ATA Nº 04/2020
Sessão Ordinária em 17 de março de 2020/1º Período

Reunidos às 9 horas e 14 minutos do dia 17 de março, para realização da
Sessão Ordinária de Nº 04 do primeiro período do ano legislativo de 2020, os
vereadores Jefson Miranda Cardoso Carneiro, Jerônimo Jesus de Lima, Edneide
Santana Pereira, José Augusto Moura de Andrade, Luiz de Souza Gilvan Oliveira
dos Santos, Roberto Souza de Matos, Virgílio Carvalho dos Santos e Laerto Januir
Barreto Pinho, formaram o Plenário da quarta Sessão do ano.
O presidente vereador Jefson Miranda Cardoso Carneiro, tomou assento à
mesa e estando todos em seus lugares, saudou a todos os presentes, aos
ouvintes da Cultura FM e anunciou a execução do Hino de Araci e tendo cantado
o hino, declarou aberta a sessão em nome de Deus.
Após a execução do hino, o presidente deu abertura aos trabalhos do
Pequeno Expediente, informou a todos os presentes da Reunião de
planejamento do Senso 2020 que aconteceria no dia 14 com a equipe do IBGE e
passou a palavra ao primeiro secretário, vereador Jerônimo para que o mesmo
procedesse à leitura da Síntese da Ata da sessão anterior, feita a leitura, o
presidente a submeteu ao apreço do Plenário e por ele foi aprovada sem
restrições e de forma unanime.
O vereador Jera passou então à leitura das proposições que deram
entrada na casa para seguir o rito regimental tratando-se de 03 Projetos de Lei
do Legislativo, o PL Nº 005 de autoria do vereador Jefson Miranda Cardoso
Carneiro, dispondo sobre a “Criação do Dia do Trilheiro” em Araci, o PL Nº 006
de autoria da vereadora Edneide Santana Pereira dispondo sobre o programa
“Conforto em Minha Casa” e o PL Nº 007 de autoria do vereador José Augusto
Moura de Andrade dispondo sobre “Autorização de doação de terrenos do
município de Araci para fins de moradias”.
Foram apresentadas em plenário, 04 Indicações sendo 02 do vereador
Jera, 01 do vereador Jefinho e 01 da vereadora Edneide, com as proposituras:
Indicação Nº 06 do vereador Jefinho, “indicando a Igreja Evangélica Assembleia
de Deus para receber o Diploma de Honra e reconhecimento do Mérito” por
ocasião da celebração do 07 de abril; Indicações Nº 07 e 08 do vereador Jera
propondo implantação de equipe de saúde para atuar em caráter especial no
CEMOB e nas escolas da rede municipal; Indicação Nº 009 da vereadora Edneide,
designando seção do espaço físico da Delegacia de Várzea da Pedra para uso de
grupos produtivos do povoado.
Foi feita na sequencia a leitura de 04 Pareceres da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação Final com voto FAVORÁVEL a 02 Projetos de
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Lei do Legislativo de autoria do vereador José Augusto: - O PL Nº 001/2020 que
“dispõe sobre a criação da Comissão de Apoio à Mulher, vítima de violência” e o
PL Nº 002/2020 que “estabelece prioridade de matrícula e transferência nas
escolas da rede municipal a crianças e adolescentes que estejam sob a guarda de
mulheres vítimas da violência doméstica”; mais ainda a leitura de 02 Pareceres
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final com voto FAVORÁVEL
a 02 Projetos de Lei do Legislativo de autoria do vereador Jera: - O PL Nº
003/2020 que “altera o Art. 21 da lei Nº 301 de 18 de novembro de 2019 e
denominação de ruas no povoado de Várzea da Pedra” e o PL Nº 004/2020 que
“altera o Art. 2º da lei Nº 308 de 15 de janeiro de 2020 e dispõe sobre
denominação das escolas públicas no município de Araci”.
O presidente Jefson abriu espaço para que os autores se manifestassem e
o vereador José Augusto se manifestou:

