ATA N 06/2020
Sessão Ordinária em 05 de maio/1º Período

Ata da Sessão Ordinária Nº 06 do primeiro período, realizada no dia 5 de maio do
ano em curso, em presença dos vereadores Jefson Miranda Cardoso Carneiro, Valter

Andrade de Oliveira, Jerônimo Jesus de Lima, Jamile Magalhães da Costa, José
Augusto Moura de Andrade, Roberto Souza de Matos, Laerto Januir Barreto Pinho,
Leandro Andrade Macedo, Marcos Antônio Pimentel e Manoel Matos dos Santos,
iniciada aos 16 minutos passados das 09 horas ao comando do presidente vereador
Jefson Miranda Cardoso Carneiro, que tendo conferido o quórum saudou a todos os
presentes, evidenciando as presenças de senhor Etevaldo e Zé Pedreira, declarou
aberta a sessão em nome de Deus, seguindo-se a execução e cântico do Hino Oficial
de Araci.
Os trabalhos do Primeiro Expediente foram abertos correspondendo a única
pauta que foi a leitura da Síntese da Ata da sessão ant6erior pelo primeiro secretário
leitura que depois de colocada para apreço do plenário fora pelo mesmo aprovada
por unanimidade.
O Grande Expediente foi aberto pelo presidente e sem itens de pauta para a
Ordem do Dia, deu sequencia ao tempo de pronunciamento na tribuna da Casa
pelos vereadores inscritos, sendo o primeiro a falar o vereador Luiz de Souza.
❖
Vereador Luiz na Tribuna:
✓
Bom dia senhor Presidente; colegas vereadores muito bom dia. E todos os
ouvintes que estão nos escutando aqui. Então, eu peço o meu agradecimento ao
todos os colegas vereadores, pela aprovação das indicações que eu deixei aqui; hoje
está com 8 dias. Meu muito obrigado colegas. Então, eu quero dizer que a indicação
da Lagoa das Novilhas e Queimada Grande 2, é um riacho que faz a mesma linha.
Quando o sangrador do Maracujá passa, são 8, 15 dias interditado. Então tem as
pessoas que vem fazer feira, não podem vir. Principalmente as crianças que perdem
as escolas por causa dessa passagem molhada. Então, eu peço ao senhor prefeito, se
puder... Porque de agora em diante, Deus vai nos mandar muita chuva, porque o
planeta mudou. Nós passamos 12 anos de seca e agora são 12 anos de chuva aí.
Então senhor prefeito, também tem a estrada aqui da Samambaia, que eu fiz uma
indicação aí, que foi colocado um cascalho na época e Carlos Mota. Então, quando
chove aí, o carro alto, o caminhão C10 passa, mas o pequeno coloca o papo no chão
que nem cagado e não passa. Então, se puder, faz um tapa buraco aí. Este é o meu
pedido que eu faço para Vossa Excelência. Tem também a passagem molhada do
Dionísio de Pedra Alta. Dá uns 300 metros. Tem uma serra lá que até hoje joga água
e a terra é mole. Então, senão fizer uma passagenzinha molhada, é interditada a
vida toda. Porque agora fizeram um arranjo lá e pelo menos as motos estão
passando. Mas, carro não passa. Então, eu peço esse apelo a Vossa Excelência, que
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dê um jeitinho aí, pelo menos um tipo tapa buraco. Senhor prefeito, eu lhe peço em
Pedra Alta, a porta de Vidor o Posto de Saúde foi quebrada em janeiro, está lá
tapada com tabua de maderite. Então, as pessoas que vêm para o posto estão
fechada e sabe que pelo fundo entra, eles vão pelo fundo entram. E outras pessoas
que vêm, pensam que não estão atendendo... Tem uns cachaceiros lá que avisam:
“Olha, entra pelo fundo, que estão atendendo”. E aqueles que os cachaceiros não
avisam, vão embora. Então, procura um jeitinho de consertar o posto pelo menos,
para o pessoal medir pelo menos a pressão alta, por causa do coronas. Não vou falar
de estradas! Porque é muito grave as estradas. Eu sei que agora a condição é pouca,
mas faça pelo menos um tapa buraco de Pedra Alta ao Bente e Lajinha. Porque esta
semana eu fui lá, eu gastei 7 horas de relógio para chegar em Lajinha. Faça pelo
menos um tapa buraco. O Posto de Saúde está nessa condição. E mais condição está
o motorista que carrega o doente para Araci. Porque o carro é quebrado; parece que
até sumiu da área, porque ninguém vê esse carro. Tem um carro lá locado pela
prefeitura na hora da precisão do doente, o motorista só traz aquele doente depois
que toma café. Senão tomar café não sai. E o doente está lá esperando! Se for um
horário de 11:30h para meio dia senhor prefeito, só sai depois do almoço. E o
doente está esperando! Se for falta de 2 minutos, 5 minutos? Além das estradas
ruins, o tempo perdido. Então peço senhor prefeito, que dê mais uma orientação,
procure outro motorista, se essa pessoa não quer trabalhar mais ou já está cansada,
que dê um socorro maior em Pedra Alta. Um lugar grande; é o (ausência de áudio)
de Araci. É o eixo do motor de Araci é Pedra Alta. E o sofrimento lá é muito grave.
Mas você só vai deixar para ir lá no mês de setembro, depois que secou as estradas,
aí não vai ver nada disso. Mas manda uma pessoa verificar lá, porque faltam coisas
muito para a administração. No mais, o meu bom dia a todos.
❖
Vereador Laerto na Tribuna:
✓
Bom dia senhor Presidente; senhores vereadores; público presente; e
ouvintes da rádio Cultura um bom dia. Senhor Presidente, na sessão anterior,
meu nome aqui foi mencionado pelo vereador Jerônimo, sobre a defesa do
consumidor. Ele falando que o posto de combustível, conhecido como de
(ausência de áudio) a nota a prazo R$ 1,10, diferenciado. Logo mais à tarde, fui
ao posto de combustível e localizei o gerente, senhor (ausência de áudio) E fui
na bomba, questionei a diferença que realmente estava constando. Segundo o
proprietário, a nota que ele envia para a prefeitura, ele dá um desconto em
media de 20% a 25%. Isso na hora da prestação contas. Ele me deu uma
simulação. Um exemplo. Se a prefeitura gastasse mil reais, combustível a prazo,
ia pagar 800. Se você deduzir 25% em cima de mil reais, daria 25%. Aí tudo
bem. Mas, isso em nota. Mas quem compra no cartão ou no dinheiro, e lá eu
compro no cartão, o prazo 45 dias no cartão. Onde em outros postos também
está o mesmo preço de gasolina e óleo diesel também. Agora, quem compra
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um nota que não tem segurança nenhuma, a gente sabe que é um jogo de
risco. Não quis muito entrar em detalhe, os valores que tem que acertar. Mas
cabe a prefeitura fazer a sua negociação. Ele explicou, logicamente, o porquê
daqueles valores que eles dão. Como eu não tenho nota da prefeitura, eu
conheço muitos membros que têm nota, essas pessoa não podem muitas vezes
nem reclamar. Pega lá 40 litros de combustível e chega lá vende a R$ 2,00, R4
2,50. Vai reclamar de quê? Nada! E quem tem as suas notas de combustível lá,
realmente está usando. Agora, o prefeito que sabe de tudo, ele na hora de
fazer o pagamento junto com o contador, eles têm a negociação. Ele não ia
pagar! Então esse fato aí vereador Jerônimo, eu tive esse conhecimento sobre
a fala do senhor (ausência de áudio) que cabe agora o Governo Municipal, na
hora de prestar a sua conta, ver realmente se o desconto está sendo valido.
