ATA N° 23/2021
22ª Sessão Ordinária em 26 de outubro
2° Período Legislativo-2021

Ata bruta dos trabalhos realizados durante a Sessão ordinária Nº 22,
realizada em 26 de outubro de 2021, aberta aos 13 minutos passados das 09
horas pelo vereador Valter Andrade de Oliveira que pela ausência do presidente
Virgílio Carvalho Santos, dirigiu a sessão em presença das vereadoras Jamile
Magalhães da Costa e Edneide Santana Pereira e mais os vereadores, Joselito
José de Sousa, José Mário da Conceição Júnior, José Augusto Moura de Andrade
Francisco Lima de Oliveira e Jefson Miranda Cardoso Carneiro.
O presidente Valter, fez as saudações habituais e anunciou execução do
Hino do Município de Araci e tendo todos participado, tomaram assento e foi
declarada aberta a sessão em nome de Deus pelo presidente Guinha de Pascoal.
No mesmo ato, ele deu início aos trabalhos do Pequeno Expediente, ordenando
o procedimento das leituras de pauta.
O servidor Clebson Matheus, procedeu a leitura da Síntese da Ata da
Sessão anterior e tendo sida apreciada e acatada pelo Plenário, prosseguiu com
a leitura das correspondências oficiais, relatando o teor do Oficio nº 1192/2021
do Ministério do Desenvolvimento Regional que trata da "liberação de recursos
financeiros e mais ainda a leitura das Ementas dos Projetos de Lei, N° 009/2021
de autoria do vereador Luizmar Matos de Sousa que "dispõe sobre a instalação
de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas municipais e
cercanias e N° 010/2021 de autoria do vereador Valter Andrade de Oliveira que
dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos veículos oficiais e a serviço
da Administração Pública e dá outras providências.
Foram iniciados os trabalhos do Grande Expediente sendo franqueada a
fala ao vereador Guinha de Pascoal, sobre seu projeto Nº 010/2021.
➢
O vereador Guinha se manifesta.
✓
Senhores vereadores, o projeto 010/2021, um projeto importante, até
mesmo porque nós temos, aqui no município, uma frota muito grandes veículos
e secretarias, que necessita da identificação desses veículos.
Nós encaminhamos um ofício ao secretário José Socorro, ao secretário
pedindo providências que esses veículos tivesse as suas identificações. O
secretário respondeu, pedindo que havia de ter um Projeto de Lei e assim tá
sendo feito. Eu peço o apoio de todos os vereadores. É um projeto, realmente,
importante, até mesmo porque veículos oficiais, eles têm que ser identificado,
pra que seja feito bom uso desses veículos.
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O presidente Valter iniciou a pauta da Ordem do Dia anunciando o item
único de pauta, a discussão e votação do Projeto de Lei Nº 012/2021 de autoria
do PODER EXECUTIVO “Que autoriza o Poder Executivo a adquirir área de
terreno e dá outras providências”.
➢
O vereador Jefson se manifesta em questão de ordem.
✓
Esse projeto que Vossa Excelência acabou de ler, 012, ele trata da compra
de uma tarefa de terra no povoado de Nossa Esperança, é um projeto muito
importante para aquela comunidade, projeto que já foi debatido nas duas
últimas sessões aqui desta casa, trouxe diversos esclarecimentos concernente a
compra desse projeto e eu quero aqui pedir aos colegas vereadores, entendendo
a importância da compra esse terreno ali no povoado de Nossa Esperança, que
esse projeto possa ser aprovado por unanimidade aqui, dos pares presentes,
correspondendo assim o anseio daquela comunidade. No mais, agradeço
senhor Presidente.
➢
Presidente Valter – Iniciamos a votação do Projeto de Lei 012/2021,
começando pelo Vereador Jefson – pela aprovação; Vereador Francisquinho –
pela aprovação; Vereador Marinho – pela aprovação; Vereador Zelito – pela
aprovação; Vereador José Augusto – pela aprovação; Vereadora Edneide – pela
aprovação; Vereadora Jamile – pela aprovação, Projeto de Lei aprovado por
unanimidade.
➢
Vereador José Augusto se manifesta em (questão de ordem): Quantos
votos aí?
➢
Presidente Valter – 7 votos.
➢
Vereador José Augusto – Mas Vossa Excelência pode votar
➢
Presidente Valter – Neste projeto não!
O projeto foi tratado em turno único de discussão a votação e aprovado
por unanimidade com 7 votos entre os 8 vereadores em plenário.