Senhor Presidente, os dois projetos que estão nesta casa, já há quase
quatro semanas, salvo engano, são dois projetos meus, que vai tanto proteger,
como vai apoiar as mulheres do nosso município que sofrem com a violência
domestica ou de qualquer forma. Então, é um projeto muito interessante dentro
do nosso município, para as mulheres que tanto sofrem com a violência, não só
aqui, mas em todo o país, mas principalmente apresentei nesta casa para o meu
município. E o outro é que também autoriza o município dar prioridade aos
adolescentes, crianças, que sofrem com a questão da violência dentro de casa
ou que a mãe esteja sofrendo, priorizando eles poderem se matricular em um
lugar mais próximo da sua casa e outras condições que está dentro desse
projeto. Então, peço aos colegas que deem apoio, porque é de grande
importância para a população do nosso município.
O Presidente Jefson passou à votação dos projetos começando pelo
Projeto de Lei do Legislativo 01/2020, de autoria do vereador José Augusto
Moura de Andrade, que dispõe sobre a criação da comissão de apoio a mulher
vitima de violência no município de Araci. Os vereadores com assento à direita
do presidente, Gilvan, Virgílio, Luiz, Edneide e o vereador Jerônimo se
manifestaram pela aprovação. Os vereadores com assento à esquerda do
presidente, vereador Laerto, José Augusto e Roberto se manifestaram pela
aprovação conferindo na Planilha o resultado de 08 votos.
O Presidente Jefson continuou à votação dos projetos: - Projeto de Lei do
Legislativo Nº 002/2020, de autoria do vereador José Augusto Moura de
Andrade, que “estabelece prioridade de matricula e de transferência às crianças
e adolescentes, que estejam sob a guarda de mulheres vitimas de violência
domestica e familiar, nas escolas municipais de ensino infantil e fundamental de
Araci”. Os vereadores com assento à direita do presidente, Gilvan, Virgílio, Luiz,
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Edneide e o vereador Jerônimo se manifestaram pela aprovação. Os vereadores
com assento à esquerda do presidente, vereador Laerto, José Augusto e Roberto
se manifestaram pela aprovação conferindo na Planilha o resultado de 08 votos.
Entrou em votação o Projeto de Lei do Legislativo 003/2020, de autoria do
vereador Jerônimo Jesus de Lima, que altera o artigo 21 da lei 301 de 18 de
novembro de 2019, que dispões sobre a denominação de ruas do povoado de
Várzea da Pedra e ainda o Projeto de Lei do Legislativo 004/2020, de autoria do
vereador Jerônimo Jesus de Lima, que altera o artigo 2º da lei 308 de 15 de
janeiro de 2020, que dispõe sobre a redenominação de escolas públicas do
município de Araci. Os vereadores com assento à direita do presidente, Gilvan,
Virgílio, Luiz, Edneide e o vereador Jerônimo se manifestaram pela aprovação.
Os vereadores com assento à esquerda do presidente, vereador Laerto, José
Augusto e Roberto se manifestaram pela aprovação conferindo na Planilha o
resultado de 08 votos.
O presidente levou ao apreço do Plenário as Indicações, 04 Indicações
sendo 02 do vereador Jera, 01 do vereador Jefinho e 01 da vereadora Edneide,
com as proposituras: Indicação Nº 06 do vereador Jefinho, “indicando a Igreja
Evangélica Assembleia de Deus para receber o Diploma de Honra e
reconhecimento do Mérito” por ocasião da celebração do 07 de abril; Indicações
Nº 07 e 08 do vereador Jera propondo implantação de equipe de saúde para
atuar em caráter especial no CEMOB e nas escolas da rede municipal; Indicação
Nº 009 da vereadora Edneide, designando seção do espaço físico da Delegacia
de Várzea da Pedra para uso de grupos produtivos do povoado.

Presidente:
▪
Colocarei as duas indicações Nº 007 e Nº 008 do vereador Jera em
votação. O vereador quer falar um pouco sobre elas?

Vereador Jerônimo se manifesta:
▪
Agradeço senhor Presidente, a oportunidade e gostaria de deixar bem
claro a todos colegas vereadores e a toda a população de Araci, que pelo
número de estudantes que nós temos hoje no CEMOB, eu acredito que já
deveria ter tomado essa providência.
Os vereadores Gilvan, Virgílio, Luiz, Edneide, Jerônimo, Laerto, José
Augusto e Roberto se manifestaram pela aprovação conferindo na Planilha o
resultado de 08 votos referendando o encaminhamento das indicações ao
executivo.

Presidente Jefson fala:
▪
Já que nós temos espaço, solicito aqui, na presença da secretária Ana
Ofélia, que se encontra no recinto da casa, que a gente possa colocar uma
equipe de técnico, até de auxiliares de enfermagem para que possam fazer os
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primeiros socorros, naquela unidade escola; que devido alguns acontecimentos,
de terem de se deslocar do colégio ate ao hospital, já viessem com pré, uma
analise do que está sendo chegado, o que está sendo trazido para o hospital
municipal. E eu vejo que o número é muito grande de alunos e que há essa
necessidade e também há espaço. Eu acredito que também temos funcionários
na prefeitura, que não haverá ônus nenhum para o município, em criar uma sala
na unidade escolar para que possa fazer os primeiros socorros.
Presidente Jefson: Temos aqui também a indicação 009/2020, de autoria
da vereadora Edneide Santana Pereira, para que seja concedido espaço da
delegacia de Várzea da Pedra, para os grupos de produção do povoado. A
vereadora quer falar? Então colocarei em votação. Os vereadores Gilvan,
Virgílio, Luiz, Edneide, Jerônimo, Laerto, José Augusto e Roberto se
manifestaram pela aprovação conferindo na Planilha o resultado de 08 votos
referendando o encaminhamento das indicações ao executivo.

Vereador Jerônimo se manifesta:
▪
Senhor Presidente, tenho sempre tratado desses assuntos, em relação a
ceder prédios públicos, a qualquer uma que seja a entidade. E pode ser que seja
da minha parte muito taxativa. Mas que esse tipo de ceder... E as contas como
ficarão? É uma preocupação minha. E que se faça a coisa mais certa, mais
correta para toda a população de Araci. Assim como vai ceder a esse grupo e
mulheres, que possam utilizar o prédio, que as contas sejam passadas também
para elas e que não deixem aos cofres públicos. Isso será uma das coisas que eu
também vou cobrar!