Dando continuidade senhor Presidente, coloquei dois projetos semana
passada, foram lidos e imaginava que podia colocar em votação. Mas
realmente não veio. Espero que a Constituição, Justiça e Redação Final, deixem
um parecer ou favorável ou não, para a gente saber explicar realmente o que
está havendo aqui nesta casa. Então, esperamos que o Presidente José
Augusto, na próxima sessão, junto com o membro Jamile e o vereador Guinha;
esperamos que na próxima sessão, ele venha esclarecer se realmente o
conselho da prefeitura, que é de finanças, que tem que fazer os seus estudos,
se compete, se há condições de fazer esse pagamento retroativo, os 40% de
insalubridade, de 20% para 40%. Então o setor da prefeitura que venha
informar aqui que tem os números que pode pagar ou não.
❖
Vereador José Augusto solicita um Aparte:
✓
Vereador José Augusto – Só para atitude de esclarecimento para a
população. Nós ontem aqui reunimos e faltou Vossa Excelência, porque era o
autor do projeto e foi à gente pediu para estar aqui presente, mas eu acho que
Vossa Excelência deveria estar com outro compromisso. E aí debateu os
projetos de Vossa Excelência, mas ficou acordado porque diante do que diz a
Constituição Federal e a Lei Orgânica do nosso município e o Regimento
Interno desta casa, não dá direito a mim, nem a nenhum vereador fazer um
Projeto de Lei que se crie em valores, aumente valores. Diante disso estava
aqui o jurídico desta casa e o jurídico da Prefeitura Municipal. Quando ele é
inconstitucional, a gente não deu o parecer, mas sim, para a gente sentar,
avaliar e debater. Diante disso foi exposto aqui que a prefeitura já teve uma
reunião mais o presidente do sindicato.
❖
Vereador Laerto – Seja breve.
❖
Vereador José Augusto – Debatendo. Então, só para titulo de
esclarecimento, Vossa Excelência, o projeto é bem com boas intenções, mas ele
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é inconstitucional o projeto e a gente está debatendo e avaliando para ver o
que podemos fazer.
❖
Vereador Laerto – Pois não vereador. É quem decide vereador, os
membros da Constituição e Justiça e Redação Final, é quem tem que dá o seu
parecer. Veja bem. Como disse; não fiz presença ontem, porque quem faz a
decisão, por mais que eu fui o autor da indicação, mas quem decide, a gente
sabe que é o presidente, o membro e o relator. E como você disse que estava
ocupado, realmente estava. Eu fui a clinica do doutor Chaves, onde foram
realizados 4 exames ao paciente que eu tive que estar lá presente e também no
momento conversei com o doutor Chaves Jr. e precisei de um medico e uma
enfermeira, que possa, que eu podia levar até na Vila Teodoro. Porque tem
uma senhora lá que é mãe do senhor Teodoro e de Cosme, que tem 95 anos e
realmente está acamado. Não tinha condições de vir até ao hospital. E graças a
Deus, por amizade que eu tenho, consegui 4h da tarde, levar doutor Jr.,
Juninho conhecido, e a enfermeira do próprio laboratório. E aproveitando, eles
precisaram de uma cadeira de rodas; fiz o pedido, chegou ontem e essa cadeira
de rodas foi entregue a família. Dando continuidade senhor Presidente, falando
na virose, no tal da carona. Como chama? Corola. Muitos nomes as pessoas
dão. Fiquei muito triste a semana passada, com o que aconteceu com o
comerciante na praça, senhor Ronaldo. A maneira que foi usado, tratado. Eu
acho que quando a pessoas estiver cometendo um erro, é a pessoa ser
alertada, chamada e dizer “não, está errado. É dessa forma”. Mas a forma que
foi utilizada, realmente deixou muito gente revoltada. Primeiro lugar, 20, quase
30 dias o comerciante fechado. Dois funcionários para pagar. Isso eu sei por
que eu tenho o meu contador ali, Virgilio e sabe que acompanha e vê a
dificuldade que teve que eu fechei o mês de março no vermelho. E nunca tinha
fechado. Mas graças a Deus, esse mês de abril, normalizou um pouco. Mas veja
senhor Presidente. Não é dessa forma. Como é que evita; eu tive que usar um
método no meu comercio, para colocar uma ou duas pessoas, e muitas vezes a
pessoa vinha usar o banheiro e não tinha como deixar. Porque vinham 10 e
vinha 1 para consumir. E eu seria penalizado. Eu tive de usar um mecanismo; a
pessoa entrava, fazia seu lanche, se precisasse usar o banheiro logicamente. E
veja bem senhores, rapidinho. E as filas? Colocaram 2 toldos e cadeiras. Beleza!
Cadê o sanitário químico? Tinha colocado, não é? Por isso é só senhor
Presidente.
❖
Vereadora Jamile na Tribuna:
✓
Senhor Presidente; colegas vereadores; público aqui presente; ouvintes da
rádio Cultura FM um bom dia. Senhor Presidente, nesta manhã, venho falar
inicialmente a respeito dos músicos de Araci; parabenizar a iniciativa do musico
Mario Bitencur, do maestro Lucelmo, que tomaram a iniciativa em promover as lives
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nas redes sociais em prol dos músicos do nosso município. Lives estas senhor
Presidente, que fiquei muito triste ao ver certos tipos de comentários nas redes
sociais, falando o porquê da prefeitura municipal estar dando apoiar essas lives.
Fiquei muito triste por quê? Porque os músicos tomaram a iniciativa de fazer esse
projeto e eu vejo que não caberia à prefeitura deixar de apoiar um projeto tão bonito
dessa natureza, bem como a Câmara de Vereadores, também estar apoiando esses
músicos. Pois sabemos que vocês, músicos do nosso município e músicos de todo o
Brasil, foram os primeiros a parar e serão os últimos a voltar as suas atividades
normais. Então, eu não vejo porquê de certas pessoas usarem as redes sociais para
ficar criticando esses músicos. Pois eles estão fazendo um belíssimo projeto, que é
em prol dos próprios músicos senhor Presidente, que estão passando dificuldades.
Eles estão ali promovendo aquelas lives, arrecadando alimentos, para estar
distribuindo para esses próprios músicos, que não estão tendo condições de comprar
os seus alimentos. Então, o porquê de ficar sentado no sofá, atrás de um celular,
tentando denegrir essas pessoas que estão buscando fazer um trabalho social e
ajudar o próximo? Por que você também não vai apoiar e incentivar esses músicos
que tomaram a iniciativa, ao invés de estar aí no seu conforto criticando quem quer
fazer algo pelo nosso povo. Então, deixo aqui senhor Presidente, o meu repudio a
esse tipo de pessoa, que não pensa no bem do nosso povo, que só pensa no
momento em fazer politicagem. E o momento que estamos passando, não é
momento de fazer política. É momento de termos empatia um pelo outro; porque é
um momento de união, é o momento de darmos as mãos e estarmos aqui em defesa
de todo povo araciense. Pois sabemos a dificuldades que todos estão passando. E
torno a repetir. Não é o momento de estar utilizando desse meio para fazer
politicagem. Pois eu não admito esse tipo de coisa e volto a repetir. Parabenizo sim,
a atitude desses músicos do nosso município. Vocês estão de parabéns; e continuem
fazendo esse trabalho, pois sabemos a força que vocês têm e o trabalho brilhante
que representa para o nosso município.