O presidente Valter abre espaço para os pronunciamentos dos
vereadores inscritos para a Tribuna da Casa, começando pelo vereador
➢
Vereador José Augusto na tribuna:
✓
Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo presente; povo
que escuta pela Cultura FM. Eu vou tirar aqui a máscara que tá... Seu Presidente,
quero iniciar agradecendo a Deus por mais um dia. Agradecer aos colegas
também porque Deus tá dando a permissão de estar aqui novamente. E os que
não poderiam vir, que Deus também abençoe a cada um e todos que tão agora,
neste momento, escutando a, tanto a Cultura FM, como as redes sociais desta
casa, que Deus ilumine também todos aqui presente nesta casa. Quero iniciar
seu Presidente, falando do que essa administração, esse grupo político vem
transformando Araci a cada dia no canteiro de obras. Sabemos que, às vezes,
tem a lamentação de emprego, mas quando se traz benefícios pra o município,
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emprega os pais de família, aos jovens também. Não todos, mas muita gente
trabalhando; calçamento, outras e outras obras que tá sendo feita em nosso
município. Fico feliz de ver aqui que ontem recebi um vídeo, aonde essa
polêmica do estádio e aí antes de falar nesse vídeo, ouvi uma matéria da exprefeita deste município, junto com o seu filho, indo à Salvador, tentando de
qualquer forma atrapalhar a vinda desses benefícios pra o nosso município. Fico
triste porque ela é uma professora, de saber que no Estádio Zé Brígido, vai ser
construído um colégio com uma área poliesportiva, com também piscinas pra
natação e outras e outras coisas que vão acontecer ali, como cursos; vai ter área
pra cursos, diversos cursos pra o nosso município. Aprimorar mais o nosso
jovem, dá mais conhecimento pra que ele saia dali pra trabalhar também com
seu curso concluído. E aí eu fico me perguntando o porquê e aí o governador,
ontem, a SUDESB já tomou as devidas providências, a prefeita Keinha teve lá;
fico feliz de ver a grandeza e a boniteza daquele estádio, já feita a planta, já
feita o vídeo mostrando tudo. E diante disso seu Presidente, eu vejo que... E eu
vou dizer aqui que a oposição tem feito um papel, é o papel dela de quanto pior,
melhor pra eles. Não vou deixar de falar isso aqui! Ora, não vota no projeto que
era pra o colégio, do estádio, mas vota no terreno que vai construir o estádio.
Se não acredita que o estádio vai ser feito, por quê aprovou o terreno? Essa é a
pergunta da população a todo momento na rua Zelito. Sim, se não confia, não
acredita que o governador vai fazer, vai construir, e por quê aprovou o terreno
pra o estádio de futebol? Teria que ter sido contra também! Aí me dá um nós
na cabeça. Bom, se eu não acredito que o governador vai fazer, por quê eu vou
aprovar um terreno pra fazer, construir um estádio? E ali, a grandeza da
prefeita Keinha e eu tenho dito que Keinha, já no início da administração, vem
a cada dia mostrando ao povo de Araci, que tá indo buscar mais e mais benefício
pra o nosso município, junto com o ex-prefeito Silva Neto. E aí incomoda quando
eu falo o nome de Silva Neto aqui, incomoda. Incomoda Zelito e Jefinho e
marinho, porque Silva Neto é o cara que vem trabalhando por Araci. Foi
prefeito, trabalhou muito e, agora, mesmo fora do mandato de prefeito,
continua saindo pra Salvador e Brasília, pra buscar benefício pra Araci.
A prova tá aí, mais 2 milhões de asfalto pra o nosso município. Mais 1 milhão
pra comprar, eu acho que é máquinas pra limpezas de aguada pro pequeno
agricultor. E aí eu tenho dito o seguinte. O que foi que a oposição fez em Araci,
a não ser, praticamente, deixar o município numa situação difícil? E hoje, se
prega nos quatro cantos, e às vezes, usar esta Tribuna, que Araci tá sendo
destruído. Pelo amor de Deus! Vem falar isso numa Tribuna de Câmara é querer
fazer chacota da cara do povo. Que o povo sabe o quanto Silva Neto, quando
foi prefeito desta cidade, fez pelo município de Araci. Entregou a Keinha Jefinho,
e Keinha continuou trabalhando. Keinha, na entrega do parquinho, da Praça do
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Parquinho, que muitos não acreditava, como não acredita hoje no estádio,
Keinha comprou uma ambulância com recurso próprio seu Francisquinho e
entregou a população. Aí vem aí às ruas, que silva Neto já deixou em
andamento, ela tomou a frente das obras, como administradora e tá mostrando
pra quê veio. Cê vai aqui pro lado da Cascalheira, diversas ruas calçadas, com
aquele calçamento intertravado, que é coisa de primeiro mundo. Sim, quem é
melhor pra Araci? Quem tá fazendo ou quem não fez? Ou quem deixou Araci na
situação difícil? E aí seu Francisquinho, eu parabenizo aqui os 11 vereadores que
votaram nesse projeto. Que vai chegar no nosso município, como a questão da
área da delegacia, do terreno da delegacia e do Pelotão da Polícia Militar.
