todas as indicações que chegam aqui. Aproveito o ensejo pra agradecer
aos meus amigos vereadores, pela aprovação de hoje. Essa indicação é
pertinente e importante. A gente precisa avaliar e trazer proposições que
sejam concretas e consigam ser feitas. Não adianta a gente querer almejar
o sol, onde a gente não consegue colocar a mão. É necessário que as
indicações, elas sejam pertinentes e sejam realistas. Falar da Policlínica em
Serrinha, infelizmente, eu não tive como estar presente ontem, na
inauguração, mas os nossos amigos estavam lá, representaram bem a
nossa cidade, nossa prefeita Keinha, vice Gilmara. E poder entender que
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uma pessoa precisava sair daqui, como Jefinho falou, às 2h da manhã, às
4h da manhã e só chegar no final do dia pra se fazer um exame na capital...
A necessidade dessa Policlínica, já passou há muitos anos. Eu não poderia
deixar aqui de deixar os meus pêsames pra família de dona Celestina, que
perdeu ontem mais um ente querido. E deixar um abraço pra todo mundo
que nos escuta, lá da comunidade da Fubá, (falha no áudio) e todos os
demais que estão sempre presentes. Parabenizar a equipe do caratê, em
nome do meu amigo Adilson Filho, lá do CRTB de Araci e todos que
competiram. E dizer que nós estamos aqui pra apoiar, incentivar o esporte
e breve teremos novidades sobre o esporte aqui na nossa cidade. Meu
muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia e até mais.

Vereador Leandro, na Tribuna:

