ATA N 07/2020
Sessão Ordinária em 12 de maio de 2020/1º Período

Reunidos no dia 12 de maio do ano em curso, para realização da Sessão
Ordinária Nº 07 do primeiro período, os vereadores Valter Andrade de Oliveira,
Jerônimo Jesus de Lima, Edneide Santana Pereira, Jamile Magalhães da Costa,
José Augusto Moura de Andrade, Roberto Souza de Matos, Laerto Januir Barreto
Pinho, Leandro Andrade Macedo, Marcos Antônio Pimentel e Virgílio Carvalho
dos Santos, tomaram seus assentos no Plenário da Câmara no horário das 09
horas e 13 minutos e sob a presidência do vice-presidente Walter Andrade de
Oliveira, a sessão foi declarada aberta em nome de Deus.
O presidente Walter dirigiu suas saudações a todos e após justificar a
ausência do presidente Jefson, anunciou a execução do Hino de Araci e tendo
cantado o hino deu abertura aos trabalhos do Pequeno Expediente, solicitando
ao primeiro secretário da Mesa, vereador Jera Policial que procedesse a leitura
da Ata da Sessão anterior, leitura que depois e submetida ao apreço do Plenário
foi por todos aprovada sem restrições.
Sem ocorrências de correspondências oficiais o primeiro secretário leu na
sequência a ementa da única Proposição protocolada na Casa tratando-se de
uma Indicação do vereador José Augusto que de pronto foi colocada para
anuência da parte do Plenário. Sendo referendada de forma unanime, o
presidente ordenou o encaminhamento ao Executivo.
A vereadora Jamile levanta uma (questão de ordem):
•
Senhor Presidente, a Comissão e Constituição e Justiça, esteve reunida
nesta casa e foi elaborado alguns pareceres e alguns projetos. Eu gostaria de
saber por que estes projetos não entraram na pauta de votação desta sessão.
Presidente Valter - Os projetos vereadora ficaram para a próxima sessão.
Tem 3 projetos tramitando aqui na casa, que vão entrar em votação na próxima
sessão.
Vereador José Augusto levanta uma (questão de ordem):
•
Senhor Presidente, eu entendo que o Presidente, Vossa Excelência, hoje
assumindo como Presidente desta casa, mas os projetos são de grande
relevância. Tem o do COVID-19, tem o do vereador Jefinho que é o dos
bombeiros, que é de grande relevância. Agora, o do COVID-19 é de grande
relevância, para a gente aprovar no momento agora. Eu acho que é o que está
passando o nosso município e foi analisado por esta comissão, é um projeto de
minha autoria, que vai sim criar uma lei dentro do município, porque a situação
a cada dia que passa, a situação fica difícil e nós estamos vendo no nosso
município a questão desse volume de pessoas que estão vindo de São Paulo, que
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não ficam dentro de suas casas, que estão hoje aqui andando pelas ruas da
cidade. Isso pode nos causar um problema serio. Então, devemos tomar
imediatamente providencias, junto com o gestor, aprovando e autorizando o
Poder Executivo a cumprir a lei que a gente está para ser aprovada hoje aqui. Se
houver o entendimento de Vossa Excelência e do Primeiro secretário, pode se
chamar o secretário da casa e mandar que coloque ao menos esse projeto aí,
para ser votado.
Presidente Valter – Todos os projetos vereadores, aqui nesta casa são de
grande importância. Os projetos, na próxima sessão, todos vão estar na pauta
para aprovação.
Vereador José Augusto levanta uma (questão de ordem):
•
Senhor Presidente, eu entendo que todos são de grande relevância. Mas
este é de um momento que nós estamos passando difícil. Mas é o entendimento
de Vossa Excelência beleza.
Vereador Leandro se manifesta: - Senhor Presidente, só para avisar a
mesa, que o pessoal do Corpo de Bombeiros chegou na pessoa do senhor Acilon,
na tribuna. Não estava presente na hora em que o senhor chamou. Só para avisar
que já se encontram presentes.
O presidente Valter faz referência ao Oficio nº 01/2020, de Acilon de
Oliveira, para uso da tribuna e o convida a se dirigir à Tribuna Livre.
O senhor Acilon Oliveira faz seu pronunciamento e ao fim o presidente
convida o professor Elmer Carvalho Delegado da APLB- Sisal para fazer uso da
Tribuna Livre. Elmer deixou a tribuna e o presidente deu sequência aos trabalhos
da sessão com o inicio do Grande Expediente que sem ocorrências de pauta na
Ordem do Dia passou a chamar os oradores inscritos para a Tribuna da Câmara.
A vereadora Edneide foi a primeira a falar pela ordem.
