ATA Nº 03/2020
Sessão Ordinária 3ª em 10 de março de 2020/1º Período

Ao décimo dia do mês de março do ano em curso reuniram-se em Sessão
Ordinária no Plenário Vereador José de Oliveira Lima, os quinze vereadores desta Casa
Legislativa, para realização da Sessão Ordinária, terceira do primeiro período, sob a
presidência do vereador Jefson Miranda Cardoso Carneiro, o qual tomou assento à mesa
e chamou a todos a ocuparem seus assentos e depois de saudar aos presentes e aos
ouvintes da Cultura FM, anunciou a execução do Hino de Araci e tendo cantado o hino,
declarou aberta a sessão em nome de Deus.
Iniciada à 09 horas e 16 minutos com o cantar do hino o presidente deu abertura
aos trabalhos do Pequeno Expediente, com leitura da Síntese da Ata da sessão anterior,
feita pelo primeiro secretário Jera e sem leitura de correspondências oficiais, o
presidente colocou em apreço a leitura da Síntese da Ata e a mesma foi aprovada por
unanimidade.

O presidente Jefson então volta a falar:
▪
Não temos nenhum projeto hoje para votação, os mesmos estão aguardando o
parecer das comissões. E aproveito parta reiterar, aos vereadores que foram notificados
pelos respectivos presidentes das comissões, para sentarem sem falta esta semana,
para despachar os projetos que temos aí na casa. Era para ter reunido a comissão a
semana passada, mas não sei o que ocorreu e não houve a reunião das comissões. E
quero aqui reforçar a solicitação do presidente da comissão, para que os vereadores
sentem e discutam os projetos que estão aqui em tramitação na casa. E tendo dito isso
deu inicio ao tempo dos pronunciamentos na Tribuna da Câmara, chamando a primeira
inscrita a vereadora Jamile.

Vereadora Jamile na Tribuna:
▪
Senhor Presidente; colegas vereadores; público aqui presente; ouvintes da rádio
Cultura FM um bom dia. Senhor Presidente, agradecer a Deus por mais um dia estarmos
aqui hoje, participando desta sessão. Na última semana senhor Presidente, o nosso
município realizou, através da secretaria de desenvolvimento social, a semana da
mulher. Onde várias palestras foram proferidas lá no CTP, com todos os núcleos do
nosso município. Um momento senhor Presidente, que foi muito importante; palestras
que vieram reforçar ainda mais a luta contra a violência contra a mulher; pois sabemos
que o alto índice aqui em nosso município, na Bahia e no Brasil, está muito elevado.
Então, é uma situação que devemos estar atentos e aqui eu gostaria de parabenizar a
secretaria de desenvolvimento social, por ter realizado no nosso município, essa semana
em comemoração ao dia da mulher. No último domingo, que foi o Dia Internacional da
Mulher, estive aqui na Câmara de Vereadores, participando de um grande evento
também, que trouxe a jornalista Maira Azevedo, conhecida como tia Má, que tratou
sobre uma palestra sobre empoderamento das mulheres. Um tema também muito
importante. Aqui estava o vereador José Augusto, o Presidente da Câmara Jefinho, o
vereador Guinha de Pascoal, o prefeito do nosso município e ali podemos participar
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daquela palestra e vê o quanto foi importante para nós, participarmos daquele
momento. Um domingo à noite, a Câmara de Vereadores repleta de gente participando
daquele momento. E ainda senhor Presidente, falando sobre a mulher. Ontem, em nosso
município, vivemos um dia histórico; um dia em que muitas mulheres aguardavam por
isso. E ontem, o nosso município, entregou a tão sonhada sala de acolhimento para as
mulheres vítimas de violência na Delegacia da Polícia Civil do nosso município, onde
também, entregou lá na Praça da Bíblia, o Centro de Referencia de Apoio Às mulheres
vitimas de violência. Centro este senhor Presidente, que trará bastante comodidade as
mulheres que sofrem com a violência domestica e qualquer outro tipo de violência. Pois
sabemos que a violência não é só física, tem várias modalidades de violência. Então,
fiquei muito feliz e emocionada em participar daquele momento ontem; um momento
que torno a repetir foi histórico em nosso município. Pois há muito tempo que se lutava
por esse sonho e ontem, o que era sonho se tornou realidade. Estava presente lá AA
vereadora Edneide, o vereador José Augusto, o vereador Guinha de Pascoal. E ali
podemos ver senhor Presidente, a emoção daquelas mulheres que participaram ali
naquele momento. A exemplo de uma guerreira, que eu considero, vejo Maria José, vejo
dona Maria Madalena, na pessoa de Maria José; vi a mesma muito emocionada ontem;
não pôde conter as lágrimas ao ver a realização daquele sonho. Então, foi um momento
único em nosso município. E esse centro senhor Presidente, que vai levar o nome de uma
das mulheres que foi vítima de feminicídio aqui em nosso município, que é Vanuze Pinho
Matos. Para quem não conhece Vanuze Pinho Matos, era residente no Distrito de Tapuio
e a mesma foi vítima de feminicídio pelo seu companheiro. E ontem estavam lá os seus
filhos, participando daquele momento, daquele ato de inauguração, onde aquele centro
leva o nome de sua mãe. Estava presente também o pai de Vanuze, muito emocionado
ao participar ali daquele momento. Então senhor Presidente, parabenizo a secretaria de
desenvolvimento social e a gestão do nosso município, por ter um olhar diferenciado
para as mulheres do nosso município, estar de mãos dadas na luta contra a violência da
mulher. Mas senhor Presidente, não poderia deixar de tratar de um assunto aqui, que
ontem em nosso município, se tornou bastante comentado, a questão da confirmação,
que já tinha a confirmação de algum caso de corona vírus aqui em nosso município.
Procurei a secretária de saúde do nosso município e a mesma informou que o município
notificou a SESAB devido a um caso que chegou em nosso município, com suspeita.
Mas, até o momento nenhum caso foi confirmado; só existe a suspeita. Então, tive o
cuidado de procurar a secretaria de saúde, para tranquilizar a população araciense, que
até o momento não existe nenhum caso confirmado de corona vírus. Várias pessoas se
dirigindo até ao hospital, para saber se o paciente se encontrava no hospital. O paciente,
segundo a secretária de saúde, se encontra na residência do mesmo, sob a observação,
aguardando a confirmação, se é positivo ou não esse caso. Mas até o momento, a
secretária de saúde, informou que não é a confirmação positiva no caso de corona vírus
em nosso município. Então senhor Presidente, só para tranquilizar a população
araciense nesse sentido, pois ontem, várias pessoas ficaram bastante preocupadas com
essa situação. Então, devemos aqui informar a população araciense. E quando tiver a
confirmação, se positivo ou não, aqui também, enquanto representante da comissão de
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saúde do nosso município, estarei aqui passando essas informações para a população
araciense. Mas no momento, em que ainda não existe essa confirmação, que possamos
pedir tranquilidade a comunidade araciense. No mais senhor Presidente, são essas as
minhas colocações hoje neste momento. E mais uma vez, externar a minha alegria em
ver que a mulher araciense, ontem, teve mais um sonho realizado. No mais, o meu muito
obrigado e um bom dia a todos.