❖
Presidente Jefson solicita um Aparte:
✓
Vereadora Jamile, me permita fortalecer um pouquinho o seu discurso. Nós
vivemos dias difíceis; as pessoas têm uma facilidade muito grande de acusar, de
ofender, de denegrir a imagem das pessoas e eu digo sempre algumas pessoas que
é fácil você criticar, sem se colocar na posição da pessoa que você está criticando. Às
vezes a pessoa nunca foi um vereador, mas fala tanto de vereador, que se ele
soubesse o papel de vereador, acho que ele não criticava. Eu recordo em um dia lá
em um curso que a gente fez, e os vereadores estavam lá. Onde um cidadão de
Teofilândia, hoje ele é vereador, ele dizer que ele era o maior perseguidor de
vereador. E depois que se elegeu vereador, foi que foi entender na verdade o papel.
Então, eu vejo que essas pessoas que criticam uma ação dessas, que os músicos de
Araci vem fazendo, é porque não está na situação dele. Infelizmente é triste ver
pessoas criticando algumas ações que estão sendo desenvolvidas, no intuito de
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ajudar outras pessoas, e que não reconhecem a grandeza desse trabalho. Então,
comungo com sua ideia aí e parabéns pelo seu pronunciamento.
❖
Vereadora Jamile – Obrigado senhor Presidente. Dando continuidade, gostaria
senhor Presidente, de enfatizar, falei a semana passada a respeito do trabalho da
vigilância sanitária, sei que em alguns momentos houve exceções de medidas por
parte de alguns funcionários, pelo fato de não ter um... Digamos assim. Um bom
dialogo, conversar com as pessoas, explicando exatamente o que está acontecendo.
Acho que às vezes falta isso de alguns funcionários. Mas, não podemos generalizar.
Sei que a vigilância sanitária do nosso município, dispõe de grandes funcionários,
que estão ali em prol de ajudar a população araciense fazer o que é de melhor para
tão logo essa situação voltar ao normal. E não poderia senhor Presidente, também
deixar de falar, porque eu fiz essa observação, sobre a questão do Poder Executivo,
sentar com o pessoal da vigilância sanitária e ver um local adequado para as
pessoas que estão nas filas bancarias terem acesso a um banheiro químico. Pois
sabemos que diversas lanchonetes do nosso município, não podem ter o fluxo
elevado de pessoas. E muita gente utilizava desses serviços nas lanchonetes que
existem em nosso município. Então, solicito do Poder Executivo, que possa sentar
com a vigilância sanitária do nosso município e estar vem do um local adequado
para a locação desses banheiros químicos para as pessoas terem um local
apropriado. Também senhor Presidente, gostaria de solicitar também do Poder
Executivo, que reunisse com a equipe que está dando suporte nas filas das agencias
bancarias do nosso município e o próprio pessoal da agencia do nosso município,
que possa estar orientando de fato as pessoas que estão na fila. Porque muitas
vezes as pessoas vêm, ficam na fila e muitas vezes aquele atendimento não é
naquele dia. E muitas pessoas estão perdendo tempo, sem ter condições de vir à
sede do município e muitas vezes não tem nem o dinheiro da passagem e vem e não
consegue retirar o seu beneficio. Então, solicito do Poder Executivo, que faça essa
reunião com os servidores que estão ali dando apoio, para estarem dando uma
melhor informação às pessoas que estão nas filas ali para buscar o seu auxilio
emergencial. Mas senhor Presidente, não poderia também deixar de falar a respeito
dos projetos que adentraram nesta casa. Ontem tivemos a reunião da comissão, uma
reunião bastante proveitosa, onde estava presente o jurídico desta casa, o jurídico
da prefeitura municipal e também o jurídico representante dos servidores da APLB
sindicato... Outros representantes de sindicatos não estavam presentes, mas o
sindicato APLB mandou o representante. E dizer senhor Presidente, nenhum vereador
aqui está contra projeto nenhum, que venha beneficiar o servidor. Qualquer servidor
pode vir a esta casa e ver aos anais esta casa, os projetos que deram entrada aqui
na Câmara Legislativa, qual foi o projeto que vereador ficou contra o servidor aqui
no nosso município. Pelo contrario, aqui apoiamos sim aquilo que está dentro da
legalidade. E tenho certeza que projetos que venham dentro da legalidade, jamais
irão ser reprovados por esta casa. Temos o cuidado de estar analisando; temos a
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comissão que está presente. Hoje eu digo a comissões estão atuantes. Pois as
comissões se reúnem sempre para discutir os projetos. Então senhor Presidente, só
solicitar de Vossa Excelência, pois o que eu estou vendo muito aqui em nossa Casa
Legislativa são dadas entradas de diversos projetos que são inconstitucionais e que
nós temos um jurídico extremamente competente em nossa casa; temos aqui o
doutor Gidalti, que é uma pessoa que assessora muito bem. Então, peço ao senhor
Presidente, que converse com os vereadores, que quando for protocolar algum
projeto, que sente com o jurídico aqui da casa, para ver a legalidade desse projeto,
para que não venha causar grandes transtornos aqui para nós vereadores. No mais
senhor Presidente, são estas as minhas colocações nesta manhã e no mais o meu
muito obrigada a todos.
✓
Vereador José Augusto solicita uma Questão de Ordem: - Senhor Presidente,
aqui rapidinho; só para informar que estou de óculos pretos porque é de grau e eu
esqueci o meu outro; lá o meu branco. Então, pela questão de estar aqui, de repente
pode alguém pensar que eu estou vaidoso na Câmara. Mas é porque estou sendo os
meus outros óculos e aqui tem que usar (ausência de áudio) problema.
❖
Vereador Jerônimo na Tribuna:
✓
Bom dia mais uma vez senhor Presidente; bom dia a todos que escutam neste
momento pela Cultura FM. Senhor Presidente e a todos os vereadores, neste
momento eu gostaria de levar aqui ao conhecimento a toda população de Araci, que
nós somos em 15, mas que a Lei Orgânica do município de Araci, em seu artigo 33,
inciso 3º: “São de iniciativa privativa do município, digo, são e iniciativa privativa do
prefeito municipal as leis que, fixam e aumentam os vencimentos dos servidores
públicos do município. Portanto, não pode a Câmara Municipal, legislar sobre os
vencimentos dos servidores públicos, vinculados a administração principal, pois isso
constituiria invasão de competência”. O que é que nós temos tratado nestes dias
aqui sobre os projetos? Que na verdade, nós, não sabemos realmente qual é a nossa
competência nesta casa! Sem exceção! Eu também estou no meio! Às vezes, nós
queremos colocar a mão onde não devemos; onde não podemos. E isso, para a
sociedade, o que nós colocamos através dos microfones, é a pura verdade. Mas que
diante da contestação de outros, nós estamos errados. Então eu peço aos nobres
vereadores, que também me incluso nisso, que antes de qualquer propositura para a
população de Araci, a gente procure a Lei Orgânica do município, para que não
vamos dar o tiro e que o tiro vá sair pela culatra. Então senhor Presidente, gostaria
de parabenizar aqui também, hoje, a postura do vereador Laerto, por levar a
população a minha cobrança sobre o posto de combustível. Isso vereador e a toda a
população de Araci, é comentado em todas as redes sociais e praça. Por que lá na
bomba é R$ 1,10 a mais? Se explicou, mas para mim não convenceu! A resposta do
posto. Entendi pela questão do contrato, como deve ser feito. Mas esse desconto
(ausência de áudio). E então eu vou entrar aqui sobre a questão do projeto da
semana passada, onde eu disse não sobre a doação dos terrenos. Vou ser bem claro!