Bom dia colegas vereadores; público aqui presente nesta manhã; as
pessoas que nos acompanham através das redes sociais; da rádio Cultura
FM e todos os líderes comunitários presentes e também líderes de
associações. Temos aqui o líder da Associação dos Vaqueiros, do município
de Araci; associação essa que tenho certeza que irá crescer muito na nossa
comunidade. Agradecer a imprensa, em nome de Zé Pedreira, aqui
presente. Como sempre né Zé, já pode levantar aí a carteirinha como sócio
da casa. Arôvel também, escritor, historiador, enfim... Senhoras e
senhores, eu queria começar o discurso de hoje, nesta manhã, fazendo
uma solicitação a secretária de saúde do nosso município, que os carros
que são utilizados nas regionais, na zona rural, os carros que fazem
transporte de paciente até o hospital, quando quebram, quando dá
problema, tá demorando muito para se fazer um reparo. São carros de
emergências; quando der problema, que a secretária, secretaria tome
providências, mande um carro substituto até ser feita a manutenção do
carro titular. Para não deixar as comunidades desassistidas, como vem
acontecendo. Falar da Policlínica regional; dizer a todos que também é
quem cuida do SAC da Prefeitura Municipal de Araci, que faça as correções,
que o site faz aí um comunicado totalmente errôneo, quando ele diz que a
obra, o gasto que ocorreu naquela obra foi 60% do consórcio e 40% do
estado. E não é assim! A nota do município está errada! Não é desta forma,
não é na construção. É no funcionamento! O Governo do Estado vai arcar
com 40% do valor e o consórcio regional do sisal, vai arcar com 60%, ali
daquela Policlínica regional. Eu espero que a Policlínica regional, não tire
o ensejo, a necessidade e não tire a observância do Governo do Estado, na
necessidade de um hospital de emergência na região do sisal. Apesar de
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ser uma grande obra, parabéns ao governador Rui Costa, a todos que
participaram, que cobraram, que lutaram. Mas aqui, sem dar ônus, nem
bônus a quem não é de direito. Quem merece, hoje, receber os parabéns
nesta Tribuna é a atual prefeita, porque vai pagar um valor, mensalmente,
para a Policlínica atender o cidadão araciense e não ex-prefeito nenhum
como dono de obra. Porque pretende ser candidato a deputado estadual.
Sinceramente, a lisonja nesta casa tem sido preocupante. É tanto, que é
citado o nome de um pré-candidato a deputado estadual, como futuro,
como salvador... mas não é citado os demais, como, doutor Arthur, Léo de
Garcia, o esposo da minha amiga colega vereadora Edneide, Rosival Leite.
E alguém pode dizer – “Rosival Leite não é de Araci”. E Silva Neto é? Silva
neto morou, se criou em Araci? Um período pequeno. Silva Neto hoje foi
morar em Feira de Santana; quem não sabe disso na cidade? Hoje um précandidato a deputado estadual, que mora em Araci, doutor Arthur e Léo
de Gracia! Essa é a grande realidade! Rosival passa um tempo, mas
também não mora frequentemente na cidade. Então, vamos deixar as
lisonjas de lado e vamos fazer a coisa certa. Ou vamos tentar mais uma
vez enganar, tapear, colocar a população numa linha que não é a correta
e não é a real. Dando seguimento, eu queria informar a todos, aos
ouvintes, essa questão da nucleação, do qual eu citei na minha indicação
nesta manhã. A nucleação é algo que me preocupa, e muito! Porque
nuclear significa tirar alunos e colocá-los em uma única escola para serem
mais assistidos, com a direção, vice direção, coordenação. O problema é,
nuclear alunos de apenas 5 anos, 4 anos de idade; as comunidades, os pais
vão deixar que seus filhos sejam transportados de uma comunidade para
a outra com essa idade? É aí senhores vereadores, que eu digo a vocês, aos
colegas. É preciso sim, reformar algumas escolas como na Jitirana, na
Lagoa da Jurema, povoados menores, pra atender essas crianças nas
comunidades. Agora, ampliar, construir se o município vai nuclear os
alunos na comunidade, pra quê eu vou ampliar uma escola, construir uma
escola numa comunidade, que vai levar o aluno para outra comunidade
onde tem um Centro Educacional? Então, é preciso entender melhor o
andar, o passo a passo da educação no município. Senhoras e senhores,
como foi citado nesta manhã, a questão da BA e o vereador Guinha de
Pascoal, que também é pré-candidato a deputado federal, só você federal
aqui em Araci. Né? Mas eu queria dizer o seguinte, eu ouvi nesta manhã,
que o governador disse “onde é a BA?” Né? Eu só queria dizer, que o
cidadão que mora nessas regiões, nessas fronteiras, observe: Qual
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deputado, até o momento, conseguiu alguma emenda ou alguma
construção relacionada a essa BA? Para na hora de dar um voto, pra na
hora de buscar um apoio. Cobrar é bom! Mas na hora que chega o
benefício tem a consciência... escutei, nesta manhã, que um morador de
Tucano pediu um número de um pré-candidato a deputado. Será que é pra
dar um apoio, por que quer gente nova, por que fez algo lá por alguém da
família? Quem é que não participou de pleito? Ou será que quer conversar
e negociar o voto? Vamos falar a realidade! A realidade é essa! Não há
outra realidade! Não vai mudar e pronto e não mudou. E aí senhoras e
senhores, queria me dirigir aos profissionais de educação do nosso
município, quando o presidente da comissão dizer que, desde o dia 17 de
maio, a Comissão de Educação da casa vem tratando e foi convidada a