Vereadora Edneide na Tribuna:
▪
Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Jamile; público aqui
presente; você de casa ouvido através da Cultura FM, meu bom dia. Senhor Presidente,
venho nesta manhã de terça feira, mais uma vez nesta tribuna, como eu sempre digo,
primeiro eu louvo a Deus por me dá a capacidade de existir. Eu agradeço a Ele todo dia e
toda hora e cada minuto, pela vida que eu tenho. Quero aqui nesta manhã de terça feira,
anunciar aos ouvintes da Cultura FM, que estão ouvindo através desta rádio do nosso
município de Araci, tudo aquilo que Edneide, enquanto vereança faz pelo bem da
sociedade. Durante a semana, foi uma semana muito movimenta e aí eu quero dizer que
08 de março é um dia comemorativo da mulher, mas a mulher, ela comemora o dia dela
todos os dias. Principalmente a mulher que é esposa, que é filha, que é mãe e que é
companheira. E ainda no espaço na sociedade. Então, ela tem todos os dias como
comemorar o dia dela. Celebrar a vida dela e a luta dela. Dizer que 08 de março,
simplesmente não é comemorar em salão de beleza, não é comemorar em churrasco,
não é comemorar em farra! Mas é comemorar fazendo reivindicação. Discutindo
políticas públicas para as mulheres. Desde 95 que Araci existe um movimento MMTR
(Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais). E esse movimento de mulheres, vem
lutando em prol da vida das nossas mulheres e meninas do Brasil, da Bahia, do nordeste
e de Araci. Dizer que era um sonho colega Jamile, de se ter um centro de referência para
as mulheres e uma sala de acolhedora, dentro da delegacia. Porque muitas mulheres
que sofrem violência, não têm coragem de chegar na delegacia e se deparar com um
policial homem e contar o seu sofrimento. Então, é mais do que justo ter sim, esta sala
de acolhimento, com uma psicóloga, com assistente social. E eu quero aqui louvar a
gestão pública por ter feito e ter aclamado o meu pedido. Porque desde 2017, que
Edneide teve posse, a primeira coisa que eu comecei a falar nesta tribuna aqui, foi
defender esse Centro de Referência, defender essa sala, por acompanhar mulheres na
delegacia e ver o que elas passavam lá. E eu louvo a gestão por ter feito esse
compromisso co as mulheres que sofrem violência. Violência contra a mulher, não é
somente a violência de murro, de faca, de tombo, empurrão não. Mas a violência
psicológica, a violência doméstica, a violência financeira; vários tipos de violência que
acomoda a mulher, que deixa a mulher com sequelas. E eu quero aqui dizer que esse
tema é um tema que não é discutido este ano, mas, desde 95 que nós perdemos
mulheres na nossa Bahia, no nosso nordeste através de violência; com seus
companheiros, por seus companheiros e também os seus amigos, pessoas próximas a
você. E violência também não é cometida também só pelos seus esposos não. Violência
também é cometida no trabalho. Muitas mulheres são violentadas no trabalho! São
assediadas pelos seus patrões! E não têm coragem de denunciar. Muitas jovens,
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adolescentes são assediadas através de um moto táxi, através de uma ida que ela vai,
uma festa que ela vai e não tem a coragem de denunciar, porque ela não tinha aquele
ponto de acolhimento. E agora em Araci já tem! Então, mulheres e meninas, se sentir
violentada, disque 100, 190, porque você vai ter a proteção. Quero aqui na minha fala
de hoje, também fazer algumas cobranças, que estive passando pelo município e aí na
quinta feira, participando da reunião da (24:18), que no qual eu represento esta casa; lá
estava à presença do prefeito, a presença do secretário de agricultura e infraestrutura. E
o secretário de infraestrutura, eu fiquei pasma, não é? Porque anunciou que tem tantas
lâmpadas, que tem tanto material de lâmpada para poder colocar nos postes e a
cobrança aqui continua. Lagoa da Picada tem mais de 4 meses que solicita lâmpada e
até hoje nunca foi. Laranjeira tem mais de 2 anos que solicita lâmpada para colocar nos
postes da comunidade e nunca foi. O Sol Nascente, a gente teve a oportunidade de fazer
um café com prosa com os moradores, conversar a problemática do município, propor
solução está lá na escuridão. Eu não sei onde é que estão essas lâmpadas. Eu espero
secretário, que essas lâmpadas não estejam guardadas para fazer campanha eleitoral!
Eu espero presidente de associação, como foi solicitado, como ele mesmo disse. Ele
está à disposição na secretaria, esperando vocês, os senhores e senhoras, para fazer as
cobranças. Eu espero que vocês procurem ele. Mas procure para resolver a solução. E
não para procurar e fazer de conta. Porque é aquilo que eu digo: Muitas vezes aqui em
Araci, as coisas faz de conta! E é por isso que as coisas não funcionam. E eu, enquanto
vereadora, representando a população de Araci, eu não me calarei diante dos erros. Não
fecharei os meus olhos diante das coisas erradas. A minha boca proclamará sempre as
verdades. Sabemos que a verdade dói, mas ela tem que ser dita! E é isso que eu vou
fazer enquanto estiver nesta tribuna; enquanto eu estiver na vereança; enquanto eu
estiver na política eu vou estar cobrando sim. Porque Edneide não é vereadora, mas está
vereadora para representar o seu povo de Araci. E é por isso que eu estou aqui
representando o povo de Araci. Então secretário de infraestrutura, mais uma vez, faça
valer aquilo que o senhor diz, “me procure para resolver”. Então, resolva! Não mande só
procurar não. Mande procurar, mas também resolva. Porque a população de Araci está
pedindo socorro, em relação à questão de estrada e de lâmpada. Falar em estrada,
também quero aqui cobrar e fui também procurada pela comunidade do Poço do
Capinho, Pereira e Poço Grande. A estrada saindo do Pereira até chegar no Poço Grande,
gente eu quase não passo. Eu andava em dez e quase não chego no Poço Grande. E a
população está pedindo aclamação. Está pedindo socorro para que a secretaria de
infraestrutura faça essa estrada. Até porque, nós temos alunos que transitam naquela
estrada todos os dias. Não só um dia por semana, não só uma vez por dia, mas, três,
quatro vezes ao dia. E eu estou aqui para cobrar aquilo que o povo pede para cobrar. É
isso aí. Eu quero desejar aqui a todos aqui do plenário, a todos que estão em casa, a
todos que estão ouvindo através das redes sociais, um bom dia e que nosso senhor Jesus
Cristo, nos conceda sabedoria para que nós possamos a cada dia proclamar aquilo que
é verdade; para que nós possamos não ferir ninguém; para que nós não possamos
magoar ninguém. Sabemos que este ano é anos de mágoa; é ano de ódio. Mas em mim
esse ódio, essa mágoa não vai prevalecer, porque meu Deus é vivo e eu vivo com Ele!
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Todo dia e toda hora eu peço sabedoria a Ele; eu peço inteligência a Ele; eu peço
coragem a Ele, porque é Ele que é a minha fortaleza. Meu bom dia e muito obrigada.