Parabenizar, por votar, pra haver um colégio Marinho, você que é professor e
conhece e sabe onde você ensina um colégio do estado, sabe a situação dos
alunos, 1.500 aluno no Imaculada, numa situação daquela. Isso é fazer o mal
ao povo de Araci? Ou fazer o bem? Vereadores que votaram aqui, como
vereadora Jamile, vereador Zé Augusto, que aqui está falando, vereador
Guinha, vereador Zelito, vereador Manuel de Bernardino, vereador Guri,
Marinho, Francisquinho, Jefinho, Virgílio. Então, eu fico me perguntando. Qual
é o mal que esses 11 vereadores fizeram a população de Araci ou não trazer, a
não ir buscar benefício pra população? Aí incomoda quem passou lá no
passado, que tava na administração, que não fizeram nada. Que não buscaram
nada. Que não mostraram nada. É isso! Então, senhoras e senhores do nosso
município, eu só tenho a dizer que esta casa tá unida pelo melhor. Mas nesses
projetos eu tenho que parabenizar esses 11 vereadores que tiveram a coragem.
Os outros tiveram a sua opinião; vou respeitar. Mas não concordo! Vota contra
o colégio e depois vota a favor pra construção do estádio. Se a polêmica é o
estádio. Por quê votou no terreno? Meu povo de Araci. Então, o problema era
tentar dificultar a situação. E aí a ex-prefeita bota uma matéria, que está em
Salvador, buscando solução ainda pra esse problema. Aqui não é problema!
Fazer um colégio, a nível, a um colégio que vai beneficiar os nossos alunos...
Não é problema! Buscar um estádio de futebol pro nossos atletas... Não é
problema! É a nossa solução e nós entendemos que vai entregar... E digo
novamente aqui. Se chegar o final, na reta final e esse projeto não estiver quase
na reta final de conclusão do estádio, eu vou, simplesmente, tirar meu apoio ao
governador Rui Costa. Vou deixar aqui bem registrado. Porque acredito nesse
governador. Acredito nesse governador. Então meu povo de Araci, era isso que
eu tinha a dizer nesta manhã. E dizer que, Silva Neto tá de parabéns e aqui
também parabenizar a equipe de João Vieira, que está fazendo um evento
amanhã do “Outubro Rosa”. A toda equipe que está empenhada. Quem quiser
comparecer amanhã pela manhã lá em João Vieira. Agradeço a todos e que
Deus abençoe a todos que tão ouvindo neste momento.
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➢
Vereador Marinho, na Tribuna:
✓
Bom dia a todos. Saudar a mesa em nome do Presidente Valter; das
vereadoras Jamile e Edneide e todos os colegas. Saudar as pessoas aqui
presentes, em nome da imprensa, ali seu Zé Pedreira. Saudar a todos que nos
escutam, nos ouvem pelas redes sociais e pela Cultura FM. A minha fala é breve
hoje. Eu queria vir aqui e deixar alguns esclarecimentos, porque infelizmente,
fomos alvos de Fake News. Os vereadores aqui que apoiaram a construção do
novo estádio, da escola, sofreram com tais notícias, da qual só falava
unicamente da destruição do estádio. E a gente pôde evidenciar a nova
construção do estádio; agradeço e parabenizo a prefeita, por todo o empenho;
por fazer valer a palavra; por trazer um projeto, é um projeto bem elaborado,
que a gente consegue compreender e visualizar. A gente precisava ver como diz
São Tomé: “Só acredito no que vejo”. Então, as pessoas agem dessa maneira e
é necessário que a gente venha e faça isso acontecer. Parabenizar também,
mais uma vez, a Secretaria de Saúde por todo o empenho na vacinação. Quem
precisa tomar a 2ª dose, a 3ª dose, procure o posto, procure o seu PSF; não
deixe de tomar a vacina. Agradecer a João Paulo, por todo o empenho, por todo
o trabalho que vem fazendo a frente lá da Secretaria de Infraestrutura e dizer a
Rita Adriana que, o esporte Rita, precisa ainda um pouco mais de atenção. A
gente está vendo que você está correndo atrás, junto com Renivaldo, e isso nos
enobrece muito e agradeço todo o incentivo que vem dando aí a gente. Meu
muito obrigado! E pra encerrar hoje a minha fala, Zé Augusto, eu queria lhe
parabenizar pela sua fala aqui. É necessário que tenhamos pessoas de coragem
e que enfrente aqueles que falam inverdades. E você faz esse papel muito bem.
Então, muito obrigado. E dizer que, ontem, no dia 25, comemora o dia do
dentista e o dia do engenheiro civil e pra mim é uma honra, porque na minha
casa meus pais têm uma dentista e um engenheiro civil. E eu recebi uma ligação
do meu pai, já tarde da noite, falando: “Meu filho, me desculpa, mas eu só
lembrei agora, que hoje é dia do engenheiro civil e o dia do dentista. Em casa
eu tenho os dois; que felicidade”. Então, ver um homem, semianalfabeto, em
uma cidade como a nossa, tendo um filho engenheiro civil e uma filha dentista,
só faz com que a gente cuide alegria e a gente acredite que os nossos jovens
são o presente e o futuro, o hoje e o amanhã da nossa cidade. Então, jovem
araciense... Pois não.