Vereadora Edneide na Tribuna:
•
Bom dia senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Jamile;
público presente e você que está em casa ouvindo através da Cultura FM. Quero
aqui agradecer a presença do professor Elmer, representando a categoria dos
servidores públicos na classe de professores. Em nome de Acilon, todos os
Bombeiros Civis; nossos salva vidas. Obrigada meninos e meninas, por este
belíssimo trabalho que vocês têm e estão desenvolvendo em nosso município.
Senhor Presidente, quero aqui pedir desculpa a população, por não ter vindo na
sessão passada, por motivo que eu amanheci mal. Essa questão do corona vírus
tem que usar máscara; eu tenho problema de renite alérgica e qualquer
problema que me acontecer eu já fico logo sem respiração. E tenho também
problema de refluxo, aí me dá aquela tosse, aquela agonia; então, eu estou aqui
agoniada com esta máscara. Por isso que eu tirei para poder fazer um discurso
mais conveniente. Quero aqui parabenizar todas as mamães, pelo seu dia que
2

foi domingo, enquanto mãe, em nome de Maria Viúva, por ser mãe, avó. E vários
momentos se encontra em lugar de minha mãe. Eu passo mais tempo com ela
do que com a minha própria mãe. Obrigada Maria, às vezes pelos seus conselhos
e por me ouvir também! Quero aqui senhor Presidente, dizer que nós enquanto
parlamentares, representantes do povo, a gente faz, cobra... E hoje eu trouxe
aqui muitos ofícios, não são poucos. Eu tenho um portfólio durante o mandato
da vereadora Edneide, colega Jerônimo, de todas as minhas cobranças, ofícios
cobrando. Tanto na parte estadual, quanto municipal. Todas as secretarias. E eu
trouxe aqui vários ofícios de cobrança que não foram atendidas. Inclusive, eu
vou falar um pouco aqui de infraestrutura. Mas, antes de eu falar das cobranças,
eu quero aqui dizer que todo ano a vereadora Edneide faz prestação de contas
do mandato. Pelo mandato ser participativo e popular, envolvendo movimentos,
envolvendo povão, eu faço a prestação de contas. Confecciono o material de
todas as ações feitas e ali chamo as lideranças comunitárias e faço aquela
prestação de contas de todo o trabalho feito e uma avaliação do mandato. O
mandato é para fazer, mas é também para ouvir as pessoas. Para aceitar
sugestões e opiniões. E está aqui o meu material, quem quiser, está disponível.
Coisas que foram feitas pelo mandato; não só por Edneide, mas por luta junto
com o povo. E falar de cobrança, foram muitos comentários esta semana,
quando o morador de uma rua me solicitou uma caçamba de barro, professor
Elmer. Têm uns 15 dias. E eu consultei o caçambeiro e ele disse: “Edneide, são
200 reais”. Eu disse: “Dá para colocar uma caçamba lá na casa de um morador?
Porque ele está com um buraco enorme na rua e ele me solicitou”. Oh, um
eleitor me pede uma caçamba de barro e eu não vou colocar? Só que esta
semana passada, eu estava com uma máquina na minha propriedade; fazendo
um trabalho meu. Trabalho do meu sobrinho, que ele contratou a máquina
particular, 3h para arrancar uns tocos e eu também contratei a máquina mais 5h
para arrancar uns tocos e também tirar uma areia do tanque, já que a chuva
levou para entro do tanque. Aí me veio às sugestões. A máquina, o operário da
máquina mora nesse povoado, onde esse morador mora e eu perguntei para ele:
Eu quero que você faça esse serviço. Já que uma caçamba de barro são 200
contos, 1h de máquina é 130... Para mim vai sair melhor; vou economizar 70
reais e vai fazer um trabalho bem feito. Porque a caçamba ia despejar areia lá, o
barro o morador ia ter que espalha e a máquina ia passar e ficar um trabalho
bem feito e muito barato. Assim foi feito! Mas rolou uma polêmica Acilon. Mas
rolou uma infernação... Porque hoje tudo é motivo de whatsapp, de grupos, não
é? Por parte desses serviços que foram feitos. O mesmo serviço eu fiz na minha
comunidade. Os buracos que estavam lá já estourando os canos do Araci Norte
passando. A energia que passa no poste para o meio fio para os postes, tudo
quebrado, o fio do lado de fora e aquele buracão enorme; que a gente já vem
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solicitando a prefeitura há muito tempo, para colocar um barro e não coloca.
Como eu tinha escavacado um tanque e eu tinha um barro, dentro da minha
propriedade, eu disse: “É, eu vou tirar o serviço, 2h ou 3h da minha propriedade
e vou colocar aí”. Dentro do povoado do Pereira. Um lugar que dá acesso a eu
entrar dentro da minha propriedade e já vinha sendo cobrado a muito pelos
meus familiares. E eu fiz esse serviço também. Aí foi que o bicho pegou! “Que
vereador não pode fazer serviço público. Que vereador não pode fazer estrada”.