Vereador Jerônimo na Tribuna:
▪
Mais uma vez senhor Presidente, um bom dia a todos que escutam pela Cultura
FM neste momento. Hoje senhor Presidente, como houve no final de semana a
comemoração doa dia das mulheres, que em momento algum eu vejo nas redes sociais,
falar daquela trabalhadora rural; falar das que da época da minha mãe, das lavadeiras
de roupas deste município; falar daquela senhora que trata o fato ai no curral; daquela
que uma hora desta está cortando palha no motor de sisal. Muitas vezes nas redes
sociais se colocam mulheres guerreiras, mas que tem realmente a maioria um nível
superior. Parabéns para elas! Mas não podemos deixar de esquecer e esquecer que sem
aquela doméstica, que está aí agora na sua casa, apesar de vocês terem um nível de
escolaridade maior, que ela não tem, ela também é mulher. A gari, que limpa a sujeira
que nós fazemos a todo momento; poucas vezes se fala nesse povo. E aí as redes sociais
se dão realmente o desleixo ou descaso de falar de pessoas, que realmente conseguiram
que muitas não tiveram dificuldade nenhuma de chegar aonde chegaram. E aquelas que
tiveram dificuldades ou passaram até necessidades, não são lembradas. A casa de
acolhimento que foi reinaugurada... Parabéns! Mas que realmente seja usada como
deve ser usada. Que não seja mais uma obra que caia no esquecimento. Porque para
cair no esquecimento, basta àquela senhora que tem a necessidade e ela não procure.
Para cair no esquecimento é fazer de conta que não existe o que foi feito. E que mais
uma vez senhor Presidente, eu venho falar aqui sobre os fake news. Que são colocados,
principalmente, na nossa cidade e a rede nacional também está aí fazendo com que as
pessoas passem a ter uma concepção das coisas sem a devida ou sem o devido
conhecimento. Nós temos aqui, sobre a questão da saúde em nosso município. Algumas
pessoas que ficam colocando que é culpa nossa, culpa do gestor, onde não tem médicos
nos PSFs. Onde falta carro para o transporte, falta carro para levar as pessoas que
possam trabalhar dando saúde ao povo. Mas a gente também precisa entender que não
é só culpa do gestor. Existe um conjunto, onde eu tenho dito aqui, nós temos várias
necessidades de especialistas de saúde. Mas eu tenho dito que o PSF, por exemplo, da
Lajinha não tem médico. Porque nós não encontramos gente, nós não encontramos um
profissional que queira ganhar 10 mil reais para passar o mês trabalhando. Onde você
tem o especialista que ganha 10 mil por dia. Então você que fica protelando, colocando
nas redes sociais, notícias de que a gestão não se importa com o cidadão; notícias de
que nós vereadores não nos preocupamos com a população, é tudo fake news. É tudo
mentiras de pessoas que não querem o bem de vocês. É a coisa mais simples que existe,
é você estar atrás de um telefone ou atrás de um computador, colocando mentiras para o
povo, desde quando você não coloca o início do problema. Sobre a educação senhores
vereadores. Pessoas colocam nas redes sociais que a culpa é nossa do fechamento da
escola. Que a culpa é do gestor por fechamento de escola. Mas vejam só. Será que o
Ministério da Educação e Cultura, o MEC, não tem poder de fechar uma escola com 10
alunos? Que é o prefeito, que é a gestão, que somos nós que não estamos vendo para
que isso aconteça? Então, nós temos que ter um cuidado com o que nós colocamos nas
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redes sociais. Porque há uma resolução do MEC, proibindo o multisseriado; nós não
podemos mais hoje ter uma professora que ensine 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série na mesma sala. E
isso, as pessoas que dizem que gostam do nosso Araci, que amam o nosso Araci; a culpa
é do prefeito, a culpa é da gestão, a culpa é dos incompetentes vereadores que nós
temos na nossa cidade. Mas falem a verdade. Chegue para o seu amigo, para o seu
vizinho e fale que é uma questão do MEC, não é a gestão. Mas que ficam usando, com
ataques políticos, como atos políticos a uma gestão. Isso é o que às vezes me entristece!
Ora senhor Presidente e todos os vereadores e a todo povo de Araci; nós vimos quem
assistiu o jornal no dia 1º de março, sobre a questão da trans Susi. Dráuzio Varela fez
uma reportagem, colocando o porquê que ela, há 8 anos, porque está presa... Você não
pode falar preso não o trans, porque ele se sente mulher e se você disser que é homem,
dá babado. O babado é forte! Então está lá há 8 anos e não recebe visita de ninguém.
Mas aí qual foi o lado da comoção para mim no fake news. Ora, ela está há 8 anos presa,
não recebe cartas, não recebe visitas de ninguém da família dela. Por quê? Mas a redes
Globo não mostrou o que foi que aquela cidadã fez. E aí comoveu o Brasil. Crianças
fizeram cartas; estão agora fazendo uma campanha, que já quase em 10 mil reais para
ela que está dentro do presídio. Mas vocês aracienses, onde é que eu quero chegar?
Vocês aracienses entendam. Aquela transexual, ela estuprou um garoto de 10 anos,
matou, deixou 3 dias dentro da sua casa e depois foi colocar na porta da casa da mãe.
Mas a rede Globo não mostrou isso! Anos antes, tinha estuprado um menino de 3 anos.
3 anos! Foi passar um final de semana na casa da irmã, tentou estuprar o sobrinho de 4
anos. Mas por que a rede Globo não mostrou o início dos crimes que ela cometeu por
estar ali dentro do presídio há 8 anos sem receber visita? Então, onde eu quero chegar
com isso? Nos fake news; nas respostas falsas; nas reportagens que colocam para o
povo, sem ter a responsabilidade de que quem está escutando e vendo do outro lado,
não tem o poder, talvez, de raciocínio. E que nós vivenciamos aqui em nosso Araci cada
dia que se passa. É vergonhoso vocês que querem fazer oposição a gestão e mostra a
verdade. Porque uma manilha que está ali se rompendo, não foi o prefeito Silva Neto que
colocou não gente. Isso tem 20 anos ou 30 anos que está embaixo da terra. E hoje você
vem colocar buracos e o cimento já está sendo deteriorado pelo tempo. E a culpa é do
gestor. A culpa é do gestor porque não tem médico. Vamos parar que está feio! Nós
precisamos de pessoas que pensem no bem comum da sociedade e não de sangue suga
de dinheiro público. O que eu vejo aqui, pessoas que tiveram senhores vereadores, na
casa do ex-gestor Zedafó; tiveram na casa da ex-gestora Nenca, comendo nos pratos, só
que quebraram. Quebraram porque não querem voltar lá mais. Esquecem que
sobreviveram do dinheiro público há muito tempo. Para eu encerrar senhor Presidente,
gostaria de pedir ao povo de Araci. Analise muito essas imagens, essas reportagens,
comentários de salvadores da pátria em nosso município. Porque eles não pensam no
bem comum que são vocês, e sim na família e nas pessoas que estão próximas. E para
encerrar, eu gostaria de agradecer aqui senhor Presidente, a presença de uma pessoa,
que vem de outra cidade, mas que está ajudando o nosso povo na área da saúde.
Gostaria que você se sentisse Nai, agraciada e abraçada pelo povo de Araci e essa
oportunidade que você está me dando, para que leve o povo de nossa cidade na questão
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da saúde. Sinta-se uma cidadã araciense a partir de hoje. E eu agradeço muito e pode
ter certeza que, como você, existem pessoas que querem o bem do nosso município. Um
abraço e um bom dia a todos, principalmente nos povoados.