Vereador José Augusto se manifesta:
▪
Senhor Presidente, só para informar que, já um pedido ao gabinete do
prefeito, por oficio, diretamente ao prefeito, para esse ato de Várzea da Pedra.
Mas diante de a vereadora reforça o pedido d quem pediu lá ao prefeito já
diretamente, eu vou ser a favor, porque as entidades precisam de apoio a cada
dia.
Tendo esgotada a pauta da Ordem do Dia, o presidente Jefson deu inicio
ao tempo dos pronunciamentos na Tribuna começando pelo uso da Tribuna
Livre pela secretária municipal de saúde Ana Ofélia.

A secretária faz suas saudações e diz que faria alguns esclarecimentos que
se fazem necessários, em virtude da pandemia do COVID-19 e informar sobre o
plano de ação de enfrentamento em Araci, elaborado pela secretaria de saúde.

O Presidente Jefson se manifesta:
▪
Nós que agradecemos Ofélia, a sua presença aqui na Câmara. Aproveito
para parabenizar a secretária, como toda a equipe, o prefeito Silva Neto, a viceprefeita Keinha, que também acabou de me ligar, me passando algumas
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demandas. E de fato a gente precisa acordar. Tem um ditado popular que todo
mundo conhece que diz “que o seguro morreu de velho”. Então, nós vamos ficar
aí... Exatamente. Diante de tanta informação comentada sobre essas questões
aí, então, o mais importante é a gente se precaver, evitar ao máximo para que
esse mal não venha chegar ao nosso município e possa se proliferar por aí.
Então, que toda a população araciense e nós, possamos tomar essas atitudes aí,
essas orientações para evitar que esse problema nos alcance. Então, muito
obrigado.
O presidente anuncia o tempo da Tribuna da Câmara e convida a vereadora
Edneide como a primeira oradora.