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Não sou falso profeta, só estou aqui cuidando do bem do povo. Quando eu digo que
o povo do Rei Pelé, da Cascalheira, do João Vieira, da Barreira, de Pedra Alta, da
Lajinha, Várzea da Pedra não têm os documentos de posse que esta casa aprovou...
Que o senhor prefeito Antônio Carvalho da Silva Neto, já deveria ter dado; eu só
estou cobrando uma verdade, não estou vendendo ilusão. Quando eu digo vender
ilusão, é que às vezes, quando eu disse minutos atrás sobre o uso do microfone,
quem está lá do outro lado entende que eu estou votando contras à população. Mas
não é! Nós temos enes problemas! Que ás vezes a população não se discute em
casa, nas redes sociais, nos grupos de whatsapp... Por exemplo. A secretaria de
saúde está fechando às 12h. Para mim é uma vergonha! Estive com a secretaria
ontem, solicitei dela mais uma hora. Porque nenhum funcionário deixou e receber o
turno total. A mesma coisa na secretaria de ação social; sabemos das medidas de
prevenção, mas quem está na fila para receber o auxilio e precisa ser atendida
depois e quando chega lá 12h e está fechado. Vamos usar um pouco e bom senso?
Porque quem nos paga é o povo! Quem me paga é o povo! E isso voltando à
questão dos terrenos. Onde é que eu quero deixar bem claro ao povo e Araci. Em
projetos que chegam nesta casa, que são votados e aprovados, como essa da
doação dos terrenos. E no conteúdo do projeto diz: “Pessoa de 11 até 3 salários
mínimos também; mas a pessoa que ganha até 3 mil reais, ela pode comprar um
terreno, ela pode construir. Ou eu estou errado? Nós temos que ter um cuidado. Não
desmerecendo a posição do vereador que colocou o projeto. Mas nós temos
problemas demais para se tratar nesta casa e para resolver para o povo. E que às
vezes nós deixamos passar diante de nossos olhos, por um ego próprio. E isso eu
tenho mostrado aqui a cada dia que se passa. Então, vãos nos atentar sobre as
coisas que estão acontecendo em nosso município, para que depois a gente possa
realmente querer mais. A exemplo, povo e Araci, o que fizeram no Estádio Municipal
aqui há 8 dias atrás. Arrombaram o portão, que já estava quebrado também...
Arrombar é uma coisa. Quebrar é outra. E tiraram as fotos que estava todo
abandonado. Ora, quem cometeu o crime foi quem publicou as fotos! E quem tirou
as fotos! Fui lá ontem, conversar com os dois funcionários, chegando lá eles me
explicaram que foi arrombado o portão e tiraram as fotos e publicaram. Está lá a
grama toda cortadinha. Gostaria de agradecer a você que publicou... Você que
publicou, não sei se foi você que tirou; que você só ajudou o governo e você fez o
seu papel de fiscalizar. Mas nós aqui, nós 15, nós temos obrigação de fiscalizar. Mas
você que tirou a foto e publicou no grupo de whatsapp, aí nas redes sociais, muito
obrigado. E continue. A exemplo senhor Presidente, na questão das cabras. Quem
colocou as cabras na praça e talvez, olhe, talvez, foi quem fez a filmagem... Também
ajudou! E continue mostrando, porque a gestão vai tomar providencia. Agora, seria
mais fácil o seguinte. Essas cabras serem apreendidas e serem abatidas para dar
comida ao povo. Oh coisa boa! Já que esta distribuindo alimentação, elas deveriam
ser abatidas para juntar na cesta básica e dar ao povo. Aí seria um a mais. Eu sou a
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favor disso! Porque aí ninguém soltaria. Então, para terminar senhor Presidente, os
meus 3 minutos. Eu fiz aqui umas anotações, que eu gostaria que o povo de Araci
lembrasse desta data de hoje, 05 de maio. Votar em alguém... Vote em alguém que
não tenha conversa mole. Que não te enrole. Que não tenha mais palavras. Vote em
alguém que assuma a responsabilidade; que tenha orgulho de te representar; que
não se esconda ao te avistar em praça pública. Vote em alguém que não deixe o
poder subir a cabeça; que aponte os problemas, mas apresente a solução. Vote em
alguém que não troque divergências políticas por intrigas pessoais. Observe o seu
interesse público ou se é seu. Vote em alguém que te mostre uma vida real e não
promessa que jamais serão cumpridas. Vote em alguém que transborde de alegria
em te ver e não os risos fingidos e momentâneos. Vote em alguém que não se
esconda ao te avistar e não aquele que levanta o vidro do carro para se esconder.
Vote em alguém que te admire como você é e não que reconheça você nas vésperas
das eleições. Vote em alguém que você precise conversar sobre problemas da
sociedade e seja ouvido e não aquele que troca de numero de telefone após a
eleição. Então, vote em alguém, basta você olhar para trás e dizer: “Valeu apena
acreditar em você”. Meu muito obrigado senhor Presidente, um abraço do vereador
Jera Policial.
❖
Vereador Leandro na Tribuna:
✓
Meu bom dia aos colegas vereadores; público aqui presente nesta manhã; aos
ouvintes da radio Cultura FM; e todos aqueles que nos acompanham através das
redes sociais. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez
nesta manhã, utilizando esta tribuna da casa. Queria iniciar o meu discurso, falando
da última reunião que nós tivemos aqui na casa. Tivemos uma reunião convocada
pela CCJ, para discutir alguns projetos impetrados aqui na Casa Parlamentar. Não
precisa eu estar lendo aqui, explicando o papel do vereador, que é legislar, criar leis
e o município a elas atender. E muitas vezes foi citado inconstitucionalidade dos
projetos. Seria bom se todos os projetos desta casa fossem discutidos da forma como
esses projetos colocados pelo vereador Laerto e o projeto colocado por mim foi
discutido. Seria bom que todos os projetos, desta casa, tivessem a mesma discussão
e as mesmas interrogações. Quantos e quantos projetos já passaram aqui de forma
errada? Mas continuo firme, de pé dizendo que não há inconstitucionalidade nesse
projeto! Não há! A Câmara tem o poder de autorizar a gestão. Concordo que tem
alguns equívocos, como diversas vezes, os projetos do Executivo chegam aqui
errados e a gente pede para corrigir. Nós tínhamos ontem dois juristas e eu disse
abertamente: “Estou aberto às correções dos projetos”. Se tem algo errado, vamos
corrigir. Mas o importante é atender o povo. O município de Sta. Luz, já baixou o
decreto; fez a parte dela, a prefeita de Sta. Luz. A CCJ da Câmara do Rio de Janeiro,
já foi favorável ao mesmo projeto. E ontem à noite o prefeito de Serrinha decretou a
suspensão dos consignados no município de Serrinha. Ontem! “Ah, os bancos não
vão cumprir”. Quem determina é a União! Mas como sensibilizar a União sem luta
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senhor Luiz? Sem mostrar o movimento do desejo das pessoas. Das necessidades e
quem está passando neste momento difícil. Sabe por que está passando? Porque
muitos servidores têm os companheiros que são funcionários autônomos e hoje
estão desempregados, e a carga está toda em cima do único servidor. Mas aqui se
falar em dinheiro... Se falar nesta gestão gastar... Araci desmorona. O prefeito diz
logo que não tem dinheiro. E fui alertado quando fiz parte de gestão, por alguns
vereadores, que me diziam “nunca que o prefeito vai lhe dizer que tem dinheiro
sobrando. Sempre vai dizer que está faltando”. A inconstitucional! Vamos sentar com
o jurídico. Agora? Eu não vejo inconstitucionalidade nenhuma! O jurídico que
representou o município parecia uma troca de informações para defender. Quando
resolver adiar mais uns dias, o meu projeto, para ser discutido... Se fosse
constitucional não precisava adiar. Quando adiou mais uns dias, vem o projeto do
vereador Laerto, para dar um aumento na insalubridade de quem está cuidando
diretamente do COVID-19. E quando fala em dinheiro, sinceramente... Se um dia eu
for prefeito de Araci, eu vou convidar a doutora Patrícia para ser secretaria de
economia! Vai sobrar dinheiro. Quando fala em gastar, tudo tem um por que e o
motivo é “estamos fazendo uma analise técnica, com técnicos do trabalho, não sei
quem, não sei quem, não sei quem... Para depois o município dá essa direito ao
servidor da saúde”. E aí o jurídico da casa, o jurídico do sindicato, que é o mesmo...