Vereador Valter na Tribuna:
▪
Bom dia senhor Presidente; bom dia senhores vereadores; público aqui presente.
Quero destacar nesta manhã, quatro figuras ilustres aqui do nosso município, que me
ajudaram na minha carreira política. Pessoas essas que sempre tiveram grande
importância na minha vida pública, que é o nosso amigo Neguinho da Chica, lá da região
de Pedra Alta, do Campo do Elói, Godinha, lá do Campo do Elói, Adeilson da Terra Dura,
presidente da associação daquela localidade e Zé Pedreira, grande radialista e
humorista aqui da nossa região. Se sintam abraçados, os quatro, pelo vereador Guinha
de Pascoal. Senhor Presidente, não poderia deixar de destacar nesta manhã, o dia 08 e
março, Dia Internacional da Mulher, e tivemos aqui em nosso município uma semana de
eventos, através da secretaria de ação social, em nome da secretária Rita Adriana,
parabenizo a todos que tiveram envolvidos nesse grande movimento durante toda a
semana. E no dia 08 de março, nós tivemos aqui no salão nobre da Câmara Municipal de
Vereadores, a presença de uma pessoa que deu uma palestra aqui que emocionou
principalmente os homens que estavam aqui Jamile. Eu só via homem se mexer, se coçar
e dizer “essa mulher veio aqui para acabar com todo mundo”. Mas, realmente tia Má deu
uma bela palestra de incentivo às mulheres do nosso município. Sai daqui realmente
encantado com essa cidadã; realmente uma pessoa alegre, uma pessoa extrovertida e
que emocionou, não só as mulheres, mas emocionou também os homens que estavam
aqui presentes naquela noite. Ontem, dia 09/03, também um dia de evento no nosso
município, ainda em comemoração ao Dia das Mulheres, onde saiu em passeata ali do
Gonzagão, andando em algumas ruas do município de Araci e tivemos o prazer de estar
inaugurando no nosso município o Centro de Referência, Centro de Apoio Para as
Mulheres, que leva o nome de uma cidadã deste município, que brutalmente foi
assassinada. Quero parabenizar a secretária mais uma vez, Rita Adriana, por esse
grande evento aqui no nosso município. Também não poderia senhor Presidente, deixar
de comentar aqui sobre as estradas no nosso município. O tema agora é estrada, é self,
é foto, é vídeo gravado dentro de buracos e o município não para, o município está aí a
todo vapor, colocando máquinas, trabalhando, tentando amenizar todas as situações.
Esse final de semana, graças a Deus, as chuvas chegaram no nosso município, mais uma
vez, e as estradas que foram feitas terminaram tendo estragos novamente. Nesta manhã,
a infraestrutura do nosso município estará enviando para a regional do Caldeirão uma
máquina, uma caçamba, para poder amenizar a situação daquela regional, povoado de
Jaconias, povoado de Barreiro Branco, povoado do Tingui, povoado da Terra Dura, ali a
regional da Queimada do Borges, Resina, região do Pereira até sair lá no Poço Grande.
Quero agradecer ao prefeito Silva Neto, a previsão essa máquina estava para chegar à
semana passada lá na região, mas diante de alguma situação lá da região do Poço
Grande, a máquina não pode sair. Mas hoje, graças a Deus, começa naquela região um
grande mutirão para a gente poder amenizar aquela situação do nosso povo. Não
poderia também deixar aqui senhores vereadores, falar do deputado Félix Mendonça.
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Deputado realmente que tem desenvolvido um trabalho diferenciado no município de
Araci. Eu costumo dizer que, às vezes a gente erra quando vota em um deputado, mas,
quando vota em um deputado e em outros políticos. Mas, também acertamos. E hoje eu
digo que Araci é uma cidade que acertou com a escolha do deputado federal Félix
Mendonça. Que podemos ver é esse deputado sempre dirigindo as suas emendas para o
município de Araci. E dessa vez não foi diferente. Porque são 2 milhões e meio de
investimento, que vai chegar para a saúde do nosso município através do gabinete do
deputado Félix Mendonça Jr. que se destaca não só aqui no município de Araci, mas em
toda a Bahia, onde teve sua votação. Quero aqui parabenizar a gestão pública por
sempre estar atenta as emendas parlamentares e sempre estar no gabinete do deputado
Félix, para poder trazer recursos para o nosso município, e dessa vez um investimento
muito importante senhores vereadores, que é um investimento para a saúde do nosso
município. Quando se fala em estrada, iluminação pública... Estrada no nosso município
é o que eu terminei de falar; nós temos um território de mais de mil e 500 km² de
extensão territorial de vários e vários km de estrada no nosso município e que tem
dificuldade. Um território do tamanho de Araci não tem como ter dificuldade em estrada.
Termina de fazer uma hoje, uma região, passa para outra, amanhã a que foi feita já está
com problema de novo e aí o município vai levando, o município vai buscando atender as
necessidades que aflige o nosso povo. A gente sabe que a estrada é de grande
importância, principalmente para o homem do campo, que sempre está na cidade e é de
grande importância que o município esteja atento, que a secretaria de infraestrutura
esteja atenta em toda a situação. E assim é que o município, ao longo dos últimos anos,
vem desenvolvendo esse trabalho no nosso município. Também, quando se fala em
iluminação pública, o município de Araci diante de tantas dificuldades que o município
passa, mas não deixa e prestar o serviço. Podemos ver nas ruas de Araci a equipe da
infraestrutura aí atenta com carro muck, com carro pequeno fazendo os reparos da
iluminação da nossa cidade; fazendo reparos na zona rural, que agora vai ter um grande
mutirão na zona rural, para poder atender a demando do nosso povo. Posso garantir aqui
na tribuna da Câmara, estive com o prefeito do nosso município, também com o
secretário de infraestrutura, o senhor Ginho, e começa na zona rural de Araci um grande
mutirão para zerar a questão de postes apagados na zona rural. Quero falar também
aqui quando se refere na questão de infraestrutura do nosso município, o que podemos
ver nos últimos dias é que pessoas andam por aí tirando foto até de outra cidade
senhores vereadores. Outro dia eu fiz um questionamento de uma rua que postaram,
através de um grupo social de whatsapp, dizendo que era Araci sem ser. E aí eu
questionei a pessoa – “onde é essa rua? Qual é o nome? Estou precisando dar uma
passadinha lá”. Então assim, um número 71; o whatsapp é do número 71 de Salvador. E
o que podemos ver é que a cada dia que passa, através das redes sociais, aumentam-se
os prefixos 71, 011, 38 e daí por diante, de pessoas que são incentivadas através de
algumas pessoas aqui, que pleiteiam as eleições que se aproximam que ficam
colocando essas pessoas nas redes sociais para dar informações que não é a verdade do
nosso município. Infelizmente é uma situação complicada. Aí eu testei o cidadão - “diz
onde é a rua? Eu quero ir lá para tirar uma foto dessa rua também, para eu poder postar
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aqui também nas minhas redes sociais”. E aí simplesmente o cidadão se calou. Até
mesmo porque ele não tinha o nome da rua e ali poderia ver que não era nem no
município de Araci, aqui na sede e nem na zona rural do nosso município. Fui
questionado também na questão do saneamento básico. Saneamento básico feito no
nosso município. O cidadão fez um mapa rodeando a cidade. Ué, se a cidade, em torno
da cidade não dá 30 km, como é que têm 30 mil metros de saneamento básico feito no
nosso município? Seria bom que essa pessoa fosse lá medir as ruas. Porque aí saberia
senhores vereadores, o tamanho que existe em nosso município. Também tem uma
situação aqui na região do Tiracolo, que o cidadão me fez a cobrança, uma cobrança
realmente verídica, que a situação de um esgoto que está lá estourado e que os
caminhões pipas, que transportam água para a zona rural passam naquela rua e termina
trazendo um transtorno grande para os moradores. Já acionei a secretaria de
infraestrutura por duas vezes e espero que o secretário atenda de imediato àquela
situação que realmente que está complicada. Mas, o saneamento básico do nosso
município, eu desafio a qualquer um cidadão que já fez esse volume, que foram feitos
nos últimos 7 anos aqui no nosso município. Praticamente o município de Araci vem
trabalhando de uma forma para zerar; agora o prefeito já anunciou mais 6 mil metros de
saneamento básico no nosso município e a gestão vem buscando zerar essa situação
que é de grande importância para o nosso povo. Quero nesta manhã senhor Presidente,
pedir a população de Araci que nos mande as informações verídicas, para que possamos
levar até a secretaria de ação social, de educação, de agricultura, de ação social do
nosso município, pedir providência naquilo realmente que é de grande necessidade para
o nosso povo. No mais, quero agradecer a presença de cada um dos senhores aqui na
Câmara de Vereadores nesta manhã, desejar um bom dia e mais uma vez, aqui saudar a
todas as mulheres em nome de minha mãe, dona Maura, que tem 83 anos de vida,
graças a Deus e que honra esta cidade com carinho, com amor e com dedicação. Um
forte abraço a todos.