Vereadora Edneide na Tribuna:
▪
Senhor Presidente; colegas vereadores; público presente; você que está
em casa ouvindo através da Cultura FM e através das redes sociais, o meu bom
dia. Falar de você que está em casa, quero aqui até mandar um abraço para
dona Helena e seu Manoel, que ontem estive lá em Serra Branca e ele disse que
não perde uma sessão através da cultura FM. Isso é bom, porque o povo está
sintonizado e ligado no que o vereador está falando. Senhor Presidente, nesta
manhã de terça feira, mais uma vez venho aqui à tribuna, como sempre digo na
minha fala, nós, enquanto vereador, representante do povo, nós temos
plenamente a responsabilidade de saber o que vamos falar nestes microfones.
Quero aqui agradecer a presença da nossa secretária Ofélia, por ter vindo falar
de um tema muito importante, um tema que está incomodando muito nosso
município, na Bahia e no Brasil e no mundo, a questão do corona vírus. É
assustador, muitas pessoas estão com muito medo. Mas eu digo o seguinte.
Temos que ter fé! Temos que ter Deus, porque quem tem fé e Deus, essas
doenças não prevalecem e não chegam até a gente. Tenha certeza secretária,
que da minha parte, enquanto parlamentar estarei sim junto com a secretaria,
junto com a gestão, para estar em todo lugar que eu chegar falando desse tema
importante, tranquilizando o nosso povo, porque o nosso povo precisa sim ser
tranquilizado, precisa sim de ação que venha minimizar essa situação. Senhor
Presidente, hoje eu quero falar do projeto que foi lido; um projeto que no qual
da minha autoria, “conforto em minha casa”. Este projeto tem por objetivo
constrição de banheiros nas casas das famílias vulneráveis. Em algumas visitas
nos bairros da cidade colega Zé Augusto, foi detectado muita casa que ainda não
tem banheiro. Nós sabemos... Imagine uma casa que não tem um banheiro para
você fazer as suas necessidades, para você ter, para tomar um banho. E não
pensando só na qualidade de vida dessa família, mas pensando também na
prevenção da saúde. Nós sabemos que um banheiro, que a falta de um banheiro
em uma casa, nós estamos atraindo o que? Doenças! Imagine. Eu digo isso
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porque não é fácil você ter uma casa com 5, 6 filhos, crianças de colo, gestantes
e no momento em que você quer fazer as suas necessidades, você se depara
com a situação que não tem para onde ir. Durante o dia ganha as caatingas,
ganha os terrenos abandonados. E à noite? Então, não é fácil! Eu quero aqui...
Coloquei o projeto com todo carinho. Está sendo feita uma busca ativa, através
de uma assistente social e os meninos que fazem parte do (Ausência de áudio)
(Projeto Idealizadores de Jovens), um projeto que lês passaram 2 anos sendo
capacitados; foram certificados pela UFRB, a universidade do recôncavo baiano.
Tem toda a preparação para estar entrando nessas casas e detectando,
conversando com a família, a importância que tem de se fazer esses banheiros
nessas casas. E eu quero aqui com todo o carinho, com toda atenção dizer para
as famílias, principalmente as que não têm banheiros. Aceitem essa equipe; não
tenha medo de dar o seu documento; não tenha medo de preencher a ficha,
porque é baseado na quantidade de casas que não têm banheiro, que a gente
pode tomar assim as providências. Eu quero dizer aqui, que esse projeto não é
feito por acaso. Mas sim por uma necessidade! Eu digo isso Presidente, porque
eu já passei por isso! Eu já morei em uma casa que não tinha banheiro! Mas eu
morava na roça; quando eu queria fazer as minhas necessidades e a família,
agente corria os matos, ganhava as caatingas. Mas dentro de uma cidade não
tem caatinga para a gente ir. Agora, imagine se essa família tem um conforto
dentro desta casa. E aí eu quero, com toda a atenção, para a comissão que vai
dar o parecer para esse projeto e que esta casa com os colegas vereadores,
tenha atenção na hora de aprovação desse projeto. Porque não é um projeto
simplesmente para a gente dizer assim; “Estou colocando mais um projeto”. Mas
é um projeto que vai sim, oportunizar as famílias terem uma dignidade, tem
mais saúde e um conforto entro da sua própria casa. Então eu chamo atenção...
Quero pedir a atenção para isso. Falar também da indicação que foi feita, em
relação à indicação daquela antiga delegacia, que há mais de 10 anos não
funciona, no povoado de Várzea da Pedra e que nós temos grupos de mulheres
que fazem seus empreendimentos dentro de suas casas, porque não têm o
espaço para fazer. E ali elas solicitam esse espaço que está lá abandonado, para
que a gestão, para que o poder público possa dar um termo concessão, para que
a associação possa colocar essas mulheres para produzir seus produtos e
comercializar. É importante porque a gente vive no município que não tem
renda, não tem geração de emprego e renda e quando a gente encontra um
grupo de mulheres desse, querendo produzir os seus próprios produtos, eu fico
feliz. E eu quero aqui dizer que eu apoio. Eu apoio porque nós sabemos o quanto
é importante te a sua própria independência. E nós estamos trabalhando para
isso! Para que as pessoas tenham a sua própria independência; para que elas
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possam ter uma dignidade; para que elas possam ter uma alimentação digna;
para que elas possam ter uma saúde e não precisar sempre de outras pessoas. E
sim ter o seu próprio sustento. E é importante quando elas nos procuram, para
que a gente abra essa questão do espaço. E como o colega Jera falou. A partir do
momento colega, que elas começarem a produzir, sim, elas vão ter o dinheiro
para poder pagar as despesas. Porque de repente está ali o espaço fechado, mas
elas começando a movimentar esse espaço... Por que não? Eu também concordo
que elas... No momento que está naquele espaço, elas consigam produzir,
escoar o seu produto e também arcar com as despesas daquele espaço.
Concordo plenamente! Quero aqui falar em relação à questão da saúde de
nosso município, enquanto da comissão de saúde, vou sim dar uma atenção, não
só nas visitas, mas sim também nas reuniões das associações, que no qual eu
participo. Em reuniões da igreja que eu também participo. A gente sabe que a
saúde não está fácil em nosso país, mas se a gente cruzar os braços, se a gente
fechar os olhos; se a gente fizer de conta que as coisas estão acontecendo e a
gente não vê, não enxergar, aí as coisas pioram mais ainda. Então, tenha certeza
secretária Ofélia, que eu terei toda essa atenção em relação a este tema, que é
importantíssimo para as nossas crianças, os nossos jovens e principalmente os
nossos idosos. Foi falado aqui que os idosos são mais prejudicados; talvez
porque os idosos não têm uma alimentação muito frequente, que nem os jovens
e que nem a pessoa mais madura. Então, a imunidade deles baixa e toda doença
tem a facilidade de entrar no nosso corpo, quando a gente está com a
imunidade baixa. E eu acredito que nos idosos está acontecendo isso. Então,
com muito carinho que eu tenho aos idosos, vou dar sim essa atenção também,
até porque a minha mãe é idosa, o meu pai é idoso e a gente precisa começar
pela nossa família. Ter aquele carinho pela nossa família e depois pela família
dos outros. No mais, agradecer a Deus. Dizer que nós enquanto representantes
do povo, estamos aqui pelo povo e para o povo. E é isso que a gente vai fazer
enquanto nós estivermos aqui usando estes microfones e sentados nessas
cadeiras. Como eu sempre digo. Este microfone está emprestado para a gente
transmitir, para agente proclamar, para a gente cobrar, para a gente falar
realmente, tudo aquilo que a gente vê que é necessário, tudo aquilo que a gente
vê que é pertinente e tudo aquilo que pode fazer o bem as pessoas. E nós
estamos aqui para contribuir com esse bem em nosso município, principalmente
em Araci, porque quem ama Araci, quem gosta de Araci, luta por Araci. E é isso
que a gente vai fazer; é isso que eu estou fazendo, lutando por um Araci melhor.
Meu muito obrigado e um bom dia a todos.