➢
Vereador José Augusto aparteia:
✓
Eu quero... Eu gostaria de parabenizar pelo seu dia, foi o dia do
engenheiro. Também do dia da, do dentista. Em nome da dentista também lá
de João Vieira, doutora Clara e sua irmã, que vem desempenhando um trabalho
no nosso município. Mas, queria também enfatizar aqui e falar do seu empenho
no esporte de Araci e eu parabenizo. Não tenho medo de elogiar os meus
5

colegas, pelas ações. Porque isso é virtude de quem tem o reconhecimento do
trabalho do outro. E Vossa Excelência é um exemplo, eu digo que como do 1º
mandato, a cada dia me surpreende aqui, nesta casa, e dizer novamente o
seguinte. Que meu pai dizia o seguinte Marinho: “Que a verdade dói. Mas a
mentira faz um estrago maior”. É por isso que eu tenho essa coragem de que
Deus me dá de falar sempre a verdade a população.
➢
Vereador Marinho – Isso aí Zé, muito obrigado. Eu gostaria de convidar a
todos, pra dia 30, que nós teremos um bingo beneficente, lá no Rufino; quem
puder aparecer é uma causa muito nobre. Então, faça a sua parte. E dizer a você
Jefinho, que a indicação dessa compra é pertinente, é necessária. A gente
entende os anseios da população e vê a necessidade mesmo da construção
dessa praça lá. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado. Tenham todos um
bom dia e vamos juntos.
➢
Presidente Valter faz uso da palavra - – Quero justificar a ausência do
vereador Virgílio, do vereador Guri, do vereador Manuel de Bernardino, do
vereador Léo de Marlúcia, do vereador Léo de Eridan, do vereador Laerto, todos
por motivos pessoais.
➢
Vereador Jefson na Tribuna:
✓
Bom dia senhor Presidente, vereador Guinha, Presidente da sessão nesta
manhã. Quero saudar aqui as vereadoras Jamile e vereadora Edneide; saudar
os colegas vereadores aqui presentes, vereador Francisquinho, Marinho, Zelito
e Zé Augusto, dizer que, é uma manhã importante, nós estamos aqui, mais uma
vez, prestando nosso serviço a sociedade e também discutindo assuntos de
interesse do nosso município. Quero também, de início, parabenizar o vereador
Marinho, pelo dia do engenheiro, ele que é formado na área. Em nome dele eu
também estendo os parabéns a todos os engenheiros do nosso município. Meus
amigos, hoje a sessão tá sendo uma sessão lite, vamos dizer assim; houve a
ausência de uma boa parte dos vereadores, mas, eu gostaria, nesta manhã, de
agradecer aos vereadores que estão aqui presentes, pela aprovação desse
projeto, projeto 012, do Poder Executivo, que é da compra do terreno, ou seja,
a compra de uma tarefa de terra, ali no povoado de Nossa Esperança, para a
construção de uma praça. Esse assunto foi discutido, houve alguns
questionamentos, mas, todos eles sanados e o interesse da comunidade foi
prevalecido, atendido pelos vereadores aqui presentes. A comunidade de Nossa
Esperança Zé Pedreira, é uma comunidade que cresceu muito e vem crescendo.
Uma comunidade que tem ali na sua cultura, em todos os anos tem uma
festividade ali; são um pessoal festeiro; pessoal que gosta de festa e todo ano,
que se monta um palco ou que leva um mini trio, aquela rua fica interditada e
ninguém pode passar, nem subir e nem descer. Nem pra ter acesso para as
casas das pessoas que moram na parte de cima, as pessoas não pode passar de
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carro e nem de moto Francisquinho. Daí a importância da aprovação desse
projeto, porque comprando essa tarefa, o povoados agora dispõe de uma área
específica para fazer seus festejos, para prática de esporte e também, no futuro,
construção de uma praça que estará trazendo uma visibilidade, o
desenvolvimento para aquela comunidade e também estar atendendo assim,
as pessoas daquela comunidade, com obras que é muito importante para quem
mora na zona rural. Então, fica aqui os meus agradecimentos a todos os
vereadores, a prefeita Keinha por se empenhar em atender a demanda daquela
comunidade e espero muito em breve, ver as máquinas da prefeitura ali fazendo
a limpeza daquela área e colocando a disposição daquela comunidade. Gostaria
de falar também, sobre a audiência pública que tivemos aqui, tratando da
municipalização do trânsito. Eu recebi algumas ligações, não sei se algum
vereador também recebeu. Mas eu recebi uma ligação Marinho, de alguém que
me ligou “Jefinho, é verdade que vocês vão votar aí num projeto pra prender as
motos e os carros atrasados de Araci?” (risada). Veja a que ponto algumas
pessoas trabalham para que Araci permaneça, ou seja, não evolua. Para que as
coisas permaneçam como estão e Araci não venha crescer. Meus amigos, Araci
é uma cidade, hoje, na região sisaleira é uma das maiores cidades. É uma cidade
bem vista por todos que vem a nossa cidade; a nossa feira é uma das feiras
maiores da região sisaleira. E haja vista, que o município tem crescido muito.