Secretaria de Educação, Prefeitura Municipal, que aqui veio através do
senhor José do Socorro, administração e finanças e planejamentos. E
ontem nós também tivemos uma reunião e não tá parado não. Não tá
parado como muitos vem dizendo. Na reunião de ontem ficou decidido que
ia fazer uma visita em Conceição do Jacuípe, que já pagou. Ia pedir as
folhas ao TCM de 2000, de 1997 a 2016. Ficou decidido que ia fazer uma
consulta ao TCU, mas, informando ao TCU a existência da lei em vigor e
que o recurso já está creditado na conta do município. Também ficou
decidido que vai solicitar a inclusão total da Comissão de Educação, na
comissão emergencial que a prefeitura criou. Ficou decidido que irá
solicitar que a Comissão de Educação da casa, seja convidada para
participar em todas as reuniões entre prefeitura e outras entidades. Pra
trazer informações melhores nesta casa. Enquanto presidente da
comissão, eu solicitei à procuradora do município, que inclua na Comissão
Especial da prefeitura, um setor jurídico, pra gente encaminhar
documentos, solicitar documentos. Solicitei também que seja incluso um
corpo ali com o seu presidente, vice-presidente, secretário da comissão que
foi criada e não criaram um corpo para ela, para a gente se dirigir a alguém
lá dentro da comissão. Se um cidadão, professor, um pai, um aluno
quiserem colocar uma ideia, uma proposta, vai se dirigir a quem? Então eu
fiz esse pedido e pedi que nessa errata, nos considerando do município,
seja lá informado a Lei 14.057, de 2020, que é a única em vigor, até o
momento. A prefeitura convoca uma comissão, convoca um cidadão,
coloca ele como membro de uma comissão e lá vereador Marinho, não cita
a lei maior que tá em vigor, nos considerando. Como é que esse cidadão
vai discutir a lei, se nos considerando não tá citando-a? E aí senhoras e
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senhores, por minha tristeza, num programa de rádio em Tucano, um
colega vereador citou que existia um vereador na Câmara, dizendo que
Keinha disse que não ia pagar os precatórios. Eu nunca citei isso aqui na
Câmara! Nunca foi citado isso pela minha pessoa! Foi citado que há uma
lei que ampara, tá em vigor e pode pagar. E é verdade! E que pode pagar.
Foi citado pela minha pessoa que é preciso a Câmara de Vereadores estar
mais presente. Que é preciso o sindicato entender que, esta casa que vai
criar uma lei, que esta casa que vai legislar pra o Executivo cumprir. Não o
Executivo criar uma lei e mandar pronta pra casa aprovar. Nós estamos no
caminho de legislar pro município. Será que esta casa está fazendo o seu
papel? Será que tá legislando mesmo? E todos nós sabemos que uma
grande porcentagem disso tudo, quem vai decidir é esta casa. Somos nós
que vamos decidir! Eu não fico inércia! Eu não vou é ficar omisso! Porque
a população sabe, o profissional de educação sabe o que tá acontecendo.
Se um professor não souber o que tá acontecendo, ele me desculpe, ele
tem que mudar de profissão. Essa é a grande realidade. Agora, dizer que
eu fui contra, que eu disse que Keinha não ia repassar, não ia dividir
dinheiro. Eu posso afirmar aqui se fosse Silva Neto, ele tava brigando pra
não repassar! Isso eu posso afirmar. Não só porque teve reuniões recente
de (Falha no áudio) mas porque enquanto prefeito, baixou decreto dizendo
que não ia pagar. Que não ia ratear. Eu tô mentindo? “Ah Léo, mas...”. Não
me interessa se Silva Neto quer pagar, se não quer. Afinal, o próprio que é
pré-candidato, deveria gravar um vídeo, se posicionar também diante da
categoria. Por que não se posiciona como eu estou me posicionando? Eu
não quero saber se a prefeita quer pagar, se não quer pagar. Não me
interessa o pensamento de Keinha hoje! O que me interessa é o
cumprimento da lei. O que me interessa é o que é que a lei diz. Pouco me
importa. Bolsonaro vetou lá a lei que dava direito ao repasse; à Câmara
dos Deputados derrubou o veto. E aí? Eles tão preocupados com o interesse
de Bolsonaro? Eles aprovaram, acabou! É o que esta casa tem que fazer. A
gente tem que legislar e exigir que o prefeito cumpra as leis. Pouco me
interessa se é da vontade física, pessoal ou não. Eu não quero, de maneira
nenhuma, fazer politicagem referente a precatórios. Tivemos uma reunião
ontem saudável e vamos ter outra saudável. Hoje já fui convocado pelo
Sindicato APLB, pra outra narrativa, outra reunião, pra avançarmos nas
ideias. Muitos mandam vídeos meus pro sindicato, dizendo que eu tô
falando mal do presidente do sindicato. Tá terminando o tempo vereador
Jefson. Em momento nenhum me interessa falar bem ou mal de presidente
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de delegacias sindical. Eu não aguento mais nas redes sociais, nos grupos
de professores ligando, perguntando. Eu vou sentar com presidente, com
a comissão. Vereadores vão ser convidados e vocês vão ver as atrativas.
Eu só quero que cumpra as leis. Eu só quero prudência! Quando mexe em
precatório e dinheiro, as pessoas fazem planos, às vezes toma até
empréstimos. Às vezes, fica eufórica na rua. Às vezes, fica apontando
vereador salvador da pátria, vereador que é contra. E eu não tô vendo
nada disso aqui na Câmara ainda. Tão criando uma tempestade aonde não
há necessidade de criar. Aonde não há necessidade de criar. No mais,
senhoras e senhores, tempo tá acabando, desculpe vereador Jefson, pediu
aparte. É 15 minutos. É rápido.