Vale aqui ressaltar que é o mesmo jurista. É o mesmo advogado da Câmara, da
APLB. E aí eu não sei quem convidou o advogado. Se foram as duas instituições ou
se foi só da Câmara ou se foi só o sindicato. Porque do sindicato só veio doutor
Alberto. Mas já é advogado da casa. Na minha opinião, o sindicato tinha que
mandar outro jurista. Ou alguém representando o mesmo. E aí ele questionou a
doutora Patrícia. Mas esse analise técnico vai ser quando? Porque os critérios o
município já estabeleceu. Chegou alguém no hospital, com alguns sintomas, guia lá
para o PSF do Matadouro. Eu trouxe uma gestante 3h da manhã, quando o
atendente saiu na porta do hospital, depois de eu dá muitos gritos, ele já saiu
atordoado porque estava dormindo e gritou: “Oh, se for gripe é lá no Matadouro”.
Eu disse: “Não! A mulher está em trabalho de parto”. E aí eu pergunto. O município
já criou os critérios, a população já sabe onde é que está funcionando? E está
esperando o que para pagar esse pessoal que está na linha de frente? Está
esperando o que? Eu se fosse servidor da saúde, procurava o meu sindicato e não
iria para a linha de frente. Não ia de jeito nenhum! Sabe por quê? Porque nem os
equipamentos adequados o município está dando a esse pessoal. Os (ausência de
áudio) nem chegaram ainda! Falou em gastar... Pode ter certeza, o governo, a
prefeitura treme o prédio. É como se der um terremoto em Araci. “Opa, não pode;
deu um terremoto”. Essa é a grande questão. A Câmara de Vereadores procurei o
Presidente da casa, para a Câmara procurar e tomar uma ação, para ajudar a
população de alguma forma, a informação que eu tenho da casa é que o prefeito
não está passando os duodécimos adequadamente. Está devendo! É um crime que o
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prefeito comete contra os vereadores! E ainda tem vereador que defende! Com
unhas e dentes. Tudo bem. E aí senhoras e senhores eu pergunto. O piso dos
professores, o reajuste, a equiparação salarial, melhor dizendo, não foi dada nem a
do IPCA ainda; os servidores, os 40% vão aumentar 26 mil na folha. É uma
vergonha! Não deram ainda. E não é inconstitucional não? E a gestão não está
cumprindo Lei Federal, não é inconstitucional não, por parte do prefeito? Não! Só é
por parte da oposição. Por que a doutora não entra com uma ação? Por que não vem
dizer que o prefeito está fazendo atos inconstitucionais? Não é inconstitucional?
Claro que é inconstitucional! E aí é muito bom vir aqui e dizer “eu voto a favor”.
Porque tem medo do povo. Mas os projetos são inconstitucionais. Não quer se
queimar com o povo. O discurso aqui é esse. Nós aprovamos o projeto do vereador
Jefinho, para suspender as blitz e prender carros com IPVA atrasados no âmbito o
município de Araci. Não era inconstitucional não? Teve alguma ação de fato? Eu sei
que não fluiu; mas nós tentamos fazer a nossa parte. Nós tentamos; nós fizemos a
nossa parte. E outros e outros projetos. Jera falou do projeto da doação de terreno.
De pessoas que recebem 3 salários mínimos e estão passando necessidade? E são
vulneráveis? Vocês sabiam que esse projeto tiras o poder da Câmara Municipal de
autorizar ou não a gestão de doar terrenos? Passa por cima do poder desta casa. Dá
uma carta branca, um cheque em branco ao prefeito municipal e que o jurista da
casa deu o parecer contra? E coloca aqui e o plenário vota. E eu fui questionado pelo
meu voto. Mas eu fui atrás do jurista e ele me disse. O jurídico da casa me disse “eu
fui contra e sou contra!” Porque a Lei Orgânica determina, a câmara tem que
autorizar; tem os critérios até de votação de números de vereadores que têm que
votar, para o projeto passar. A questão do quórum! E a casa aprovou. Eu lembro que
quando teve o acordo com a gestão para negociar com a categoria da educação,
retroativo de salário de 2017, no projeto encaminhado pelo Executivo... Olha o que
eu frisar! O Executivo colocou lá uma cláusulazinha no projeto, um parágrafo, que eu
reclamei nesta tribuna, que dizia que só ia pagar se tivesse recurso em determinada
conta do município. Conta essa que não era agregada a da repatriação. E eu
coloquei uma emenda parlamentar, nesta casa, suprimindo o artigo; o presidente do
sindicato... Vou começar logo pela categoria. Me dizia que não havia necessidade
porque tinha atas e gravações. Eu tive o apoio do vereador Laerto, Roberto, senhor
Luiz e Léo de Marlúcia que votaram a favor da emenda. Os demais votaram contra.
Teve vereador que veio a tribuna dizer “ah, votei contra porque não precisa. Essa
emenda aí é promoção de vereador A e vereador B”. E os servidores estão sem
receber até hoje. Até hoje! Mas, “ah, eu não sou contra o servidor não”. É porque o
projeto é inconstitucional. Mas na época da emenda parlamentar foi contra! E aí se
fala de união. É momento de união. É, momento de união. Nas redes sociais esta lá.
Pode ver os meus comentários, as minhas postagens. Tudo que eu entro eu falo. É
momento de cuidar da pandemia! Não é momento de falar de política! E eu tenho a
convicção, pelo que está passando; pelas pessoas sensatas que tem neste país, a
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frente das governanças, as eleições vão ser adiadas. Tenho a convicção que vão ser
adiadas. Não tenho pressa de falar de política. Tenho convicção; e aí falam de união.