Araci tem evoluído e com isso a necessidade de se organizar as coisas. O
crescimento traz com le algumas demandas e quem tá à frente de uma
administração, precisa resolver as demandas que chega até o município. E uma
delas é o problema do trânsito. Todos nós sabemos a forma como é tratada o
trânsito de Araci; as pessoas param em qualquer lugar; as pessoas não
respeitam faixa de pedestre; as pessoas não respeitam, na sua maioria, acesso
pra cadeirante; as pessoas param um do lado do outro, não respeitam o direito
de vir das outras pessoas; caminhões param, às vezes, de qualquer forma aí no
meio da rua para fazer suas cargas e descarga. E tudo isso precisa ser
organizado. Quem não gosta de organização vai achar ruim. Mas isso não traz
nada relacionado a questão de carro e de moto atrasada. Quero deixar bem
claro aqui. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, para que
esclareça esse fato, quero aqui parabenizar a prefeita Keinha, por também estar
preocupada com o trânsito de Araci; em organizar a nossa cidade e este deve
ser o papel dos representantes do Executivo e também do Legislativo, que é a
nossa parte estar aqui para contribuir, como estivemos por duas vezes uma
audiência, um encontro ali de apresentação de projeto, que foi no CEMOB e
apresentação em uma audiência pública que foi aqui na Câmara Municipal de
Araci, que teve a presença da sociedade civil, a presença do Poder Executivo e
do Legislativo aqui. Pois não vereador Zé Augusto.
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➢
Vereador José augusto pede Aparte: – Vereador, colega, eu fico me
perguntando a cada dia, que tudo que se vem pra o município, se solta nas redes
sociais, na rua, algumas pessoas pra tentar afetar, criar um problema dentro de
uma administração séria, que vem há 12 ano, vem há 8 anos e 10 meses,
administrando o nosso município. Mas eu... Se lembra que nessa questão da
polêmica do estádio, tudo que eles colocavam, as matérias era que vão destruir
o estádio de futebol e vai ficar sem estádio; o atleta não vai ter nada. Que a
gente tava votando isso. Vem agora a questão do trânsito. Aí o debate aqui,
quem tava aqui, comerciante, vereadores, todo mundo junto. E aí eu fico me
perguntando. Me ligaram “vereador, é verdade”, algumas pessoas de João
Vieira que têm caminhonete, “quem vão prender as caminhonetas?”. Olhe só a
maldade! Logo aqui quando nós tava eu mostrei aqui no meu discurso. Isso é a
pessoa não ter a consciência e aí é onde eu falo, que a verdade dói, mas a
mentira faz um estrago maior. Então, a gente sempre leva a verdade a
população e quando a mentira vai andando, quando chega no meio do caminho
Zé Pedreira, a verdade chega diz: “Hei, aqui não!”. Então, não adianta propagar
nos quatro cantos do município essa situação. Tenho certeza que nós vamos
estar aqui do lado do povo.
➢
Vereador Jefson – com certeza vereador Zé Augusto. Agradeço pela
contribuição. E dando sequência aqui em minha fala. Eu gostaria de
parabenizar aqui também nesta manhã, o diretor de esporte Renivaldo. Tive
acompanhando o serviço que está sendo desenvolvido pela Secretaria de
Esportes; revitalização que já ocorreu aqui da Vila Olímpica Rei Pelé; também a
comunidade de Campo do Elói, que esteve a sua estrutura reformada,
revitalizada e tenho o conhecimento, porque esteve lá no Rufino Marinho,
também visitando a quadro de esporte do Rufino, um projeto também que foi
aprovado por nós vereadores aqui, de revitalização da quadra do Rufino e das
demais quadras do nosso município. Então, fica aqui meus parabéns e
demonstrando aí a preocupação da gestão de Keinha, já no início do seu
governo, sei primeiro ano, estar empenhada em revitalizar essas quadras,
trazendo assim a condição dos esportistas do nosso município na sua prática de
esportes. Meus amigos eu estive também hoje, mais uma vez, ali no estádio. Fiz
questão de ligar para o diretor, pedi que abrisse o estádio, para que eu pudesse
ali dar mais uma olhada naquela estrutura. Haja vista que, na última visita que
eu fiz mais específica, foi logo antes de uma reforma, e o estádio passou por
aquele período que houve uma reforma e você observando vereador Guinha de
Pascoal, é lamentável. É lamentável a gente vê uma estrutura antiga, como a
própria oposição diz que tem mais, 40 anos de construída, e a gente vê que
infelizmente, não tem condição nenhuma de se recuperar o estádio da forma
que está. E por essa intenção é que o governo está viabilizando a compra, a
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compra não, a concessão, para que se construa um novo estádio. Eu estive
olhando ali aquela grama, não tem condição nenhuma Zé Augusto, o tanque, o
reservatório de água que os caminhões pipas colocam água ali para molhar,
para abastecer e molhar a grama, a laje é tão antiga que desabou tudo. O
alambrado, tô aqui com diversas fotos e vídeos aqui, posso mostrar a quem
quiser acompanhar, como convidei algumas pessoas para ir ao estádio. O
alambrado, as suas lajes na maioria, toda deteriorada. Os vestiários, os
banheiros nem se fala. Então, vamos deixar de hipocrisia, vamos olhar pra o
futuro, vamos pensar na evolução e Araci, com certeza, continuará crescendo e
se desenvolvendo. Outra questão Gidalti, que eu fico observando, é que o
estádio hoje de Araci, ele traz para o município Marinho, no mínimo, de 120 a
150 mil por ano de despesa, sem ser utilizado. A gente sabe que um caminhão
pipa trucado, que é o que a gente vê ali abastecer o reservatório de água ali
para molhar aquela grama, não existe numa locação de caminhão trucado, por
menos de 8, 10, 11, 12 mil reais. Que é a média que o mercado pratica aí fora.