Vereador Jefson se manifesta: – Na próxima 3ª feira a gente debate
o assunto.

Vereador Leandro - Pronto. Queria agradecer a todos e dá um bom
dia a todos.

Vereador José Augusto levanta uma (questão de ordem):

Seu Presidente, eu vou novamente retirar aqui o pedido que fiz nesta
casa, que o jurídico desta casa, desse um parecer como a casa poderia
conduzir a questão desse tema. Não recebi! Tive uma conversa paralela
com o jurídico; estou aguardando, porque esta casa não pode legislar
diante do fato desta lei. Então, nós temos que buscar aqui... O que é que
eu quero deixar bem claro pra os professores. Já que existe a lei e é
obrigado a pagar, se a prefeita tá se negando a pagar; o que é nós vamos
fazer? Entrar com ação diretamente a justiça, pedindo forçar a prefeita
pagar! Que até agora a gente vê que esta casa está sendo muito incluída
que ela pode legislar e fazer qualquer ato da lei. Então, eu peço... eu tô
aqui fazendo um ato verbalmente, que eu posso, o Regimento me dá esse
direito. Que o jurídico desta casa dê um parecer se a prefeita, se essa lei
obriga a prefeita pagar, porque a gente vai aí diretamente ao Ministério
Público, pra buscar e resolver o problema. Porque está cada aqui tá de
acordo, diante de qualquer fato, a resolver o problema.

Vereador Jefson levanta uma (questão de ordem):

Dentro do tema, eu quero informar ao vereador José Augusto que,
no dia de ontem, houve uma reunião da Comissão de Educação. Estava
presente o vereador Virgílio, o vereador Leandro e o jurídico da casa. Pra
discutir justamente esse tema. Por quê? Como vereador Leandro falou, foi
derrubado o veto, ou seja, existe uma lei que diz que pode pagar. No
entanto, no dia seguinte, o TCU encaminha a União dos Prefeitos – “TCU
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veta precatórios do FUNDEF, para pagar profissionais do magistério até o
julgamento do mérito”. Ele encaminhou uma recomendação a União dos
Prefeitos, para que encaminhar todos os prefeitos, que ele não pague até
que o mérito seja julgado. Então, todos os prefeitos estão aguardando por
isso. Mas, diante da nossa conversa aqui, a gente montou uma pauta, não
foi vereador Virgílio? Vereador Leandro está aqui e pode confirmar. Uma
pauta para que a gente possa ir até esses órgãos públicos, fazer essas
consultas e também ir até a cidade de...

Presidente Virgílio, contribui: – Conceição de Feira!

Vereador Jefson – Conceição de Feira, onde houve lá um
entendimento lá e houve, foi pago um valor lá, pra que a gente pudesse
conversar com secretário da educação, conversar com os vereadores da
Comissão de Educação, pra se embasar e ter respaldo. O jurídico da
Câmara não tem competência pra fazer isso; o da prefeitura da mesma
forma. Porque não são eles amanhã que vão salvar... por exemplo, a
prefeita Keinha fazer algo que vai de encontro com o TCU. Porque não são
eles que julgam. Então é assim, se existe já uma determinação de quem
julga de que não se pague por enquanto, enquanto não houver a decisão,
enquanto não for julgado o mérito, pode-se causar um problema para o
nosso município. Então, que a gente vá com calma, não crie ansiedade em
ninguém; pra que pessoas não comecem a se endividar, achando que pode
receber e no final pode dar errado. Então é assim, a prefeita, em momento
algum disse que não pagaria. Ela precisa de um respaldo, de autorização
pra que isso seja feito. Então é assim, a gente precisa ter cautela, pra não
criar expectativa e também não deixar de criar expectativa. Acho que os
professores, como todos os vereadores aqui se posicionou no dia que a
APLB esteve aqui. Todo mundo é a favor, inclusive a prefeita. Agora,
precisa de legalidade e de respaldo pra que isso seja resolvido. Então, o
caminho, como foi discutido ontem na comissão é que a gente vá a todos
esses órgãos e tenha respaldo pra gente debater o tema sobre essa
questão dos precatórios.