Que união? Quais as uniões? A união que eu participei há um tempo atrás, que
abandonaram o barco? Que era mudança? Que ia fazer um Araci diferente? Qual tipo
de união é o momento de união? Está na hora das máscaras caírem no município de
Araci. Está na hora das pessoas assumirem, de que lado está; com quem está; que
bandeira vai defender. Eu não sou contra ninguém vir para cá defender o prefeito,
receber mensagem da secretaria, ligações, anotar ali, vir debater o que eu estou
falando. Eu sou contra sim, porque eu acho que cada parlamentar tem que vir para
esta casa com a sua pauta. Andar, visitar o povo, visitar os bairros, analisar as
licitações e vir com a sua pauta. E não rebater! Quem tem que vir me rebater é o
secretario, que está tomando a pancada. Eles que têm que vir me rebater! É o
prefeito municipal, que eu já desafiei varias vezes, para ir para um meio de
comunicação, eu e ele, frente a frente, com o mesmo tempo e rádio. E o prefeito
nunca marcou e nunca me procurou. Eles que têm que vir me rebater! Mas tem
vereador que se eu não falar, aí não tem nem pauta! Essa é a grande verdade aqui
na casa. Eu acho que a casa quer falar de união... Nós tivemos agora prorrogação de
aditivo e contratação e transporte escolar, para levar universitários para as
instituições. Qual universidade está funcionando? Está aí, o prefeito publicou! É
brincadeira isso? Nós precisamos fazer o que? Chegar junto do prefeito. “Prefeito,
nós temos uma casa com 15 vereadores, vamos lá nos reunir, sentar, tratar da
pandemia. Você está devendo aí 200 mil de duodécimo ao Presidente, os vereadores
vão lhe autorizar. Você vai repassar, a casa devolve e você compra aí 4 respiradores,
em nome dos vereadores de Araci”. Vamos valorizar vereador. As intenções aqui
também são boas. Quantas e quantas vezes o vereador Jera, sendo da base, sobe
aqui e cobra com toda a propriedade. As intenções aqui também são boas. Como é
que ficam os vereadores diante do povo nas redes sociais? Sinceramente, se você for
ver o que a gestão está fazendo com esta casa, esta casa vai acabar e o povo
dizendo assim: “Esta casa tem que fechar”. Porque para a sociedade araciense, o
vereador não está fazendo nada. Nada! Mas senhoras e senhores, nesta manhã, o
meu bom dia a todos.
❖
Vereador José Augusto na Tribuna:
✓
Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo presente; povo que
escuta pela Cultura FM; também estou aqui pelo me Facebook, talvez segurando
com a minha mão mesmo aqui, porque eu não tenho aquele instrumento que coloca.
Senhor Presidente, agradecer a Deus porque estamos aqui, todos com saúde, graças
a Deus, até o momento. Agradecer ao nosso bom Deus pela força que nos dá para
lutar. Eu vou iniciar senhor Presidente, falando o seguinte. Eu vejo aqui o ato de
vereadores da oposição, querendo denegrir a imagem de vereadores, que têm
compromisso e apresenta projeto em bem da população e não em bem a sua causa
própria. E aí a gente vai começar a esquentar aqui, porque isso aqui tem que
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esquentar. Eu vejo vereador aqui dizer que não pagou o servidor; porque eu
coloquei uma emenda e não sei o que. Diante disso a gente sabe que o município
nunca deixou de dá o direito a cada um; possa até que tenha uma parte que não
pagou e que está devendo, que é a obrigação pagar e o nosso dever é aprovar. Mas
o que me chama a atenção, quando se cita aqui o projeto que eu coloquei, que diz
que é inconstitucional, que tem em varias cidades do Brasil e eu foi buscar com
alguns... Respeito à decisão aqui da casa, que não recebi nenhum parecer. Mas
diante do ato, respeito um grande advogado, doutor Alberto, que ontem até disse a
mim “vamos debater mais. Porque a minha decisão é inconstitucional o projeto. Mas
não vamos deixar de buscar uma solução”. Esse foi o entendimento aqui dos
projetos. Não que ficasse contra. Autorização que você pode e não é inconstitucional
e no seu artigo da Constituição Federal diz qual é a competência do Poder Executivo,
está lá. Nós não podemos gerar valores. Aqui nós estamos autorizando e não
determinando! Vamos lá. Quando diz de 1 a 3 salários mínimos, mais aqui quando
você vai no artigo 4º, que diz “são pessoas de baixa renda que tem primeiro a
prioridade”. Quando você vai aqui no artigo 6º, que tem aqui no parágrafo 1º.
Também dá direito aquelas pessoas mais carentes do município. Ora, estamos dando
uma carta branca. Que a carta branca fique para qualquer gestor. Porque quando
aqui chega nesta casa... É onde eu parabenizo os que votaram Às vezes é atropelado
por aqueles que se dizem o auto da moralidade aqui, prega o auto da moralidade
nesta casa. Qual foi o mal que eu cometi? De aprovar um projeto desses para
beneficiar os mais carentes. Que vai ter mais facilidade de resolver o seu problema
com o terreno que a prefeitura doar, dentro dos critérios, dentro do que rege a lei.
Nenhum! Ora, o meu projeto, que eu coloquei aqui é inconstitucional. Ora gente, eu
vou só buscar aqui, rapidamente, vou ver se está aqui ainda. Mas lá no projeto...
Acho que eu deixei o projeto aqui. Deixa eu ver. Lá nesse projeto, que autoriza, diz o
seguinte. Como é que aqui está autorizando o município? Olha o projeto, o teor do
projeto. “Fica em caráter expecional, suspensa a cobrança de empréstimo”. Olhe,
está saindo desta casa aqui, não é autorização não. Já é mandando que suspenda. A
Câmara está autorizando suspender. Nós não temos poder para isso! Primeiro que é
uma Lei Federal. Está aqui oh. O projeto, quem quiser uma cópia. Lá bem atrás estou
eu, o técnico, tanto erro que diz que será os civis e militares, militar, suspensa a
questão dos seus consignados. O que se explicou ontem aqui, que a gente pode
aprovar e que muitos prefeitos estão aprovando; se nós autorizarmos, como eu
mostrei aqui uma cidade que aprovou, autorizando que o prefeito vá às instituições
negociarem. Diante disso, já foi e eu vou buscar, foi mandado o oficio para os
bancos, assim foi à informação que tivemos ontem aqui, do jurídico da prefeitura.
Era o seguinte. O que foi que ela respondeu aqui. Possa que o prefeito mande
suspender. Mas vai ser cobrado e o banco não vai cumprir. Vai ser cobrado do
salário; eles vão aplicar no salário do servidor. Mas ninguém aqui está com má
intenção não. A gente foi para discussão, para debater que isso não era nem papel,
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é papel da comissão dar o parecer favorável ou não ao projeto. E é inconstitucional!
Outro projeto aqui de boa intenção também, do vereador Laerto, foi que ele coloca
aqui que tem que dá que é o valor máximo de insalubridade aos trabalhadores. Não
é isso? Que está na linha de frente do corona vírus; concordo plenamente. E ela
explicou. Precisa para dá todo esse parecer, de um técnico da saúde, especializado
que já está fazendo para dá e saber cada um. No projeto está generalizando todos
funcionários da saúde. Não são todos que podem receber. Porque tem que receber
quem está na linha de frente! E ela explicou. E aqui é também um projeto que tem
que ser autorizando Poder Executivo. Mas não estamos dizendo que não vamos fazer
uma emenda, onde a gente sugeriu ontem aqui, quando na discussão, diante do
conhecimento que leigo que sou para a gente colocar uma emenda. Os vereadores
que estavam aqui e poder aprovar. Concedo vereador.