Vereador Leandro na Tribuna:
▪
Bom dia colegas vereadores; público aqui presente nesta manhã; aqui os
assessores, os jovens que estão ingressando e aprendendo e nos ensinando também a
executar os nossos serviços; bom dia aqueles que nos acompanham através das redes
sociais; bom dia aqueles que nos ouvem através da rádio Cultura FM. Queria parabenizar
todas as mulheres pelo último dia 08, Dia da Mulher; o dia daquela que carrega o maior
amor aqui nesta terra. Coloquei nas minhas paginas do Facebook, Instagram, whatsapp,
ali a homenagem devida. Dizer que não é nenhum tipo de agrado porque é ano eleitoral
ou coisa esse tipo. E sim uma obrigação, porque eu também vim de uma mulher! Sem a
minha mãe eu não estaria aqui nesta manhã, com certeza utilizando esta tribuna. Queria
agradecer a Deus pelas chuvas que têm caído no nosso município, mas queria senhoras
e senhores, iniciar o meu discurso como sempre cobrando da gestão e defendendo o
povo da nossa terra. Cobrando da secretária de saúde deste município, a falta de
médico no hospital municipal no último domingo. Cheguei no hospital municipal no final
da tarde e tinha uma superlotação de pessoas esperando atendimento médico
vereadora Edneide. E ali diversas pessoas me passavam a informação que só tinha um
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médico atendendo na unidade hospitalar. Imagina um hospital do tamanho do hospital
municipal de Araci, com um único médico atendendo a população. E ali pacientes
entravam e eram atendidos com menos de 5 minutos. O médico tinha que fazer milagre,
tinha que usar uma bola de cristal para adivinha o que o paciente tinha e liberar o
paciente de imediato. Porque tinham vários na porta do hospital, na recepção do
hospital ameaçando até de quebrar, depredar o hospital municipal. E muitas vezes o
cidadão se estressa e alguém liga para a polícia para inibir o estresse do cidadão. Mas a
polícia deveria apurar os fatos também do que está acontecendo porta adentro do
hospital. Uma vergonha, uma falta de gestão, que nos observa em todos os sentidos.
Falta de gestão! Falta de planejamento de quem quer administrar o município do
tamanho de Araci! Uma joia rara. Um município que tem apenas, que perde apenas para
a região do sisal que é o município de Serrinha em arrecadação. Um joia rara que precisa
ser lapidada precisa ser cuidada. Precisa ter gestão em todas as áreas do município. Em
todas as pastas, em todas as secretarias. E que me desculpe, mas se o secretário
municipal não tem condições de exercer as suas funções, ele tem que pedir demissão!
Porque nós não observamos nenhuma movimentação de trabalho nas secretarias. Falam
que as estradas estão ruins, aí rebatem nas redes sociais, rebatem nesta tribuna que é
por causa das chuvas. Eu queria que chovesse o ano inteiro! A prefeitura tem por
obrigação de fazer mutirão, colocar máquinas nas estradas sim. Fazer estrada senhor
Luiz, gasta muito menos do que pagar caminhão pipa com a seca. Isso é uma reflexão
que devemos levar. Chuvas fazem com que a população se distancie dos serviços
públicos; não passe fome, não precise de cesta básica, não precise de água nas suas
cisternas na sua maioria, não precise que o município faça um trabalho junto a CONAV,
para conseguir ração mais barata, porque tem comida nos pastos. As chuvas não trazem
prejuízo prefeito municipal! O que traz prejuízo é uma falta de gestão, várias e várias
máquinas quebradas na garagem! É muito mais fácil fazer estradas do que tentar
combater a seca. Muito mais barato. E aí senhoras e senhores, eu queria cobrar da
gestão municipal um maior cuidado nos patrimônios que já existem no município. Estão
depredados, caídos, quebrados, abandonados. E aí senhoras e senhores, a gestão senta
durante a semana, identifica alguns patrimônios que vão ser reformados, restaurados
pelo dinheiro que entrou dos Royaltys e na semana seguinte a câmara recebe
indicações, justamente, daquelas áreas que vão ser recuperadas. Parece que a gestão
indica aos vereadores da base, o que vai ser feito, para os vereadores mandarem
indicações para esta casa. É inacreditável, como vem certinho. E aí o líder do governo
usa a tribuna e diz: “Nós sentamos com o governo e o prefeito decidiu que vai restaurar
que vai recuperar determinadas situações”. E aí vem às indicações, justamente... A
gente observando a falha senhor Luiz, os acordos que têm para tentar melhorar a
imagem de colegas vereadores nesta casa. E aí senhoras e senhores, eu queria cobrar
mais uma vez... Já fui pessoalmente conversar com o secretário Ginho... Vocês lembram
do projeto de doação de uma terreno lá em João Vieira? Para a associação construir uma
sede, mesmo sabendo que a associação já tem um terreno na praça? Vocês lembram
que a Câmara fez a doação desse terreno? Pois é! Vocês lembram da invasão que nós
tivemos aqui no terreno, próximo ao posto Juliana? Que a prefeitura pediu a Guarda
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Municipal... Quero parabenizar a guarda aqui presente... Para ir lá derrubar os pontos, se
apegando no código de postura? Vocês lembram? Então do nada, os terrenos ao lado do
terreno da associação de João Vieira, que foi doado por esta casa, estão lá todos
ocupados, sendo construídos dados por alguém. E eu já cobrei do secretário e ninguém
da prefeitura foi lá olhar até agora. Mas sabe por quê? Porque viraram terrenos para
serem trocas de votos! Esta é a grande verdade. Ninguém foi lá saber quem foi que doou
os terrenos. Nós doamos um para a associação. Se eu não me engano tem mais 13 a 14
lotes que foram invadidos e o pessoal está construindo. E ninguém foi lá! Eu já fui cobrar
do secretário! Mas ninguém foi lá em João Vieira ver quem está invadindo os terrenos. E
na verdade não tem ninguém invadindo terreno lá! Aproveitando, eu queria cobrar do
mesmo secretário, da mesma pasta, os reparos devidos na área da quadra de esportes.
Já tivemos problemas naquela área; já morreram animais. Uma porca de uma senhora lá,
uma leitoa estava parindo e morreram todos os leitões. Já tivemos diversos problemas e
eu quero cobrar a recuperação daquela praça. E aproveite secretário e olhe se estão ou
não invadindo os terrenos. Já tem até alicerces feitos. E olhe que eu fiz a cobrança
quando demarcaram e ninguém foi lá. Mas aqui no Tiracolo, ligaram rapidinho para a
Guarda Municipal ir lá tirar o pessoal. É assim, para os meus os favores, para os contras
a lei! Concedo vereador Jerônimo.

Vereador Jerônimo solicita um Aparte:
▪
Vereador, o senhor falou sobre a questão da aplicação do código de postura em
relação à invasão do terreno do Tiracolo. Eu gostaria de deixar bem claro que, quando eu
estive secretário de segurança e transporte, fui eu que fiz a execução. Eu executei o
código e postura que o senhor vereador também votou e aprovou em 2009 nesta casa.
Então, eu tenho dito nesta tribuna que o que falta em Araci é coragem de executar!
Porque nós aprovamos as leis, mas, infelizmente, ninguém tem coragem de aplicar a
coisa certa. Eu te digo que sobre a sua fala... Parabenizo e que a gente possa cobrar
realmente do secretário, a execução. A exemplo da Guarda Municipal que está aqui
presente hoje; que é papel dela zelar do patrimônio. Se alguém está invadindo ou não,
nós temos que cobrar também do comandante da Guarda Municipal que zele pelo
patrimônio público. Muito obrigado.

Vereador Leandro – O problema lá não é nem da lei. O problema lá já virou
político! E aí senhoras e senhores, eu queria sair dessa pasta e ir para a educação.
Cobrar da secretária, do prefeito municipal o pagamento do pessoal dos 40%. Nós
tivemos um acordo em assembleia, que primeiro pagaria o pessoal de apoio. Depois os
professores. Sou professor, mas eu tenho uma consciência que tem que pagar primeiro o
pessoal dos 40; porque é um acordo firmado. E este mês, sem explicações, fizeram o
contrário. Pagaram primeiro os professores, para depois o pessoal dos 40. Queria cobrar
esse pagamento e também dizer a secretária, que pague com retroativo do IPCA, não é
nem piso. Pagaram janeiro, agora vão pagar fevereiro e tem que pagar o aumento,
reajuste do salário mínimo; tanto que critica o governo federal, que deu o mínimo de
reajuste e o municipal não deu reajuste nenhum. E a respeito do piso, há uma comissão
se reunindo para negociar com a gestão. Pelo visto professores da rede pública. Pelo
visto prefeito municipal de Araci, diferente de outras cidades, não vai cumprir a lei
11

federal do piso na sua integridade. E aí eu digo aos colegas professores: Se não cumprir,
vamos nos unir, vamos exigir aquilo que é direito por lei. Ninguém está pedindo nada! O
piso é lei! E tem que ser cumprido. Não adianta dizer que não tem recursos, porque
enquadrei o prefeito na última assembleia e mostrei a ele. Não adianta o prefeito trazer
uma folha, dizendo que paga 45 milhões e arrecada 43. Sendo que dentro da folha tem
8 milhões de INSS e o prefeito não repassa de INSS. Então, ele não paga 45, ele paga
45 com menos 8 milhões. Ele paga 45 milhões menos 8 milhões de INSS que sonega!
Essa é a grande verdade. Ele tem que trazer a planilha descontando o INSS do servidor,
porque não está sendo repassado. E muitas vezes quando eu me estresso e chamo o
prefeito de ladrão, tem gente que vem me questionar. Eu posso chamar porque ele está
sonegando o meu INSS, está me roubando, porque eu sou servidor público desta terra!
Eu posso chamar. Eu tenho autoridade para chamar, até porque eu não tenho rabo preso
com ninguém. E aí senhoras e senhores, queria dizer ao (ausência de áudio) meu irmão,
conselheiro tutelar, que em visita a Laranjeira, já apoiado pelo colega vereador Laerto, a
questão de uma cadeira e rodas para a senhora Janga, queria pedir aos demais
vereadores, que eu irei fazer uma visita e venha entrar na campanha também para
ajudar,assim como entrei na campanha da minha prima Joana, como o vereador Laerto e
os demais aqui ajudaram. Peço a todos os colegas que vamos entrar nessa campanha;
vamos ajudar essa senhora. Não é fácil um cidadão sonhar com uma cadeira de rodas
motorizada e não ter direito. É duro, muito duo em relação a isso. Mas aí senhoras e
senhores, eu queria cobrar, primeiro a entrega do Mercado Municipal, que já foi
entregue pela empresa; eu vou entrar nesse tema na próxima sessão; o município, a
parte do município Magarefes, é só fazer a instalação, a rede elétrica e não estão
entregando porque estão esperando data de políticos de Salvador vir entregar juntos. A
questão também é política do Mercado. E onde estão instalados os Magarefes, está lá
baratas, ratos, cachorros soltos e outras situações que os próprios Magarefes estão
cobrando nas redes sociais. E o prédio, o mercado já foi entregue, já está pronto. Queria
só dar um exemplo aos jovens de Araci, que como é que gera emprego e renda. O SEBRAI
foi para o município de Barrocas; preparou os jovens para artesanato, fabricação e
cadeiras, bolsas e sandálias. O município de Barrocas de imediato construiu uma sede,
um galpão, fez uma parceria com empresa de calçados, quando os jovens saíram do
curso do SEBRAI, a empresa já estava chamando para trabalhar. Gerando emprego no
município de Barrocas. Araci a mesma coisa; o SEBRAI veio, qualificou os jovens,
quando terminou o curso... Os jovens estão todos desempregados, porque a prefeitura
não tomou ação nenhuma. E nem pagou o dinheiro do SEBRAI! E eu vou provar isso! E
nem pagou o custeio que o SEBRAI teve para vir para o município. E está difícil o SEBRAI
vir aqui novamente. Esta informação é fresca! É de fonte segura! No mais senhoras e
senhores, meu bom dia e meu abraço a todos.