Vereador José Augusto se manifesta: – Vereador, ainda que Vossa
Excelência entrou no tema aqui. Eu quero dizer a Vossa Excelência o
seguinte. O que é que eu tô querendo explicação aqui. Porque o vereador
disse aqui, o vereador Leandro, que nós temos a lei, nós podemos legislar.
Então, eu quero saber aonde tá que a gente pode legislar através dessa
lei? Disse aqui agora na Tribuna! Eu quero que conste em ata toda a fala.
Porque nós no poder da gente aqui somos o município mandar e nós
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aprovar. Entendeu? Então, eu quero buscar uma solução e aqui não só é a
comissão. Seja ela da educação ou qualquer comissão tá se criando não. A
Câmara como todo tem que ser convidada pra participar dessas reuniões
de debate. Entendeu? Da questão do dinheiro do precatório. Porque todos
tá aqui a favor. Então, eu quero saber como vamos legislar essa questão
que o vereador acabou de dizer? Que tem uma Lei Federal que nós
podemos, já esta casa pode legislar dentro da questão dessa lei. Não tô
aqui falando mentira, que todo mundo ouviu. Então, eu quero saber.
Porque fica parecendo que a Câmara não tá tomando nenhuma
providência.

Vereador Leandro, levanta uma (questão de ordem):

Seu Presidente, na minha fala na Tribuna, foi exatamente pra isso.
Eu quis mostrar a sociedade que a Câmara está tomando providências,
está movimentando; estamos fazendo consulta para que haja ainda
maiores clarezas, sabemos que o TCU é um órgão inativo, mas que opinou.
Opinou antes da lei. Hoje nós vamos fazer uma consulta, informando a lei
existente, informando que o dinheiro já está numa conta específica do
município. Dei uma sugestão na reunião de criar uma comissão paralela
com a maioria absoluta desta casa; aonde a mesa decidiu que seria melhor
a Comissão de Educação fazer os tratamentos com o Executivo e informar
aos vereadores como um todo, logo depois as reuniões. Isso será feito.
Claro que a prefeitura está fazendo uma proposta, criando uma comissão,
estão trabalhando. Hoje nós recebemos um convite do Sindicato APLB,
para sentarmos, discutirmos e é claro que a Câmara de Vereadores, os
vereadores também podem andar, podem conversar com servidores,
podem trazer ideias, colocar suas propostas, que serão avaliadas, não só
pela comissão, mas por todos os vereadores. E no final, quem vai legislar é
a casa! É a Câmara que vai aprovar, que vai modificar. Foi isso que eu quis
dizer! Está andando! Não está parado por parte da Comissão da casa. Não
estamos omissos, não estamos inércias. É isso que eu quis dizer ao
servidor.

Vereadora Edneide, na Tribuna:
Bom dia seu Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Jamile;
público presente; você que aí em casa nos acompanhando através da
Cultura FM e do Facebook da, desta casa. Quero aqui, em nome de Zé
Pedreira, repentista, agradecer a presença de cada um e de cada uma que
tá aqui nos ouvindo. Seu Presidente, nesta manhã, eu gostaria de
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agradecer todos os colegas vereadores, pelas suas indicações pertinente,
mas quero deixar aqui, votei a favor e votarei, porque eu sei que todos nós
que estamos aqui queremos o bem pra o nosso município. Mas eu quero
aqui chamar atenção da Comissão de Educação, colega Leandro, Leonardo
e Jefson, que faz parte da Comissão de Educação, que façam uma Busca
Ativa junto ao secretário de educação, porque nós temos várias escolas
fechada em nosso município. Pra gente não tá aqui fazendo indicação de
fazer muro de escola que não tá mais funcionando. Pra não se tornar um
monte de elefantes coloridos. Não é branco colega Jamile. Colorido porque
uma escola não é branca, ela é colorida! Então, vamos ter esse cuidado.
Porque o recurso que se pode gastar em um muro de uma escola que já
está fechado, tá preste a fechar, pode-se investir em capacitação pra
educadores, em cadeiras, em outras coisas que venha dar resultado pra o
nosso município.