Vereador Jerônimo na Tribuna:
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Mais uma vez senhor Presidente, bom dia a todos que escutam pela
Cultura FM. Já que nós vamos ter que se precaver sobre o corona vírus, vamos
ter de trocar de microfone cada um aqui. Vamos ter que trocar de microfone
senhor Presidente. Ou então ter uma proteção, porque senão o negocio vai
pegar. Mas eu gostaria senhor Presidente, neste momento e a todo povo de
Araci, um fato que aconteceu... Eu tenho sempre tocado aqui em alguns
assuntos, que alguns eleitores e cidadãos aracienses, questionam se eu sou base
do governo ou sou contra o governo. Mas eu acredito muito e estou aqui por
conta de 702 pessoas que acreditaram em uma política diferente, em um
mandato diferente, o qual vou cumprir até o dia 31 de dezembro. Senhor
Presidente, aconteceu um fato na saúde na sexta feira, isso não foi à primeira
vez, o senhor (ausência de áudio) que colocou ele para tomar conta da casa de
apoio, pela segunda vez, tranca a casa e viaja e leva a chave. As pessoas vêm
para pernoitar e não têm onde ficar. E chegam e encontram fechado. Solicito a
secretária, solicito a quem indicou e quem colocou o senhor (ausência de áudio)
que nós temos aí alguns funcionários ociosos, que poderiam fazer a troca.
Porque para mim, como presidente da comissão de saúde, estando vereador
desta casa e deste município é vergonhoso. É vergonhoso mais um erro de uma
pessoa que prejudicam vários e recai sobre a gestão. É isso que eu tenho dito
sempre nos meus pronunciamentos. E solicito aqui a público, que a secretária
Ofélia ou quem colocou que retire o senhor (ausência de áudio) da Casa de
Apoio. Porque as pessoas estão sofrendo; pernoitaram no banco do hospital á
noite inteira; cochilaram, dormiram, o qual agradeço aqui agora a compreensão
do Guarda Municipal que estava no hospital naquela data e que teve o
discernimento de trazê-los e acolhe-los na sala de espera do nosso hospital. E
outra coisa que eu venho observando. E vou pedir hoje também. A
responsabilidade de algumas danificações ao patrimônio público senhor
Presidente, eu vi um motorista de carro de saúde fazendo ultrapassagens
indevidas daqui até Santa Bárbara. E quando eu cheguei em Santa Barbara
depois, ele estava tomando café junto com os pacientes. Qual a necessidade?
Era fome, 5h da manhã, de chegar em Santa Barbara? E por que aquela
necessidade de ultrapassagens indevidas, que poderia causar uma tragédia
naquele trecho da duplicação, ali de, antes de você chegar no entroncamento de
Lamarão? Solicito que seja mais aplicado, porque existe senhor Presidente, uma
lei no município, ordenando o secretário de finanças através de processos
disciplinarem, que desconte as notificações que chegam até os carros. Mesmo
sendo o condutor uma pessoa de cargo comissionado. E isso eu vou começar a
cobrar, porque eu vi. Eu vi! E também estou sabendo que estão chegando
notificações de um dia só senhor Presidente. De um dia! 2 mil reais de um
▪
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veiculo. Qual a necessidade disso? Sendo que não está prestando socorro. Sendo
que naquele momento já está marcado. Ou então saia com antecedência. Agora,
sair tentando ser “The Flash” ou achando que é uma nave espacial; tem que ir
por cima e não por terra. Isso é uma irresponsabilidade de alguns...
Irresponsabilidade de algum motorista que nós temos no município de Araci,
que sejam concursados ou e cargos comissionados. Outra coisa senhor
Presidente, tenho parabenizado algumas obras aqui no nosso município, que é
uma coisa real. A gente não pode dizer que o prefeito não faz, não está
acontecendo e que os deputados que foram e conseguiram votos na base do
prefeito e outros também que conseguiram através de apoio de alguns
vereadores, têm trazido emendas para o nosso município. Mas, às vezes a gente
fica escutando pessoas induzidas por alguns vereadores que não querem o bem
do povo... Alguns vereadores que não querem o bem do povo! Alguns
vereadores que não querem o bem do povo! Colocar em grupos de redes sociais
“cadê os deputados que obtiveram votos em Araci, que não trazem emendas?”
Você nada mais é cidadão, que um papagaio! Você cidadão, não é mais aquele...
Você é aquele que o periquito come o milho e o papagaio leva a fama. Você está
sendo usado! Você está sendo usado por essa pessoa, em estar colocando nas
redes sociais, coisas indevidas. E aí vem para as redes sociais dizer que nós,
vereadores só vamos visitar agora, a partir do mês que vem, porque é campanha
política. Verdade para alguns! Verdade para alguns. Então, eu vou deixar aqui
um lembrete ao senhor prefeito e a vice-prefeita também. A Rua Bom Viver, no
bairro da Cascalheira, não mora ninguém? Está lá, oito anos vai se completar
senhor prefeito Antônio Carvalho da Silva Neto; o pessoal da Rua Bom Viver
continua na lama. O pessoal da Rua Bom Viver continua na merda. O pessoal da
Bom Viver continua no mijo. O pessoal da Rua Bom Viver senhor prefeito, vice
Keinha, continua pisando na bosta. E ninguém tomou providencia durante 8
anos. E agora vai subir a Cascalheira para pedir voto como? Quem prometeu que
ia fazer? Porque lá atrás, aí eu vou voltar. Lá atrás em 2011, 2010, 2011,
pavimentaram algumas ruas e deixaram a Rua Bom Viver sem pavimentação.
Pavimentaram e não fizeram rede de esgoto. Quem fez rede de esgoto fui eu
com o meu dinheiro. Com o meu dinheiro, eu posso dizer, em duas ruas do
bairro da Cascalheira. Porque as fezes estavam sendo jogadas nas ruas. Porque
não fizeram a rede de esgoto. Então, algumas coisas eu agradeço por ter
chegado pavimentação em alguns bairros. Mas o bairro da Cascalheira tem 38
anos. O bairro da Cascalheira foi criado em 1982, o qual eu morei na segunda
rua. 1982 pelo então prefeito Carlos Raimundo Mota, que doou as terras lá. E
quando se fala na questão de doar terras no município de Araci, nós temos aqui
mais uma vez, leis aprovadas por alguns vereadores que aqui ainda estão e que
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não são cobradas para a execução. E que foi contratada uma empresa que levou
o dinheiro, não terminou o serviço e o povo da Rei Pelé, não tem um documento
de posse. O povo do bairro da Cascalheira não é dono de nada. O povo da
Cascalheira não tem documento nenhum. Se você for ao João Vieira, você tem
vários terrenos doados, mas você não tem documento de validade. Você vai à
Várzea da Pedra, você vai ao Tapuio, você vai a Pedra Alta; nada disso vale
aqueles recibos que se faz. Existe uma lei aqui aprovada em 2014, que eu disse
que todas as sessões eu vou estar lembrando. Vamos olhar, vamos ter um
cuidado, para que nós possamos dar garantia a esse povo. E nós vereadores
temos a obrigação assim, como se fiscaliza e se cobra uma rede de esgoto que
rompeu e que o cimento acabou. Mas é culpa do prefeito. Pega prefeito aí uma
pá, um picarete, um carrinho e mão, um saco e cimento e um carrinho de barro
para ir fazer o buraco. Só pode! Porque nós temos aqui manilhas que foram
colocadas na época do finado Justino Oliveira. Nós temos manilhas que foram
colocadas na época do senhor Narciso, ao qual peço permissão à família para
estar lembrando isso aqui. E nós vamos cobrar de quem? De agora? É culpa do
prefeito, as manilhas estarem quebrando? Vamos usar artifícios ou argumentos
para se fazer campanha política, mostrando o que a gente pode fazer de bom.
Agora, ir para as redes sociais e dizer que agora Araci tem jeito! Não dá não! Eu
tenho dito senhor Presidente e a todo povo de Araci. O perfil do eleitorado
muda a cada eleição. E isso, até você pré-candidato novo, que se diz novo, mas
que está com o velho. Então não é novo! Se eu sou um pré-candidato novo, mas
eu estou com o velho, eu sou novo? Não! E aí eu publiquei no domingo o
seguinte. Tem pessoas que, sobreviveram de aluguel, de comida, de emprego
diante da gestão de Zedafó, de Nenca e de Silva Neto. E hoje todos os três não
prestam. Todos os três são ladrões. Todos os três são desonestos. Olha, eu
tenho um ditado muito sábio que eu gosto muito de repetir. “Quem quebra o
prato que come, quer ficar com fome. Porque quando você deixa sujo você volta
e lava e aproveita”. Meu bom dia a todos.