Vereadora Edneide levanta uma (questão de ordem):
▪
Eu queria a compreensão de todos os colegas, porque está tendo uma reunião no
colégio onde o meu filho estuda, no CEMOB, e eu enquanto mãe preciso participar dessa
reunião. Se os colegas compreenderem, eu preciso me retirar.
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Presidente Jefson – Os vereadores que aprovam a saída da vereadora Edneide,
permaneçam como estão. Liberada vereadora.

Vereador José Augusto na Tribuna:
▪
Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo presente; povo que
está escutando pela Cultura FM; pelo Facebook. Agradecer a Deus, as meninas aqui do
gabinete... Está faltando a minha assessora aqui; vou perguntar por que ela não veio
hoje. Chamar logo a atenção aqui. Senhor Presidente, agradecer a Deus por mais um
dia; pelo ar que estou respirando; pelo meu coração que está pulsando; minha mente
funcionando graças a Deus; minha visão bem, mesmo tendo que usar um oculozinho;
minhas mãos apalpando; meus pés andando, temos que agradecer a Ele, porque só Ele
dá força para a gente viver no mundo que a gente vive hoje. Em todas as áreas, na
questão da pobreza, das pessoas que precisam de emprego, todos. Agradecer pelo Dia
da Mulher e eu disse no meu discurso aqui, na minha fala e disse ontem, que a vida do
homem começa dentro da mulher. A primeira pulsação do coração do homem é dentro
da mulher. Se ele nasce, coloca ele de cabeça para baixo, dá um tapinha na bunda e ele
chora, mas o choro ali é procurando alguém, procurando sua mãe que é uma mulher. E
dentro disso, quando ele abre o olhinho e o primeiro beijo que ele recebe, justamente é
da mãe. Quando ele acaba de abrir o olho, ele vê a frente dele uma mulher. Com licença
da palavra, o cocô que ele faz pela primeira vez, quem limpa é uma mulher. Então, nós
homens, temos que ser gratos às mulheres, porque são elas que sofrem; são elas que
vão para dentro do hospital para ter o filho; são elas que sofrem quando o filho está
doente. O marido está dentro de casa, mas quando está chorando lá e gritando para dar
um remédio, quem acorda primeiro? A mulher! O homem fica de lá e a mulher sozinha lá
e ás vezes nem levanta. Claro que tem muitos que se comovem, vai. Mas o carinho maior
é da mulher, da mãe. E a mãe é tão protetora, a mulher é tão protetora, que mesmo o seu
filho estando com algum problema errado, ela nunca quer que alguém castigue ele.
Então, vamos dar amor a elas, proteger e sempre estar do lado dela. Porque quem
precisa muito de amor e carinho é a mulher. O homem é meio brutão, meio... Mas a
mulher precisa e carinho e... Iniciando aqui senhor Presidente, a minha fala, ouvindo
aqui a fala dos colegas, ouvi aqui o meu colega vereador Leandro, aonde falou da
questão da invasão do terreno lá em João Vieira. Eu quero dizer ao vereador o seguinte.
Que lá está parente seu, que estão alguns ainda nem começaram e eu queria que Vossa
Excelência me explicasse, na administração da ex-gestora, seu irmão fez uma casa, seu
outro irmão que é criado fez outra casa, os seus parentes todos fizeram casa e é dentro
do terreno da prefeitura. Eu quero saber se foi algum político que mandou alguém
invadir? Porque no passado podia se fazer tudo e tomar os terrenos e até vender. E agora
tem apadrinhamento de A e de B. Ora, se eu tenho lá o meu primo, se ele tem lá primos,
parentes dele que estão lá e pessoas que votaram nele e que estão lá; eu não entendo o
porquê de dizer que tem um apadrinhamento. Irei falar ao secretário, como já falei a ele
desse ato também que você disse que falou e o secretário toma as devidas providências.
Sem nenhum problema. Agora, eu não entendo como eu falo algo hoje, de fatos que
aconteceram no passado, que fizeram ilegal e procure um documento para saber se tem
terreno da prefeitura, e hoje, porque é um ano político é alguém que está induzindo. Aí
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eu paro para pensar o seguinte. Eu fui oposição, mas não joguei pedra. Não disse que
alguém invadiu; eu não disse nesta tribuna. Porque eu acho que mesmo que alguém
invada, é um pobre que não tem condições de ter seu lar. Sei que não é correto, mas não
vou penalizar... Poço cobrar, mas não vou penalizar. Porque se a gente for ver as
invasões, aqui em Araci têm várias. São terrenos da prefeitura; vai ter que derrubar tudo;
vai ter que tomar uma postura de casas que estão construídas há mais de 20 anos e
derrubar. Porque tem muita gente que invadiu. São Paulo invade e outras cidades
invadem; em todas as cidades invade! Mas eu, da minha parte, digo que sempre tem
uma postura com 12 anos quase de mandato de vereador, nunca fui de estar querendo
encobrir algo que esteja errado. É a mesma coisa de você dizer “vamos cortar os gatos
da energia daqueles que estão ligados, que não põem pagar, de um prédio do colégio”.
Está certo? Está! Quem denunciou está certo. Agora, eu, como vereador sei que está
errado. Mas eu sou eleito pelo povo e eu não tenho coragem de denunciar. Eu digo aqui
e não tenho medo. Aquilo que faz bem ao povo lá, que tome a decisão, que a prefeitura
sabe até pelo valor. Ou que seja um terreno ou que seja o que for. Então senhoras e
senhores, só a título de esclarecimento a população. Outra coisa que eu queria...
Colega, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, que eu lhe disse a Vossa Excelência,
que não iria lhe pedir nenhuma questão de ordem para rebater você nem falar e Enem ia
lhe dá um a parte. Só queria que senhor Presidente, você entende isso. Então senhoras e
senhores... Eu acho que Vossa Excelência nem é digno de estar me pedindo nada. Vossa
Excelência sabe por quê! Pelo mal que Vossa Excelência tentou a minha pessoa e a
minha família. Mas, fica na parte de Deus. Então senhoras e senhores, só a titulo de
esclarecimento a toda população do nosso município, também a vereadora Edneide
aqui, que não está aqui, mas eu queria dizer a ela, que ela cobrou sobre a iluminação