Então, se o município, suponhamos que pague 10 mil para um caminhão
trucado que está abastecendo ali para que se molhe, todos os dias, aquela
grama, 10 mil reais por mês. Vem agora as pessoas que trabalham ali na
capinagem, que estão ali cuidando, ligando o motor para estar molhando essa
grama, a pessoa que toma conta ali para que nada venha a ser roubado; se você
for parar para analisar isso aí, ali deve gerar, no mínimo, de 12 a 15 mil reais
por mês de despesa, em algo que não está tendo utilidade. Trazendo um
prejuízo ao município de 120 a 150 mil reais por ano, que poderia estar sendo
investido em outra área. Defendo a prática de esporte, se ela estivesse
acontecendo e se o estádio de Araci funcionasse. Mas, infelizmente, a gente
sabe que não funciona. Essa é a realidade que precisa ser encarada e Araci
precisa sim, de um novo estádio e é isso que teremos aqui. Ontem, a prefeita
Keinha esteve em Salvador e pôde enviar a todos os munícipes... Araci já tem
acesso a postagem que a prefeita fez, onde esteve ali visitando e dando,
pedindo agilidade, aceleração de todo esse processo, para que o mais breve
possível, o novo estádio de Araci venha ser construído. E é esse o nosso desejo,
é essa a nossa alegria, que Araci continue crescendo, é que Araci continue
evoluindo. E essas picuinhas, esses comentários negativos, a gente deixa pra
trás e lá na frente eu quero tá ali, no mínimo, fazendo de um a dois gols na
inauguração desse estádio. Se botar Zelito e Guinha na zaga ali, eu tenho
certeza que (risada) eu vou fazer, no mínimo, quatro gol. Né Guinha? Quero,
pra finalizar também a minha fala, dizer sobre a inauguração do “Centro
Judiciário” de nossa cidade. Fui convidado, para hoje às 15h, fazer parte dessa
inauguração, que será aqui em Balbino’s. Um local de grande importância, que
está sendo investido aqui em nosso município, para atender as pessoas que tem
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problemas judiciais e que não tem condição de pagar um advogado. O
município já tem esse trabalho em execução e, agora, estende ainda mais,
expande para as pessoas que não tem condição, que tem um problema judicial,
que precisa de um advogado, o município cria agora um setor específico para
estar tratando desse tema. e parabenizo aqui também a secretária de ação
social, Rita Adriana, como também a prefeita Keinha, por entender a
necessidade que as pessoas têm. Haja vista que hoje é diversos problemas
judiciais. Hoje, praticamente, 90% das causas precisa de um advogado, para dar
entrada, para dar continuidade a esse processo e com isso o município está
disponibilizando esse tipo de serviço. E pra finalizar, quero aqui parabenizar o
ex-prefeito Silva Neto, o deputado Félix Mendonça, pelo direcionamento de
mais emendas para o nosso município. A gente tem observado que o deputado
Félix Mendonça, realmente tem compromisso com Araci, que ele realmente tem
um olhar especial. Haja vista, que diversos bairros do nosso município, hoje,
estão pavimentados por conta das emendas desse deputado. Haja vista,
diversas ações na saúde também por emenda desse deputado. E parabenizo
aqui o prefeito Silva Neto, a prefeita Keinha e ao deputado Félix, por lutar cada
dia mais, para que Araci continue evoluindo e crescendo. No mais, um bom dia
a todos e muito obrigado.