Vereador Jefson se manifesta: – Vereadora Edneide, só
complementando a sua fala, se me permitir. O município já publicou uma
portaria que é constitui, nomeia comissão especial para elaboração de
acompanhamento do plano de aplicação do crédito decorrente de
precatório judicial do FUNDEF e dá outras providências. Então, tem
representante do Legislativo, APLB, servidores públicos e demais entidades
aí que faz parte dessa comissão. E isso também não impede que os demais
vereadores também façam parte dessas reuniões aí. Inclusive, a gente
deve até Presidente, encaminhar ofício pedindo que todas as vezes que
fosse reunir os conselhos, que os membros da Câmara também possam
fazer parte e deixar lá sua contribuição.

Vereadora Edneide – Ótimo. Obrigada vereador. Quero aqui
parabenizar a direção do SINTRAF de Araci, que no dia 11, no sábado, teve
a nova, teve uma eleição, não é? E eleger uma nova diretoria. Hoje a
presidente é a Maria José, que foi presidido muito bem por Cleonice, por
dois mandatos. Uma instituição que foi criada em 74 e eu tive a
oportunidade de passar 14 ano por ali. 4 anos presidindo como presidente,
mais 4 ano como secretária de mulher. 4 ano como secretária geral e 2
anos como tesoureira. E quero parabenizar a direção por tá ali na frente
de uma instituição que luta e que busca melhoria de vida pra trabalhador
agricultor familiar. Quero aqui também parabenizar a Associação COPAC,
associação de Caldeirão, pôr na 6ª feira, a KA veio assinar um convênio
que vai ser quase 1 milhão, para construção de uma agroindústria. A fécula
do milho, onde nós vamos ter uma pequena indústria aqui no povoado do
Caldeirão, que vai fazer o “flocão”. Nós sabemos que o flocão a gente
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compra, vem de Irecê, de outras cidades e nós vão ter no município de
Araci, uma fábrica que vai produzir o flocão no nosso município.
Parabenizar aquela associação, pela sua organização. Porque nada vem se
associação ou a organização não for organizada. Então, parabéns a
Rivailto, a João Luiz, a Zé Antônio, a toda direção que faz parte da
associação. E parabéns também ao Governo do Estado, porque é ele que
tá injetando esse recurso para que o nosso município tenha
sustentabilidade. Quero aqui falar da Policlínica regional sisaleira. Tive o
prazer ontem de participar, fui convidada pela assessoria do governador;
como eu sou do Partido dos Trabalhadores, todo evento que o governador,
ele vai estar presente entregando, todos os vereadores do partido, a
assessoria tem o cuidado de encaminhar o convite. E ali eu vi o quanto a
felicidade do nosso povo, a receber aquele bem, que vai ser de grande
importância, não só pra Araci, mas, pra 14, pra 15 municípios. Que
Queimadas era de outro território, mas agora pediu pra ficar no território
do sisal, pelo custo ser menos pra sua, pra seu município. E ali eu vi muito
bem e quero até parabenizar, como Guinha disse, a fala do prefeito
Luciano de Euclides da Cunha, né? Que ele deixou bem claro, na sua fala,
que ali não foi só por conta de um setor, de um autor, mas vários autores,
vários atores fizeram a parceria pra aquilo acontecer. E eu me recordo
muito bem, que em 2017, eu consegui participar Marinho, de três PGPs.
Rui Costa, ele pode ter todos os defeitos, mas ele é fera, em governar! É
um bom gestor! E a gestão dele, a primeira gestão dele, ele construiu por
muitas mãos, por várias opiniões, criando PGP (Programa de Governo
Participativo) nos territórios. E eu tive o prazer de participar, tanto no
território do sisal, no território Portal do Sertão e Metropolitano.
Acompanhei e 2017 já se tinha essa preocupação da Policlínica regional
em Coité. Só não sabia onde era o município. E a gente sabe que não
dependia também só do governador, porque quando envolve municípios,
envolve também seus interesses. Seus interesses políticos. E ali se criou
assim aquela, aquele tumulto, né? Aonde vai ser? É em Coité? É em
Valente? É Araci? É Serrinha? E a gente muito sabe a necessidade, a
importância, como Jefson falou aqui, quando a gente se tem um
representante maior no nosso município, que é um deputado. E a gente
sabe que não fácil também pra Serrinha. Não porque o prefeito quis. Mas
por causa do deputado Osni. A gente sabe que teve a maior participação
dele também. Pra defender o município dele seu Zé Pedreira, como
deputado estadual. E ali, a gente sabe que esse projeto, o governador
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injetou ali mais de 24 milhões na infraestrutura e Leandro, na manutenção,
no funcionamento 40% vai colocar e 60% dos 14 município faz parte do
território. Como a colega Jamile disse: “O maior município paga a maior
parte, mas também o maior município tem a maior quantidade de exame,
de consulta e de atendimento. Então, se você for fazer uma conta aqui
rápida, em Araci, principalmente eu que faço parte da Comissão de Saúde
no 1º mandato e no 2º mandato e, luto também Jamile e sou muito
procurada pra pagar exames, pra pagar consultas particulares, porque
pelo SUS não consegue pelo município Marinho; não vai ser quase nada
pro município. Porque se o município... nós temos exame aqui e consulta,
exame de 600, de 800, de 1.200, de 400 reais e ainda feito em Salvador.
Ainda tem transporte, tem o transtorno, a hora que sai, a família que quer
acompanhar. E o município ainda não dá conta, sabe por quê? Porque não
marca! Agenda! É agendado. E significa que agendar, não agenda hoje pra
amanhã, ou de hoje uma semana, ou de hoje pra um mês. Tem exame, tem
consulta Zé Pedreira, que passa 8 meses pra ser chamado o paciente. E aí
eu digo pra você. Quem tá com problema hoje e passa 8 meses sem
receber, sem a consulta ou sem o exame, se tiver um problema grave, já
se agravou mais ainda. E essa Policlínica vai nos trazer esse conforto, do
que esse paciente que poderia esperar 8 meses Jefinho; pode esperar só 8
dias. Esse valor até mais 100 mil por mês, vai pagar 50%. (falha de áudio)
Pois não colega.