Vereador José Augusto na Tribuna:
▪
Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo presente; povo
que escuta pela Cultura FM; pelo Facebook; colegas vereadores, saudar a todos
com um bom dia. Agradecer a Deus por mais um dia nesta casa. Senhor
Presidente, queria iniciar agradecendo o empenho da secretaria de saúde, em
nome da secretária Ofélia e toda sua equipe, por estar sempre preocupada com
a situação, não só de agora, como teve a dengue, teve outras ações aqui, do
H1N1 e agora com esse corona vírus, que é um problema sério. Chegar o ponto
da gente ficar dentro de casa, trancado sem poder sair para nenhum lugar. Já
existe em vários países. Mas, parabenizar mesmo pela atitude aí de comprar, e
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colocar uma área só para atender a população. Araci saindo na frente graças a
Deus. Também senhor Presidente, falando aqui, o vereador Jera cobrou a rua
que está sem rede de esgoto. Corretamente sabemos que o município de Araci,
não só o município como a sede do município é grande; o prefeito vem se
empenhando muito na questão e rede de esgoto. Hoje já tem quase 70%, 80%
de rede de esgoto concluída, já comprado mais 6 mil e 500 metros que dá 6 km
e meio para a rede de esgoto para o nosso município. Sei que não se pode dizer
que vai atender a todos, mas tenho certeza que também, ao pedido deste
vereador Jerônimo, eu creio que deve ser incluído também essa rua. Vamos unir
pedir para que resolva o problema; porque o povo precisa de resposta e essa
administração tem dado resposta rapidamente em tudo aquilo que pode e que
está ao seu alcance. Também senhor Presidente, falar um pouco aqui do que a
gente vê no município e eu digo Jera, quando você fala que muitos vão para as
redes sociais atacar. Eu digo que Jesus Cristo quando foi preso junto com
Barrabás, à população em vez de livrar o Nosso Senhor Jesus Cristo, gritou ”solta
Barrabás e condena o nosso Jesus”. Imagina nós, seres humanos aqui na terra!
Olhe que Jesus fez por todos. Porque o povo disse assim: “Ah, nem Jesus
agradou”. Jesus agradou a todos, mas nem todos reconhecem. Então, nós seres
humanos aqui na terra não vamos agradar. Um vai ter o olhar bom para a gente,
outro vai ter um olhar ruim. Os nossos opositores, que estavam calados, agora
estão se manifestando, parecendo que Araci só teve problema agora, não teve
em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019... Mas agora como entrou o ano
de 2020, é um pleito... E são esses que estão hoje clamando, dizendo que não
faz, que passaram no município e destruíram o município. Não fizeram e ainda
levaram o dinheiro de Araci. “Ah vereador, você tem prova?” Eu tenho prova!
Não estou generalizando todos, mas aqueles que estavam à frente, que são
chupadores de casco de prefeitura, levaram o dinheiro de Araci. E eu provo! Me
leve na justiça para eu provar que levaram o dinheiro de Araci. Eu bato aqui
desde 2009 e nunca sofri um processo porque se me levar eu vou provar. O que
fizeram com o dinheiro de Araci. Agora, esses mesmos estão dizendo que vem
para melhorar e quer fazer mais. Sim, se não fez lá atrás, como é que vai fazer
agora? Você tem a sua esposa dentro de casa, você castiga ela, tem 20 anos de
casado ou 30. Castiga ela 22 anos, 23, aí ela separa e você fica lá doido varrido e
volta dizendo, ele o homem “eu vou melhorar!” No mesmo tempo que a mulher
retorna, vai mais um ano, a mulher sofre novamente. E a mulher ainda tem o
coração de perdoar novamente e dizer “volte novamente para ver se melhora”.
Então, quem não fez quem não está fazendo não vai fazer. Também dentro da
política é isso. Eu vi um vídeo ontem, de um cidadão aqui de Araci, que ele fez ali
no parquinho, mas colocaram o cara errado para fazer. Porque o cara é gago! O
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cara não sabia nem falar; gaguejava “porque o parquinho, o par, o par, o
parquinho, o par” e não saia. Está abandonado. Aí no final dizia “abandonado”. E
aí eu vi um áudio de uma mulher, que ela colocou Jefinho, eu tenho o áudio.
Que diz assim: “Por que você não viu antes Fulano de tal? Se tinha abandono,
por que não viu antes? Esta vendo agora porque é 2020? Se o parquinho tem
esse tempo todo, por que nunca foi reformado?” Por que não viu antes? Está
vendo agora o defeito! Então é esse tipo de gente que está querendo se
aproveitar agora, das pequenas coisas, para tentar atingir a administração que
conseguiu o asfalto; calçamento; rede de esgoto; carros novos; reformou o
hospital; que comprou alguns maquinários para o hospital; que reformou o
laboratório de sangue; está calçando alguns lugares da zona rural; que conseguiu
PSF, alguns estão fechados ainda, mas muitos estão abertos. Um prefeito que
está se preocupando com a população, com o caso da doença. Cara que está no
segundo mandato e está preocupado com o povo, junto com a vice-prefeita
Keinha. Então, esses aí eu acredito, porque está fazendo, fez e está fazendo e
está preocupado. Esses podem dizer em qualquer lugar “eu fiz, continuo fazendo
e vou fazer mais ainda pelo meu município” vereador Jefinho. Então, eu não
tenho dito que eu estou aqui na Câmara de Vereadores para agradar a todo
mundo. Eu tenho o meu público. “Ah não vereador, você é vereador do
município”. Sou vereador do município, mas eu tenho o meu povo. Eu não posso
agradar o público dos outros. Por muito que eu faça, que eu consiga que eu vá