pública; dizer que a Lagoa da Picada quem cobrou, a equipe esteve lá, não tem nem 60
dias e fez vários postes apagados. Talvez, pela questão da chuva, aconteceu um fato
depois que a equipe esteve lá, de um raio quebrar um fio de alta tensão em três lugares.
Passaram 2 dias para tentar arrumar. Então, diante disso queimou muita lâmpada.
Dentro de João Vieira já tem lâmpada queimada, que foi feita agora. Mas a Lagoa da
Picada, aonde cobrou, a equipe foi. A prefeitura vem fazendo, quem lembra que fez Poço
Grande, Barreira, esta fazendo aqui a cidade... Quem está vendo? Espera aí, será que
têm que tirar esse óculos meus aqui que é quase 5 graus e dá a alguém para ver que tem
o carro da palmas aqui? Fazendo toda a iluminação de Araci? Fez na Barreira, vai faze
em Pedra Alta agora. Fez Tapuio e outras regiões. Aí eu me pergunto. Será que pode
resolver tudo de uma vez? Falar do açougue de Araci. Ora, é aí onde eu me pergunto a
cada dia. As baratas tomando conta. Olhe que essas baratas vêm de 1900 e perdi a
data, tomando conta do açougue. Prefeito ainda teve... O ex-prefeito Zedafó ainda teve o
cuidado de buscar uma reforma, fez uma reforma; teve os problemas, o prefeito Silva
Neto, cobraram muito, quem lembra daquela parte ali da feira livre, que não tinha
cobertura, não tinha nada; disse que o povo sofria com as barraquinha, com a chuva. Aí
o prefeito zedafó conseguiu aquela cobertura; Silva Neto fez aquela parte de baixo toda
plana, com barracas novas. Ninguém lembra. Aí agora o prefeito coloca o pessoal
provisoriamente e já estão dizendo que tem barata lá no local. Olhe só como é bom,
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hein! Mas por que não olharam lá atrás, quando estavam na administração? Dos
problemas do açougue? Que era constante o povo cobrando e esculhambando? Aí o
prefeito agora vai fazer, está conseguindo com o governo do estado, vai entregar e não
entregou ainda pela questão da hidráulica que faltou, que todo mundo sabe que a
prefeitura está na questão da hidráulica da parte elétrica terminando. E vai entregar um
açougue show de bola. Sabe por quê? Quem é comprometido com o povo, sempre
consegue as coisas. Quem tem no coração o amor, ele sempre consegue, ele sempre
está conseguindo as coisas. Eu quero até aqui também, já convidar na rua lá do vereador
Léo de Eridan, onde ele mora lá, que terminou já o calçamento; estão terminando já a
calçada, toda bonita e vamos... O prefeito disse que vai entregar, talvez, desse sábado a
oito população essa rua já concluída. Para vocês terem noção. Onde eu moro eu não
coloquei, pedi para colocar o calçamento. Até que o pessoal diz “sua rua está pisando
em terra”. Mas eu quero primeiro beneficiar as dos outros para depois eu, na hora que
vier mais eu conseguir fazer, pedir ao município que faça a minha rua. Outra coisa Jera,
que foi também uma cobrança sua e isso eu posso dizer aqui sem medo de errar, a
questão da barra lá que estourou na gestão passada, não foi agora não. Isso aí foi na
gestão passada. E não tiveram o cuidado... Em 2004, isso Jera. E está lá. Mas o prefeito
teve o cuidado de esta semana de mandar o engenheiro para já dá uma olhada naquele
lugar que quebrou, para tentar fechar, para ali ter um reservatório de água para o
pessoal tomar o seu banho, ter o peixe e tudo. Isso é compromisso com o povo. É a cada
dia. Dizer à empreiteira que está lá no calçamento de João Vieira, que já está pegando
em outra rua lá, que é salvo engano é Ricardo Ribeiro Lopes; dizer que a empresa de
Janio Pedreira hoje, é a que tem... Eu não estou desmerecendo as outras, mas é a que
tem qualidade no serviço de calçamento e tudo que pega se pega conclui, não é aquele
que deixa lá 2 anos para depois concluir não. E eu fico satisfeito de ouvir hoje, de estar lá
hoje na prefeitura, a licitação das estradas vicinais de João Vieira a Araci e de Araci a
Barreira, que vai ser encascalhada Roberto. Já teve a licitação, está no processo final,
para já começar o encascalhamento. Então, eu posso aqui chegar nesta tribuna e ter a
ousadia de falar, porque algo a gente cobra, a gente vai buscar. A questão de
indicações, porque o prefeito vai fazer porque indicou para proteger não. A gente sempre
faz como a oposição faz. Todo mundo cobra. Indicação é a cobrança, um pedido. Agora,
uma das coisas que eu fico observando, é que em João Vieira, se alguém pisar em um
calçamento novo agora que está sendo feito, foi pedido deste vereador. Se chegar lá
com celular e cococar no ouvido Tim e Vivo, que está pegando lá foi este vereador que foi
buscar. Se você hoje passa por cima de uma ponte de concreto em João Vieira, foi este
vereador, no tempo não era vereador, presidente da associação que foi um pedido meu
ao ex-deputado federal Fabinho; está lá. Se tem uma praça velha que foi feita na exgestão de Zedafó, foi um pedido deste vereador. Entendeu? Se você vê o mercado, o
galpão da Praça de João Vieira, que foi José Carlos Mota que fez, estava abandonado,
com telhamento todo arrebentado, não tinha piso, foi este vereador que pediu para se
dar um concreto e ajeitar essa área. Se tem rede de esgoto e agora vai fazer outra rua de
baixo mais 300 metro de rede de esgoto, foi este vereador, que a imundice passava na
frente da igreja de João Vieira. A imundice era total. Se você hoje está atendido por um
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PSF, naquele tempo foi uma briga minha, porque queriam puxar primeiro para Pedra Alta
e eu não deixei e pedi que o deputado Severiano, colocasse lá em João Vieira. Então,
tudo que tem hoje em João vieira, foi o dedo deste vereador. Não tem nada pela
oposição. Se tem uma quadra de esportes, onde furaram um buraco no meu da rua e diz
“aqui foi eu que consegui”’. Bom, se começa uma obra em algum lugar federal, vocês já
viram dizer que mude para outro local depois que começa? Não! Então o prefeito foi em
Brasília, conseguiu recuperar o dinheiro que estava no Ministério do Esporte e aí está...