Vereador Zelito, se manifesta: – Pega hoje mesmo. Eu estava com
paciente no hospital, foi fazer uma tomografia em Serrinha. 700 reais.
Tomou dinheiro! Mas, graças a Deus, de agora em diante acho que vai
melhorar muito. Com certeza.

Vereadora Edneide – Como foi dito lá, em algumas fala, né? Até
mesmo do prefeito Luciano, alguns deputados, que pessoas vende bens pra
se tratar. E é verdade. Porque a gente não pôde falar ali, mas eu presenciei
trabalhador vendendo novilha pra fazer uma colonoscopia de 1.200 reais.
Porque pela prefeitura não faz; pelo SUS não conseguiu e ele não ia ficar
com aquele problema esperando um mando. Então assim, com essa
chegada da Policlínica, no nosso território do sisal, vai sim, melhorar
muito, salvar muitas vidas. Porque ali também não é um hospital pra quem
chegar ali morrendo. Mas sim, pra prevenir! O problema que você tem de
ser tratado. Eu espero... Só um momentinho colega. Eu espero que essa
Policlínica, não vou falar do meu município também. Eu espero que essa
Policlínica não traga transtorno e venha com abordagem de politicagem.
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De beneficiar políticos! E sim beneficiar a população de Araci. A gente
sabemos que ali teve muitas mãos, teve ex-prefeito, ex-prefeitas, exvereadores, vereadores. E os vereadores atuais agora e prefeitos, prefeitas
atuais agora, que contribuiu sim. Porque ali não foi construído de janeiro
pra cá não. Ali foi uma proposta de 2017, 2016, que já vinha se discutindo
com outros prefeitos e, porque não dizer que eles tiveram parcela também
de contribuição. Mas eu espero, não só falar de Araci, mas que nos
territórios tem candidatos, pré-candidatos que queira aproveitar desse
bem pra fazer palanque pra o seu palanque. Eu espero que essa Policlínica
seja um bem que vá atender a nossa popularidade dos nossos municípios.
Desses 14 municípios que tá localizado e vai contribuir nessa Policlínica.
Pois não.