Eu não fiz estrada! Porque a competência de fazer estrada é da prefeitura. Afinal,
tem recurso para isso. E eu não tenho! Eu paguei do meu salário para colocar,
tapar uns buracos aonde eu tinha acesso para entrar na minha propriedade. E
que já tinha solicitado a comunidade da gestão pública, desde 2019 e nunca fez.
Por perseguições políticas; porque hoje, Edneide não está mais na base política
do governo. E eu fui surpresa a receber ligação, por parte da gestão e dizer: “Não
faça esse tipo de serviço, porque é competência da prefeitura”. É competência
da prefeitura mesmo! Agora, a prefeitura fazendo. A prefeitura não fazendo, eu
sou cobrada pelo povo e vou fazer. Porque eu estou aqui legitimada pelo povo e
é pelo povo que eu vou fazer! Não é a prefeitura que vai dizer o que é que eu
tenho que fazer com o meu salário! Não é! Não vai ser! Então, eu quero deixar
claro que, essas polêmicas rolaram muito. E dizer a gestão: “Já que eu não posso
fazer... E por que 2017 eu pude fazer esse tipo de serviço? Por que 2018 eu pude
fazer esse tipo de serviço? Por que 2019 eu pude fazer esse tipo de serviço? E
2020eu não posso fazer?” É por que é ano de eleição? É por que a vereadora
Edneide, além de estar eleita, vai também para uma reeleição? Ora, o que é isso
gente? Eu acreditava que a política era mais séria. Eu acreditava que na política
tinha que ter ética e moral. Tinha que ter responsabilidade e compromisso. Mas
parece que não tem. Parece não. Não tem! Mas não é desse jeito que eu vou me
igualar a qualquer político não! Vou fazer a minha política diferente. Aquilo que
eu vejo que é o meu papel. Eu quero aqui... Eu sei que o tempo é curto. 110
minutos para trazer o que eu tenho aqui, para expor o que eu tenho aqui é
pouco. Mas eu vou resumir e deixar claro para os colegas vereadores. Eu cheguei
na comunidade de Balaio, Queimadinha, Queimada Redonda e tinha máquina lá
fazendo estrada pelo vereador Jefinho, colega vereador Jefinho e pode fazer e
ninguém ligou para ele para dizer que não pode. Já cheguei na região de João
Vieira, tinha lá máquinas pelo vereador José Augusto e não recebeu ligação e
disse que não pode. Já cheguei na região do Caldeirão, onde também faço parte
desse região, máquinas colocadas pelo vereador Guinha de Pascoal e não
recebeu ligações disse que não pode. Por que pela vereadora Edneide não pode?
E olha que eu não peguei máquinas públicas! Olha que eu não fiz esses serviços
com máquinas públicas. Eu fiz esse serviço, tirei hora da minha área particular e
aí paguei para fazer esse serviço. Que não foi estrada. É estrada porque o
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povoado passa por dentro da estrada. Então gente eu vou dizer para vocês. É
difícil estar vereadora em Araci. Muito difícil Acilon. Falar é fácil. Agora, se
coloque nesse lugar que a gente está aqui antes de criticar um vereador. Seja um
deles; venha para cá; faça o papel, desenvolva o papel do vereador, porque aí
você vai saber o quanto é difícil estar vereador. Se você não faz, você é criticado.
Se você faz, você não pode fazer. Aí eu pergunto. Em que lugar eu estou? Será
que nesse espaço em que eu estou eu estou correta, eu estou certa? É preciso
entender o que é que está na cabeça da população. Sem mais tempo para me
discurso, eu agradeço a Deus pela vida, pela força, pela coragem que Ele me dá
de cada dia eu fazer muito mais do que eu venho fazendo. E as pessoas também
que me ajudam, junto, lutar por um Araci melhor. Eu agradeço a Deus. Meu bom
dia e meu muito obrigada.