buscar sempre eu vou ser apedrejado. Qualquer vereador aqui. Ora, se um
vereador tem 3 mandatos, 4 mandatos, ele retornou aqui por quê? Será que o
povo... “Ah, por que comprou”. Será que o vereador aguenta como diz o velho
ditado, comprar tanta gente? Se tem mil votos. Vereador Roberto do Sem Freio,
cabra que eu admiro como vereador Laerto também que é da oposição. Senhor
Luiz que eu admiro. São pessoas também que chegam aqui, como o vereador
Laerto, senhor Luiz, Roberto do Sem Freio quando usa e fala e a gente não
condena, porque fala o que vê e prova. “Ah vereador, você está falando isso dos
vereadores da oposição”. Mas eu sou justo. Eu não sou injusto. Eu vejo quem se
esforça aqui dentro. Por muito que seja oposição, o debate democrático agora
vai acontecer e nós vamos para cima. Cada um vai debater, vai mostrar dentro
da democracia. Não é baixando o nível não. Então senhoras e senhores, o que eu
digo direto é o seguinte. Quem é melhor para o município de Araci? Quem fez
esta fazendo ou quem passou e não fez e diz que agora quer fazer? Então, quem
julga Deus de lá de cima está olhando e julga a cada um aqui na terra. E o
trabalho de cada um vai ser correspondido através de Deus. Não é através do ser
humano da terra. Porque quem manobra aqui é Deus! Então ele é quem vai
dizer quem vai voltar a esta casa. Quem vai chegar os novos nesta casa. Se
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chegar é porque foi escolhido por Deus. Também senhor Presidente, dizer que
fico feliz de ter pedido ao deputado Alex da Piatã um carro para a minha
comunidade, para a associação dos moradores do Distrito de João Vieira.
Imediatamente o prefeito se prontificou, junto com a minha vice Keinha,
estivemos em Salvador já fazendo a escolha daqueles carros que o estado faz a
doação. E lá já ficou reservado um carro para dar apoio à agricultura familiar da
minha região, como uma caminhonete daquelas Ranger, para apoiar a minha
região. Agradeço ao deputado Alex da Piatã, porque prometeu antes de 2016
senhor Luiz, 2015, mas é de palavra. Então, fico feliz de estar buscando. E aí,
quando o cidadão coloca lá “qual o projeto que o vereador colocou na Câmara?”
Eu estou aqui, coloquei vários projetos e agora apresentei outro, que é a
questão de doação de terreno, quando a prefeitura já tem esse terreno, as
pessoas de baixa renda, para poder ter ao menos o terreno gratuitamente e
poder levantar a sua casa devagar, mesmo não tendo condições financeiras. Mas
vai ter o prazer de ter o terreno doado pela prefeitura municipal de Araci. E
ainda autoriza o município, se quiser comprar para fazer doação. Isso acontece
em várias cidades do Brasil. Eu fui pesquisar. São várias cidades que fazem essas
ações senhor Luiz. Agora quem já tem casa não vai poder. E quem está dentro
são as pessoas de baixa renda; pessoas que não têm condições de ter uma
equipe para ir ver se há necessidade e se o município tem condições de fornecer
esse terreno como doação. Então eu tenho dito às pessoas que, antes de você
julgar pelo que alguém diz, primeiramente busque de perto para contar de
certo. João Vieira hoje, tudo, tirando do (ausência de áudio) que chegou naquela
comunidade, foi o esforço deste vereador, o pedido e a luta deste vereador. Dou
o exemplo que hoje pega sinal de celular lá Tim e Vivo Jera. Tenho também que
agradecer aos meus colegas que estiveram lá em Salvador, quando eu pedi a
torre e se esforçaram e também me ajudaram que isso acontecesse. Fico grato
aos meus colegas. Fico grato pelo que meus colegas votam aqui, tanto da
oposição como da situação, que votam nos projetos. Então, isso que é
compromisso com o povo. Vamos debater democraticamente lá na frente à
questão da política. Mas eu vejo o empenho de cada um aqui desta casa. Não
tiro nenhum; o empenho do compromisso com a população de Araci. Mesmo
sendo apedrejado por aqueles que querem criar na cabeça do povo que
vereador não faz nada. Que vereador aqui não faz nada. Então, para você saber,
eu debati pouco tempo com uma pessoa nas redes sociais e disse a ela. Venha
para a Câmara debater comigo, para eu lhe mostrar quantos projetos já saiu
desta casa em prol da população. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém
de longe e nem julgar. Quem julga é Deus! Mas vocês moradores, pais de
famílias, mães de famílias, julgue. Mas primeiramente para julgar, vá buscar o
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histórico de cada um para saber quem apresentou quem fez quem conseguiu
que foi buscar que lutou, para depois você julgar o político. Então, vou tornar a
repetir. Sei que não posso agradar a todos, mas tento agradar um pouco do
povo e também daqueles que não votaram; eu tento fazer o que posso e o que
está ao meu alcance. Agradecer a Deus por estar aqui e peço Presidente, na
gente vê que o sistema vai ficar meio bruto com esse corona vírus, vamos
também senhor Presidente, baixar um decreto aqui e só vir a esta casa aprovar
os projetos. Porque não é fácil. “Ah, o número de pessoas é pequeno”. Mas a
gente também tem que se precaver aqui. Então, fica ao critério do Presidente
desta casa. Agradecer as meninas aqui, as assessoras competentes, esse povo
aqui que está do IEL aqui, não sei. Que é um contrato que tem aqui dos
estudantes. Dizer que vocês estão ganhando com isso e vocês podem aí fora
informar a população, como é o trabalho de cada vereador aqui. Agradecer a
Deus e que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.