❖
Vereador Laerto se manifesta: – A Vossa Excelência pode analisar o projeto,
que de 20% a 40%, aqueles profissionais que estão envolvidos no corona vírus.
Pode ver que realmente o projeto não é para todos; é para quem está envolvido em
combate esse corona vírus. Pode observar direitinho que é isso aí. Não é
generalizando todos.
❖
Vereador José Augusto – Mas na justificativa colega, Vossa Excelência inclui
na justificativa. Então foi isso que a gente viu. Ninguém está dizendo que Vossa
Excelência está com má intenção. Mas o projeto é inconstitucional! Se criar valor
para o município. É isso que a gente tem que pregar aqui. Não é vir para aqui dizer
que vai votar só para agradar a população não. Eu não voto! Também senhor
Presidente, fala aqui na questão de aumento servidores, que o prefeito até agora
não deu. Quem está vendo a situação do país e ontem a Câmara dos Deputados
votou, para o congelamento de 18 meses sem aumento ao servidor público, ontem
na Câmara. Foi aprovado também pelo Senado. E aí, eu me pergunto. Eu vou me
perguntar aqui. Será que ninguém crucifica o Senado? Não crucifica... “Ah”, eu vejo
nas redes sociais. “Prefeito nesse negócio do corona vírus que não teve nenhum
caso”. Gente, pelo amor de Deus, não é o município que dá parecer de quem está de
corona vírus ou não. Quem dá o parecer, se manda todo o que é recolhido aqui para
o (ausência de áudio) na Bahia. Quem dá o parecer é o estado, não é o município. Se
errou ou deixou de não errar, aí é o problema do (ausência de áudio) não foi o
município. “Fez isso para buscar dinheiro”. Gente, o dinheiro que vai chegar para os
municípios é pela perda do ICMS do ISS. Talvez o meio de comunicação sabe disso.
O que foi dividido entre os 60 bilhões do Governo Federal, foi 10 bilhões para o
combate ao COVID-19. Que vai ser distribuído esse valor, para 5 mil e 500 cidades
no Brasil. Agora, o outro é pela perda do ICMS do ISS. Aí fica nas redes sociais
dizendo: “Eu não estou aqui para fazer politicagem”. Mas coloca lá: “Prefeito fez
tudo isso aí e está acontecendo isso para receber esse volume de dinheiro”. Que não
vai vir de uma vez; vai ser parcelado pela União. Aí eu vejo aqui que se fala de
aumento do servidor. Ora, quem mais deu aumento ao servidor? Eu vou mostrar
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aqui. Em 2009 deram um aumento aqui de 3,23, dividido por um percentual, na
primeira parcela de 2%, de 1,23 e o último parcelamento não pagaram. Não
pagaram o servidor em 2009. Que o vereador era da base da prefeita e defendia
com unhas e dentes. Fizeram até piquete aqui na frente da Câmara. Eu tenho lá o
recorte de jornal. E agora prega aqui o auto da moralidade. “É porque eu estou aqui
do lado povo”. Vamos ver quem está do lado do povo. Olhe, em 2009 deu esse
aumento e não cumpriu. Outro aumento foi dado em 2010, pela gestão passada, de
4%. Olha os aumentos que deram! E não, talvez, eu não dizer esse aqui se cumpriu
ou não porque eu não sei se cumpriu. Mas só deu 4%. Aí vamos aqui no prefeito
Silva Neto. O Projeto de Lei 158... Rapidinho senão vai terminar o meu tempo. De
2014, o prefeito deu um aumento de 8,32 aos profissionais da educação. Em 2015,
aqui foi 2014, o prefeito deu outro aumento... Olha, aqui já cobriu o que a exgestora passada deu em 2 anos. O prefeito no Projeto de Lei 186 de 2015, deu outro
aumento aos servidores, de 6,5. (risada) Eu dou até risada. Em 2016, teve mais outro
aumento aqui, que não vai dá tempo; o prefeito deu ao servidor. Em 2017, deu
outro aumento ao servidor de 7,64. Quem lembra que ainda não está aqui o de
11%? Que foi dado, que até o vereador Jera mencionou. Em 2018, o prefeito deu
mais 6,81. Em 2019, o prefeito deu 4,17. E aí vem rapidamente, só para mostrar a
população, como é que hoje se prega o auto da moralidade, porque o vereador é
professor e só discute aqui a classe dos professores e não discute o gari, o coitado
da ambulância, o que está não sei onde, que está na saúde. Não discute! Só discute
aqui o aumento de professor, porque o vereador ele sabe que ele é professor. Então,
vai o aumento é para ele também! Falar aqui das contas do prefeito rapidinho.
Vamos entrar nesta discussão. Porque estão dizendo aí que o prefeito “é, eu vou ver
quem vai ficar do parecer”. Eu vou dizer a mesma coisa aqui. Se descobrir algo
irregular aqui, estou com ele na mão aqui, do Tribunal. Se descobrir algo aqui que o
prefeito desviou, qualquer centavo do município, eu vou votar contra as contas dele.
Vou deixar aqui bem claro. Porque aqui é o índice de pessoal, a divida ativa que o
Tribunal está alegando. E o ato do FUNDEB, que é o dinheiro que retira para cá, para
pagar alguma coisa e depois pega do FPM e retorna para lá para o FUNDEB. Então,
vamos debater. Agora, venha com moral, venha com sinceridade, porque aqui vocês
votaram em contas que desviaram dinheiro e não prestaram nem conta. Nem
apresentaram nota fiscal dentro do Tribunal. E eu vou trazer também aqui para
mostrar. Agradeço a Deus e que Deus abençoe a todos que estão neste momento
nos ouvindo.
❖
Vereador Valter na Tribuna:
✓
Bom dia senhor Presidente; bom dia senhores vereadores; público aqui
presente; ouvintes da Cultura FM de Araci. Senhor Presidente, quero nesta manhã,
tratar de alguns assuntos da sessão passada, onde logo após a sessão senhor
Presidente, alguns funcionários do hospital municipal, da secretaria de saúde que me
ligava, me pedindo informações sobre um projeto que transitava aqui na casa e que
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os vereadores, inclusive o vereador Guinha de Pascoal tinha votado contra a esse
projeto. Então, é vergonhoso senhor Presidente, vereadores tendenciosos,
vereadores que utilizam ainda da velha política, da prática suja para poder tentar
diminuir e ferir a honra daqueles que trabalham em benefício para a sua população.
E eu respondi senhor Presidente, a esses funcionários, que na última terça feira não
tinha transitado nenhum projeto dessa natureza aqui para votação. E lá no grupo do
whatsapp na saúde, já existiam vários e vários relatos de pessoas ligadas a
vereadores da oposição aqui, que recebiam informações, que os vereadores da
situação tinham votado contra esse projeto. Quero dizer para esses vereadores,
quero dizer para a sociedade araciense e para as pessoas que acompanham a
Câmara Municipal. Estou aqui, nesta casa, representando o meu município,
representando a minha população há 12 anos. Na minha vida pública senhor
Presidente, senhores vereadores, população que nos escuta, nunca chegou nesta
casa um projeto para beneficiar servidores, para beneficiar nossa população, que
este vereador Guinha de Pascoal votou contra. Sempre votei a favor de projeto de
reajuste de salário; sempre votei a favor de projetos para beneficiar a nossa
população. Agora, esses que alimentam a má fé, que alimentam a prática da má
política do nosso município, já votaram não. Não deixaram nem vir para a votação,
um projeto de minha natureza que aumentava mais um dia de sessão nesta casa.