Presidente Jefson – O tempo do vereador Jose Augusto esgotou e eu peço ao vicepresidente, o vereador Valter que assuma aqui a presidência, porque eu estarei usando a
tribuna por alguns minutos.

Vereador Leandro – Senhor Presidente Valter, queria, já que fui citado para dar
explicações, em vez da explicação, queria pedir a comissão de obras e serviços, que
pudesse se deslocar até João Vieira, para averiguar essa questão dos terrenos. Eu nem
falo e a mesa já quer me cortar. Misericórdia.

Vereador Jefson na Tribuna:
▪
Senhores vereadores; público aqui presente; ouvintes da cultura FM; amigos que
nos assistem através do Facebook, bom dia a todos. Quero de início, parabenizar aqui
todas as mulheres aqui presentes no plenário da casa; parabenizar a todas as mulheres
que trabalham aqui na Câmara de Vereadores; parabenizar também as duas vereadoras,
a vereadora Jamile e a vereadora Edneide pelo seu dia. Quero também aqui parabenizar
a secretaria de ação social, toda a sua equipe e também a secretária Adriana, pelo
belíssimo evento realizado aqui no último domingo na Câmara de Vereadores. E
parabenizar também pela iniciativa da criação do núcleo ali, contra a violência das
mulheres, que foi inaugurado no dia de ontem. Infelizmente ontem eu não estava muito
bem de saúde; estive aqui pela manhã na Câmara, no intuito de participar dessa
inauguração, mas por motivo de força maior, fiquei impossibilitado de fazer parte. E
parabenizar também o delegado da nossa cidade, doutor Tiago, pela iniciativa de criar
também ali na delegacia, um núcleo para atender as mulheres com casos de violência.
Isso é um bom sinal, que tanto o poder público, através do Executivo, como também a
Policia Civil, os órgãos têm se preocupado, o Ministério Público, em estar trabalhando
nesse sentido, para que a violência doméstica, a violência contra mulher e em todos os
casos, está extinguindo e punindo as pessoas que agridem os outros. Então, fica aqui o
meu registro de parabéns a todas essas entidades pelas realizações. Quero também
aqui, convidar a toda população araciense, para fazer parte no próximo sábado, dia 14,
feriado em nosso município, o dia em que se comemora o Dia da Cultura Evangélica e eu
quero aqui convidar a todos os aracienses, para fazer parte ali desse evento. E também
agradecer ao Executivo por mais um ano que realiza que irá realizar o Dia da Cultura
Evangélica. Será um dia muito importante; cantores, bandas se apresentando ali e tenho
certeza que será muito importante à participação de todos vocês. Meus amigos, eu
quero também falar aqui sobre alguns outros temas. Fui procurado por alguns
moradores ali di bairro do Tiracolo já alguns dias, concernente aquele corredorzinho que
tem ali do lado da casa de Oliveira. A gente sabe que a única saída que tem de água ali
que desce do Alto do Bom Fim, em direção ao Tiracolo é por aquela rua de cima ou então
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por esse corredorzinho que deve dá entorno de 3 metros ali Jera, que desce uma vazão
de água muito forte e que corta aquele corredor e que traz muitas dificuldades depois,
até para os moradores passarem naquilo ali, pela profundeza do corte que a água faz. Eu
fui lá dá uma olhada; me mandaram alguns vídeos também, mas ontem, em conversa
com o secretário e com o prefeito, os mesmos já me informaram que tanto a rua de cima
como ali atrás, será calçada, como também esse corredor está dentro do processo que
já foi licitado e que já existe uma empresa que ganhou esse processo. Liguei para o
mesmo ontem, o dono da empresa que ganhou essa licitação, o mesmo informou que
está iniciando uma rua ali, próxima ao comércio do Paraíba e que assim que finalizar lá
essa obra, estará se direcionando ao bairro do Tiracolo, para fazer a realização do
calçamento ali. Então, a gente fica feliz em saber que mais um problema do nosso povo,
da nossa cidade está sendo resolvido. Quero também falar um pouco dessa questão das
estradas. A gente tem andado muito aí no município; a gente há alguns anos, em nosso
município, tendo chuvas regionalizadas. Chovia na Barreira, na região do Poço Grande
não chovia. Chovia na regional do Rufino, na região de João Vieira não chovia. Mas só
que graças a Deus, desde o fim do ano passado para cá, todas as chuvas foram dentro
do município Léo. Não foi uma chuva regionalizada, que causa tão somente um
problema local e que de imediato a prefeitura tem condições de resolver. Mas, graças a
Deus que as chuvas foram em todos os municípios; quase todas as barragens esse
grande porte já estão abastecidas. Na maioria dos tanques pequenos estão todos
abastecidos. E a gente fica feliz, que causou um problema em nosso município no
sentido de estrada. Mas os animais que viviam sofrendo por falta de alimentação, os
donos de fazendas que viviam sofrendo porque teria que estar cortando ração todos os
dias, comprando água para alimentar os seus animais, hoje não temos mais esse
problema. E o município hoje se depara com a situação de muitas estradas danificadas.
Recebi uma ligação ali a poucos minutos da vice-prefeita e do secretário Ginho, pedindo
uma reunião com nós vereadores, quem puder depois da sessão fazer parte, para que a
gente possa, dentro desse planejamento que o município está fazendo de recuperação
de estradas, nós que representamos o povo e que recebemos diversas demandas,
também possamos indicar esses lugares de prioridade, para que venha resolver, para
que os alunos no nosso município tenha condições de chegar nas suas escolas e poder
participar da aula. Eu quero falar aqui também, sobre outro tema, que já foi até falado
pelo vereador Jera, dois tópicos que eu marquei aqui, um deles é sobre a questão das
escolas. Existem diversas pessoas se perguntando “por que diversas escolas chegaram”.
Na minha região, por exemplo, houve fechamento lá atrás da Lagoa da Onça, da escola
do Exu do Rufino e da escola do povoado de Nossa Esperança e da Queimadinha que já
vem a alguns anos que foi fechada. De início, os pais... É como se fosse um choque.
Como que a gestão não tivesse responsabilidade de executar a aula dos alunos ali
naquele povoado. Mas Jera, por outro lado o maior beneficiado que eu vejo são os
alunos nesse sentido. Por quê? Porque a gente sabe que um aluno, estudando em uma
sala só, 1ª série, 2ª série, uma professora ensinando muitos seriados para 10, 12, 15
alunos ou que seja até mais, aquele aluno não vai crescer com o ensinamento
necessário que ele deveria ter. Porque a professora não tem a capacidade e não tem
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condições de ensinar várias séries ao mesmo tempo. O tempo que ela está ensinando
uma série a um, o outro de cá está ficando, perdendo o seu tempo ali na sala porque
poderia estar aprendendo sobre a sua classe. Então, às vezes a gente não entende o
porquê de alguns posicionamentos do Executivo, mas a gente deve entender que todo
pensamento parte no intuito que os alunos seja o maior beneficiado no momento da
aprendizagem na sala de aula. Então, por conta disso é um dos motivos o qual algumas
escolas têm sido fechadas e esses alunos têm sido levados para outras escolas, para
que eles estudem a classe correta em que eles foram matriculados e possam assim
aprender. Outro fato que o vereador Jera esteve comentando aqui... Jera, eu lhe
parabenizo. Sobre essa matéria do Fantástico. Analisando um pouquinho essa matéria,
eu não tive a infelicidade de ver, mas já escutei diversos comentários sobre isso. Como é
que uma entidade como Rede Globo, gasta tempo, dinheiro para levar as famílias do
nosso Brasil uma matéria como essa. A meu ver, me desculpe quem pensa ao contrário
de mim. É uma vergonha, total inversão de valores! Ninguém viu a Rede Globo ir atrás da
família que esse, que aconteceu esse estupro. Ninguém viu a Rede Globo se comover
para dar nenhum tipo de ajuda à família. Em nenhum sentido não houve não houve
nenhum tipo de ação social para ajudar a família que foi prejudicada. Mas trazer uma
matéria nesse porte, tentando sensibilizar as pessoas que é um coitado, que foi
abandonado pela família, que foi abandonado pela sociedade, eu vejo uma inversão de
valores muito grande e vejo que há um intuito por trás de tudo isso, de desvalorização...
Eu não consegui ainda entender na verdade o que a Rede Globo, de fato, qual é o intuito
dela em trazer uma matéria como essa para a sociedade brasileira. Mas entendo que
quem faz esse tipo de crime, deve ser punido sim e deve pagar pelo seu erro. Qualquer
pessoa que pratica esse tipo e maldade, de violentar uma criança, de causar a sua
morte; imagine que dor não trouxe para a família e para todas as pessoas que
conheciam. Vereador Jera quer fazer um comentário?

Vereador Jerônimo se manifesta: – Obrigado vereador Jefinho. Eu só gostaria e
deixar bem claro a toda a população de Araci, que escuta neste momento o seguinte.
Naquele momento que a Rede Globo sensibilizou todo o Brasil, que algumas pessoas
choraram diante daquela situação da Suzi; será que depois que viram a verdade,
aqueles pais que fizeram que motivaram as escolas a fazerem cartinhas de, vamos dizer
assim... O que eu posso dizer. De reconhecimento, talvez, pelo fato da família ter
deixado ele lá. Será que hoje, depois de ver a verdade, que vergonha essa professora,
esse pai de família, essa mãe de família está passando. Por ter visto a verdade e não
aquilo que a Rede Globo mostrou. Então eu volto a dizer. É o que acontece em nosso
município; algumas pessoas que colocam nas redes sociais inverdades sobre a gestão e
que acham que vão resolver o problema dessa maneira. Obrigado.

Vereador Jefson – Verdade vereador. Inclusive, imagine Jera, as pessoas que
assistiram essa matéria e que depois não tiveram conhecimento da realidade dos fatos;
o julgamento que está fazendo com a família desse pessoal, desse rapaz. E também as
entidades públicas que não tomaram nenhuma posição nesse sentido. Porque foi
colocado como se fosse abandono e não foi pregada a verdade dos fatos. Então, quem
está do outro lado imagina que a família desse camarada não vale nada. Por ter
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abandonado e ter deixado lá essa forma. Então, fica aqui o registro do meu repudio a
essa matéria da Rede Globo. Quero também fazer um breve comentário, eu já vi que dois
vereadores aqui já se manifestaram, sobre essa questão da campanha para ajudar a
nossa amiga Janga, que é uma deficiente. Eu estava analisando os comentários que são
feitos vereador Jera, e eu lhe pergunto. O vereador sabe quantos anos essa senhora tem
deficiente? Eu acredito que no mínimo de 30 a 40 anos. E eu não sei por que,
justamente no ano de eleição é tanta preocupação com essa senhora. Eu quero dizer
aqui que eu irei ajudar... Não era nem para eu estar falando aqui em público essa
questão. Mas por se tratar e um pessoa da minha região, conheço a realidade; em outros
casos a gente já acompanhou, mas hoje é que nem ano de eleição. Tudo se faz! A mulher
tem mais de 30 anos; mas veio logo agora a preocupação, justamente neste ano. 38
anos ficaram para trás e a gente poderia ter se unido lá atrás e quem sabe comprar essa
cadeira e doar para essa senhora. Então, que nós possamos refletir e fazer de fato as
coisas dentro da verdade, dentro de um interesse do bem comum, não tão somente por
interesse político, vir fazer o bem a alguém, para que nós possamos estar divulgando
esse tipo de ação. No mais, um bom dia a todos e muito obrigado.
Ao encerramento do pronunciamento do vereador Jefson na Tribuna, o vereador
Valter que estava na interinidade da presidência, falou a todos que não havia nada mais
a ser tratado naquela sessão e a declarou por encerrada em nome de Deus, liberando o
plenário.
Jefson Miranda Cardoso Carneiro

________________________

Jerônimo Jesus de Lima

________________________
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