Presidente Jefson – Encerradas aqui as inscrições dos vereadores; o
vereador Léo de Eridan, o vereador Guinha, o vereador Marquinhos e vereadora
Jamile, me ligaram antes da sessão, dizendo que estavam impossibilitados de
fazer parte da mesma. Quero aqui também agradecer a presença da Guarda
Municipal, sempre dando apoio aqui à sessão. A todos aqui presentes...
Vereador Jera.

Vereador Jerônimo – Senhor Presidente, gostaria de lá no final desta
sessão senhor Presidente, agradecer a todos que estiveram à presteza de me
parabenizar ontem do meu aniversario e dizer ao povo de Araci, que os meus 51
anos já de vida, pode ter certeza que se eu viver 51 eu farei muito mais pelo
nosso povo. Muito obrigado senhor Presidente.

Presidente Jefson – Ok vereador Jera. Aproveito para mais uma vez lhe
parabenizar. 51 anos de vida; muitas experiências; já viveu muito aí e continua
jovem, com muito vigor. Que Deus possa lhe proporcionar muitos e muitos anos
de vida. Muita saúde e muita paz. Vereador José Augusto.

Vereador José Augusto – para encaminhar senhor Presidente, vou pedir
que estou convocando como presidente da comissão de constituição e justiça,
para quinta feira, a gente se reunir aqui, para o parecer e debater os projetos e
dar o parecer a todos os projetos.

Presidente Jefson – Vereador. No mais, quero agradecer a presença de
todos e em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão.
Sala das Sessões Vereador Jose de Oliveira Lima – Jerônimo Jesus de Lima – 1º
Secretario.
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