Aonde eu tentei de todas as práticas para que esse projeto fosse votado. Porque até
hoje acredito que era para ter duas sessões na Câmara Municipal; na terça e na sexta
feira. Na terça no horário normal, das 9h ao meio dia. E na sexta feira, das 7h às
21h. Mas esse projeto aqui foi barrado! E esta semana senhor Presidente, também,
através das redes sociais, em um grupo lá da educação, o meu nome lá era cogitado.
Que eu votaria contra ao reajuste salarial dos professores. Eu não sei o porquê ainda
as pessoas utilizam essa pratica. Não dá para entender. Eu queria poder dar um
aumento de 100% a toda classe de funcionários do meu município. Se tivesse esse
projeto recurso para isso. Eu queria que os nossos funcionários públicos do nosso
município ganhassem muito mais. Agora, pessoas malandras, pessoas que vivem da
mesquinhagem, se utilizam a todo o momento das redes sociais para tentar diminuir
a qualidade dos outros. Isso é feio! Repito. Estou aqui há 12 anos. Agradeço a Deus
e as pessoas que sempre confiaram em mim. E nunca votei contra a projeto que
beneficia a população. Nunca votei contra a projeto de reajuste de salário. Mas isso,
infelizmente, é o que a oposição utiliza; eles não têm mais o que dizer. A única
posição deles é tentar manchar a honra de quem tem. Mas vamos esperar os
projetos; vê se alguém vai votar contra aqui nesta casa. Vamos esperar os projetos
chegarem em votação. Também senhor Presidente, não poderia deixar, nesta
manhã, de relatar sobre uma situação complicada, uma situação que não dá para
segurar mais, não dá para se calar diante a injustiça que uma cidadã vem fazendo
nas redes sociais, a respeito do teste positivo, de responsabilidade do Laboratório
Central do Estado, do (ausência de áudio) em que a todo o momento essa cidadã
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utiliza das redes sociais, tentando colocar a gestão pública do nosso município em
duvida perante a sua população. Em entrevista com emissoras da nossa região, esta
semana relatei sobre o caso e não podemos aceitar que estas pessoas tentem, de
toda forma, dizer que o teste positivo, de responsabilidade do Governo do Estado,
de responsabilidade de um laboratório de grande credibilidade no estado, que esta
pessoa tente acusar a gestão pública. O prefeito do nosso município, ele não fez
mais do que a sua obrigação, em anunciar aquilo que o governador Rui Costa,
aquilo que o governador do estado, há poucas horas, antes do pronunciamento do
prefeito, para alertar a população, o governador já tinha anunciado na Rede Bahia,
já tinha anunciado o caso de Araci. E o que me deixa senhor Presidente, o que me
deixa na realidade entristecido com a situação, é que a cidadã, ela é da sigla
partidária do Governo do Estado. E ontem, em uma live do Governo do Estado, eu
mandei o link do Facebook da cidadã e pedi respostas ao Governo do Estado,
porque não podemos mais meus senhores, aceitar essa prática nojenta aqui no
município, de pessoas tendenciosas, que a todo tempo tenta atingir a administração
pública. O prefeito Silva Neto, ele fez certo, ele não fez mais do que a sua obrigação,
em alertar a sua população, sobre o resultado dado pelo estado. O prefeito,
anunciou para prevenir a sua população. Se existe erro, o estado tem que ser
condenado, o governo tem que ser condenado. O município não! O município só
anunciou aquilo que recebeu. Peço a esta cidadã que pare com essa prática; isso é
política suja. Esse tipo de política a nossa população não suporta mais. Esse tipo de
política agressiva, o nosso povo não suporta mais. Conceder primeiro, meio minuto a
Marquinho, depois meio minuto ao vereador José Augusto.
❖
Vereador Marcos aparteia: – Obrigado vereador pelo aparte. O que me deixa
surpreso é que nesses últimos 2 ou 3 meses, ninguém morreu, na Bahia, de infarto,
de AVC, de hemodiálise e insuficiência respiratória. O que me dá a entender é que
todas as mortes que estão acontecendo no Brasil, é o COVID-19. O problema maior
que eu vejo é esse. Entendeu vereador? Obrigado pelo aparte.
❖
Vereador José Augusto aparteia: – rapidinho aqui vereador, só para
demonstrar o seguinte. O Governo do Estado ontem colocou, salvo engano ontem
não. Fez uma live que está hoje apresentando um projeto sobre as fake news... Teve
aquele negocio dos prefeitos com ele, que fizeram uma montagem e isso já tem uma
Lei Federal, que pode você dar o print e a casa aqui pode entrar com uma ação ou o
Poder Executivo. Pode entrar com uma ação contra todos esses aí, que estão fazendo
toda essa parte. E outra coisa que eu digo é que o prefeito aqui é o único prefeito da
Bahia que tem 3 respiradores lá embaixo. É a única cidade que está tendo aqui pela
região e também fazendo teste de todos os servidores da saúde.
❖
Vereador Valter – Aqui senhor Presidente, senhores vereadores, vereadores
utilizaram a tribuna para dizer que nós não temos equipamentos de proteção. Peço
aos senhores, que quando saírem aqui da casa, se dirija ao hospital e vejam lá o que
é que temos hoje de prevenção dentro do hospital municipal. De quantos testes
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rápidos já foram realizados. A questão dos respiradores vereador José Augusto, que
na nossa região só tem em nosso município. Mas voltando ao assunto vereador José
Augusto, entrei em contato com a Governadoria do Estado e pedi providencias e
pedi para que a governadoria entre em contato com esta cidadã e peça explicações.
Porque a todo o momento ela acusa, não só o município, mas acusa o estado de
prática obscura, sobre a situação aqui do nosso município. Infelizmente meus
amigos e minhas amigas, temos que utilizar senhor Presidente, desse tipo de
discurso às vezes, porque não suportamos mais a pratica daqueles que não têm o
que mostrar; daqueles que não têm o que dizer ao seu povo, tentar a todo tempo
diminuir aquilo que é feito com responsabilidade; aquilo que é feito com amor ao
seu povo. Sabemos de todas as dificuldades que o nosso município enfrenta, que o
país enfrenta e que o estado enfrenta. Mas estamos aqui de pé, para solucionar os
problemas, para tentar resolver, para tentar buscar soluções. E a todo o momento a
oposição utiliza das redes sociais para diminuir o nosso município. Quero agradecer
mais uma vez senhor Presidente e desejar ao povo de Araci um bom dia.
❖
Vereador Leandro levanta (questão de ordem):
✓
Só para esclarecer uma dúvida senhor Presidente. Dizer ao servidor do nosso
município, que o meu projeto inclui todos os servidores. Professor, auxiliar, gari,
Guarda Municipal. Não existe esse tipo de aumento só para professor.
O presidente Jefson retoma à sua fala e comunicando a inexistência de outros
assuntos a tratar e sem mais oradores inscritos, declarou em nome de Deus, o
encerramento da sessão.
Jerônimo Jesus de Lima
Ver. 1º Secretário

_______________________________

Jefson Miranda Cardoso Carneiro
Ver. Presidente
_______________________________
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