➢
Vereador José Augusto se manifesta em (questão de ordem) – Seu
Presidente, queria também aqui, encaminhar e falar, ela questão da diretoria
de esporte, seu Renivaldo, que em desempenhando o seu trabalho, mesmo com
as dificuldades, mas trabalhando pelo nosso município; já fazendo
levantamento, recuperando algumas quadras de esporte, campos de futebol;
empenhado também nesse projeto do estádio de futebol do nosso município.
Parabenizar a equipe ali, a direção com a Secretaria de Ação Social, também
por essa ação da questão judiciária do nosso município, que vai atender aqueles
que mais precisam. Muito obrigado.
➢
Presidente Valter – Quero aqui justificar a ausência do vereador Luisinho,
por motivo pessoal. Convido o vereador Zelito da Ribeira, pra assumir a Tribuna,
que eu irei utilizar... Pra assumir os trabalhos, que eu irei utilizar a Tribuna.
➢
Vereador Valter, na Tribuna:
✓
Bom dia seu Presidente Zelito da Ribeira; bom dia a todos os vereadores,
a quem eu saúdo em nome das vereadoras Edneide e Jamile. Quero saudar a
todos aqui presente, em nome do nosso amigo José Pedreira, da Tucano FM.
Senhores vereadores, na última sessão, nós tivemos aqui na casa a votação
importantíssima pra o desenvolvimento do nosso município. Mas senhores
vereadores, o Fake News, ele continua forte, ele continua entrando na mente
das pessoas, como se os vereadores desta casa tivessem votado em projetos
que vai prejudicar a nossa população. Eu, depois da sessão, alguns populares
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tiveram em minha residência e ali senhores vereadores, o que eu pude entender
que, ao longo da última semana, foi feito na Praça da Conceição, através da
internet, através das redes sociais, divulgações maldosas onde em todo
momento, aqueles que não querem ver o crescimento da nossa cidade,
pregaram a demolição do Estádio Municipal José Brígido da Silva. Em um
cidadão vereador Jefinho, lá da região do Rufino, esse cidadão votou comigo, e
ele chegou pra mim, me abordando, “você votou a favor da demolição. Eu votei
com você vereador. E eu não sou de acordo com a demolição do estádio”. Esse
cidadão tem três filhos e eu escutei atentamente os questionamentos dele e pós
os questionamentos dele eu fiz os meu também. E ali eu falei. “Meu irmão, eu
escutei atentamente e quero também que o senhor me escute atentamente,
tudo o que eu vou falar. O senhor fala em demolição, que vamos destruir o
estádio de futebol. O senhor tem três filhos dentro de sua casa. Três filhos que
vão ter oportunidade de ter uma escola de grande porte, uma escola que vai
proporcionar aos seus filhos um futuro muito melhor. Uma escola de ensino de
tempo integral e seu filho vai entrar de manhã e sair á noite. E seu filho vai tá
preparado pra o futuro. O senhor tem três filhos que vão ter orgulho de ter um
estádio de futebol moderno, um estádio de futebol que vai proporcionar, aos
nossos desportistas, momentos de grande campeonato. Nós tamos falando de
evolução; nós tamos falando de crescimento”. E de repente o cidadão, ele olha
pra mim “e é tudo isso?”. Eu falei “é tudo isso. É tudo isso que o nosso povo vai
ter”. Eu, senhores vereadores, visitei a zona rural do nosso município e as
pessoas ainda preocupada com essa situação. E todos as pessoas que me
abordaram, eu tentei explicar, e as pessoas, realmente, entende. Porque
quando se faz uma manifestação da forma que foi feita, se tivesse um carro de
som na rua, convidando a população pra assinar um abaixo assinada, pra uma
manifestação e ali as pessoas que estavam promovendo essas manifestações,
sê se comportassem de maneira diferente talvez esta Câmara Gidalti Moura, na
última sessão estaria lotada. Mas lotada mesmo, de pessoas pedindo aos
vereadores, pra aprovarem esses projetos de grande importância pro nosso
município. Se tivesse um carro de som lá na rua, chamando dos pais e mãe de
famílias e mostrando que o município de Araci, em breve, estaria ganhando um
colégio de grande porte em nosso município, com piscinas olímpica, com quadra
de futebol; que tivesse recebendo uma nova estrutura de um estádio de futebol
no nosso município e que o governo tinha solicitado ao município quando a
gestora Keinha esteve na Governadoria solicitando obras importantes pra o
município, que o governo ofereceu a construção de uma escola moderna pra o
nosso município e que a equipe técnico do governo visitou a nossa cidade, que
escolheu o estádio de futebol pra construir a escola e em troca daria um novo
estádio de futebol ao nosso município. Aí pode ter certeza que as manifestações
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seriam totalmente diferente. Mas o mais importante de tudo é que a prefeita
Keinha, já anunciou a primeira obra. O projeto moderno, um projeto bonito, que