Vereador José Augusto, se manifesta: – Vereadora, parabéns a sua
fala. Eu quero só falar o seguinte. Eu fico aqui, eu não tenho medo de dizer,
porque é do PT, mas eu votei e tenho a honra de dizer que tô honrado hoje,
com a questão da administração de, tanto Vagner quando passou. Foi um
bom governador, a Bahia avançou muito; como também Rui Costa hoje.
Ontem, eu conversando Vagner baixou um pouquinho, eu falei com ele ali.
E eu sei que a Bahia avançou muito com a questão da administração do PT
aqui na Bahia. Isso eu não tiro; sempre sou justo. O que se, eu quero só
lembrar, que esse engajamento aí é o consórcio do sisal que, se reunir os
14 prefeito pra decidir aonde a localização do, da Policlínica. E Serrinha
ganhou! Na época tinha os ex-prefeito, como você disse que saiu e alguns
que se reelegeram, que continua hoje. Mas eu digo que o mérito aí é do
nosso governador, que teve a boa vontade de mandar essa grande obra
pra nossa região. Entregando ainda 14 ônibus, micro-ônibus pra os
municípios. Então, eu não tenho aqui nenhuma vergonha de falar, nem de
falar do PT... Eu falo do PT aqui na Bahia, porque o PT vem trabalhando,
vem administrando bem. Alguém pode dizer “ah, mas rapaz falando do...”
Não, eu falo porque não é a sigla PT. É a sigla do administrador que ali está
que esteve, como Vagner e também Rui Costa. Mas digo que o nosso
município avançou muito e vai ganhar muito com isso. E não tem
politicagem, porque o município vai agendar através da Secretaria de
Saúde. Então, cada um se (falha de áudio) lá pra marcar. Sabendo que tem
suas limitações. Não é chegar lá e marcar. Brigado colega.

Vereadora Edneide – Finalizando essa parte, que é de saúde, saúde
é sensível, saúde é vida. Nós precisamos sim, se preocupar, porque muitas
das vezes a gente perde entes querido por falta de cuidados. Por não se
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cuidar antes e a gente recebendo um bem desse que vai nos prevenir, que
vai nos precaver, a gente fica mais tranquila. A gente fica mais capaz e
mais feliz de ver a nossa população ter esse bem, que vai cuidar de suas
doenças. Eu quero aqui dizer pra o nosso Presidente, desta casa, Virgílio,
que por sinal no preside muito bem, nos representa muito bem, como eu
sempre digo, está aqui é a Casa da Cidadania, abre porta pra muitas coisa,
pra muitas oportunidade de vim falar, de explanar. Mas sempre que tiver
sim as reuniões das comissões, não só aquela comissão Presidente, mas
pede pra funcionário comunicar todos os vereadores, porque é bom
participar, né? E já vem acontecendo isso; quero parabenizar por isso.
Mesmo reunião de Comissão de Saúde, Comissão de Educação, de Obras.
Às vezes, eu recebo também, eu só não participo se eu não quiser. Mas tem
esse cuidado. Mas continue, porque é importante quando a gente
participa, quando a gente não participa. Eu sempre digo que conhecimento
é algo que ninguém tira da gente. Quanto mais você participa, você fica
mais esclarecida. Você fica mais conhecedor da causa. E sem, mas tempo
pra discursar, eu quero aqui agradecer a Deus pela vida, pela luta e dizer
que... (falha de áudio).
O presidente Virgílio fala agradecendo as palavras da vereadora,
seguiu fazendo os últimos agradecimentos a todos os presentes, salientou
a presença de Paulo de Ana e Mileno, aos membros da Associação dos
Vaqueiros, e por não haver mais nada a ser tratado e sem mais oradores
declarou a sessão por encerrada em nome de Deus.
Sala das Sessões, Plenário Ver. José de Oliveira Lima – setembro 14
de 2021.
LEONARDO CARVALHO DOS REIS
Ver. 1º Secretário
_______________________________
VIRGILIO CARVALHO SANTOS
Ver. Presidente

________________________________
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