vai trazer pra o nosso município momentos importantes do futebol. Nosso
município vai ter oportunidade de participar Francisquinho, de campeonatos
intermunicipais; nosso município vai oportunidade de participar de qualquer
campeonato de futebol do estado. Então, o importante, realmente, é o que vai
acontecer. Eu tenho certeza que a população ficará feliz com tudo que vai
chegar em nosso município. Quem pôde escutar a audiência pública, aqui na
Câmara Municipal, teve a oportunidade de ouvir os palestrantes, de ouvir tudo
o que vai acontecer no trânsito do nosso município. Mas algumas pessoas
vereador Jefinho, Vossa Excelência que falou aqui da audiência pública
também, a maldade continua nas ruas ainda. Daqueles que não querem ver o
crescimento da nossa terra. Ainda se prolifera, em todo o município, que as
pessoas da zona rural não vão ter mais direito de vim com seus veículos aqui
pra sede. Que as pessoas vão pagar taxa de estacionamento, pra poder
estacionar seus carros na Praça da Conceição. Quem pôde escutar a audiência
pública, aqui na Câmara, teve a oportunidade de ouvir tudo de bom que vai
acontecer na legalização do trânsito do nosso município. E isso precisa ser feito;
não vai ter cobrança Francisquinho, Vossa Excelência que mora lá no Distrito de
Tapuio, pode levar mensagem pra o seu povo, que não vai ter cobrança de taxa
de estacionamento. Que não vai haver perseguição, às pessoas da zona rural,
que vem com seus veículos, talvez, com deficiência na documentação, na
questão de IPVA. Muito pelo contrário. Essas pessoas vão ser conscientizadas.
A questão do transporte alternativo, das pessoas que transportam passageiros
em cima de caminhonete, de F4.000, que vão ter a oportunidade de ser ouvidos;
que vão ter oportunidade pra poder, bem lá na frente, se legalizarem. O serviço
vai continuar sendo o mesmo. as pessoas vão continuar fazendo transporte
alternativo, até se adequar. Porque nós temos uma população, realmente, que
precisa de tempo. A prefeitura não vai chegar lá de maneira estúpida e pedir
pra poder não fazer mais esse transporte dessas pessoas. até mesmo porque é
uma cultura que nós temos na cidade. É uma cultura que nós temos. Mas vai
chegar o tempo que essas pessoas vão ter que se legalizar; vão ter que ter o
veículo apropriado. E o município vai dar todo esse espaço de tempo. O que
podemos ver da prefeita Keinha, é a vontade vereador Jefinho, de crescer este
município, de avançar. A prefeita Keinha, ela tá viajando constantemente pra
Brasília, pra trazer benefícios pra o nosso povo. Os investimentos conquistados
na atual gestão, que tem aproximadamente 10 meses, vão fazer 11 meses de
gestão; já ultrapassa toda as marcas vereador Jefinho. A gestão do ex-prefeito
Silva Neto, que foi duas gestões importante pra o nosso município, que trouxe
o desenvolvimento, o início do desenvolvimento pra nossa cidade, com asfaltos
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nas principais avenida, nas praças principais. Que mudou, realmente, a estética
do nosso município. Vários bairros com pavimentações. O maior número de
pavimentações feita na história do nosso município. Mas, nada supera vereador
Jefinho, nada supera os investimentos, que em pouco tempo, a gestão atual já
conquistou pra o nosso município. E podemos ver, realmente, que a gestão da
prefeita Keinha, é uma gestão que vai evoluir muito o nosso município. Uma
gestão que vai transformar a vida de nosso povo. E é assim meus irmãos, que
nós queremos ver o nosso município. É assim que nós queremos ver a nossa
cidade, independente de bandeira partidária. Eu logo cedo pude responder, no
meu WhatsApp, a uma jovem que utilizou do WhatsApp, pra talvez até fazer
chacota do projeto do Estádio Municipal. “Eu quero é ver quando vai
acontecer”. Eu falei “espere. Pode esperar que em breve você vai ter
oportunidade de visitar uma das maiores estrutura aqui da região do sisal, que
vai ser o nosso Estádio Municipal. Pode esperar”. Então, as pessoas torcem que
dê tudo errado. Mas com fé em Deus, o nosso município vai se desenvolver
bastante. Um forte abraço.
O vereador Zelito da Ribeira, ainda na presidência da sessão, comunicou
a todos do feriado da terça feira dia 02 e pelo feriado do dia de finados,
informou que não haveria sessão. Nada mais havendo a ser tratado na pauta,
foi declarado o encerramento da sessão em nome de Deus com saudações e
despedidas todos, pelo presidente Zelito que desejou um bom feriado pelo dia
finados.
Sala das Sessões, Plenário Ver. José de Oliveira Lima-26 de outubro de 2021
LEONARDO CARVALHO DOS REIS
Vereador 1º Secretário

____________________________

VIRGILIO CARVALHO SANTOS
Vereador Presidente

____________________________
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