Vereadora Jamile na Tribuna:
•
Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Edneide;público
aqui presente; ouvintes da rádio Cultura FM, um bom dia. Senhor Presidente,
inicialmente também gostaria de desejar um feliz dia das mães a todas as mães,
que no último domingo foi comemorado o seu dia e então, não poderia deixar
aqui de parabenizar a todas as mães do nosso município e também elogiar uma
ação que foi desenvolvida pela secretaria de desenvolvimento social, através de
uma live social em homenagem a todas as mães do nosso município. Mas senhor
Presidente, aproveitando a presença aqui dos Bombeiros Civis, não poderia
deixar de parabenizar a eles pelo trabalho que vem prestando em nosso
município e dizer que, “estarei sim aqui apoiando esse projeto de você; pois sei
que é um projeto muito importante”. Estive na praça semana passada e
presenciei o momento em que aquele jovem estava convulsionando ali ao lado
da prefeitura e pude ver o pronto atendimento que vocês realizavam naquele
momento. Fiquei muito feliz ao ver o trabalho que vocês estão desenvolvendo
em nosso município. Então, é de pessoas assim que não devemos deixar de
abraçar e de apoiar aquilo que vem em beneficio do nosso povo. Então, vocês
estão de parabéns; vocês estão fazendo um belíssimo trabalho. Que continue a
desenvolver esse trabalho que vem desenvolvendo. E tenho certeza colega Jera,
que aqui o que chegar para ser apoiado pelos vereadores, em beneficio desses
Bombeiros Civis, que estão trabalhando dia após dia, para combater não só o
corona vírus em nosso município, mas outras ações, tenha a certeza que
estaremos aqui sim, para apoiar vocês. Senhor Presidente, também não poderia
deixar de parabenizar a vinda aqui do diretor da APLB sindical, professor Elmer
Carvalho e parabenizar pela postura do mesmo, pela coerência. Sempre muito
coerente em suas palavras e é uma pessoa que vem mostrando ao nosso
município, diversas ações que devem ser feitas; a APLB que sempre está em
conversa com Casa Legislativa, sempre tem um dialogo muito bom... Eu agradeço
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Elmer, por essa abertura que você tem com a Casa Legislativa e sempre está
disposto a ouvir e a vir também conversar com os vereadores e expor diversos
problemas da categoria. Tenha certeza que esta casa aqui não irá de encontro a
nenhum projeto que venha beneficiar toda categoria. E aproveito também o
momento, para parabenizar alguns professores do nosso município, pois tive o
conhecimento de alguns professores que estão mandando atividades para seus
alunos. E aqui está uma professora que representa esses professores e em nome
dela eu parabenizo aos demais professores, que estão fazendo esse trabalho, em
não deixar os seus alunos em casa sem ter o que fazer. Sempre preocupados e
mandando atividades. Vi uma mãe lá distribuindo as atividades com as outras
mães e perguntei. Ela disse: “A professora, toda semana, manda atividade da
semana para os alunos não ficarem sem fazer nenhuma atividade”. Então, uma
atitude muito bonita desses professores em um momento de pandemia, mas
estão preocupados com seus alunos. Então, nesta manhã, parabenizo essa
atitude desses professores. E sei que os professores que estão fazendo isso, se
sintam abraçados. Não vou aqui citar nomes, pois posso esquecer de alguém.
Mas quem está fazendo esse trabalho, sinta-se parabenizado por esta ação que
está desenvolvendo em nosso município. Mas senhor Presidente, também não
poderia deixar de falar, a respeito de uma gestante que está no hospital
municipal, que ontem eu vi o vídeo e tive o cuidado de procurar a direção do
hospital do nosso município, para saber o que de fato estava acontecendo. Estive
lá, conversei com o diretor Diogo, agradeço a atenção do mesmo, por estar lá
disposto a explicar o que estava acontecendo naquele momento em que a
gestante se encontrava na regulação. Ontem a regulação ligou e disse que a
mesma não tinha necessidade de ser transferida, que a mesma só teria que fazer
uma avaliação ginecológica, para ver se iria continuar internada ou não no
hospital, para dar prosseguimento ao tratamento. Então, preocupada com essa
situação, hoje mesmo o diretor me disse que ela iria fazer outra ultrassom, para
estar verificando e que antes não estava dependendo do hospital. O hospital
esperando a regulação chamar, pois todos os procedimentos que o hospital teria
que fazer naquele momento, já teriam sido feitos. Ela estava sendo medicada,
então, sendo acompanhada pelo médico que era plantonista nos dias e também
pela equipe de enfermagem. A qual hoje também senhor Presidente, não
poderia deixar de parabenizar a todos os profissionais de enfermagem pelo seu
dia. Os profissionais de enfermagem que estão nesta linha de frente, vestindo a
camisa, na luta para combater também não só o corona vírus, mas todos os
problemas que chegam diariamente em nosso município. Então senhor
Presidente, estive lá e conversei com o diretor e ele falava “vereadora, não se
preocupe. Todas as medidas cabíveis, estão sendo tomadas para que essa
paciente tenha os seus devidos cuidados. No mais senhor Presidente, não
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poderia também deixar de falar sobre e lamentar a saída de um grande
profissional do hospital municipal de Araci, o qual ainda eu não sei o motivo.
Tentei contato com o mesmo, mas ainda não obtive retorno, que é o medico
doutor Andrade. Até o momento não se sabe o motivo da saída esse medico do
hospital municipal de Araci. Vou entrar em contato também com a secretária de
saúde do município, para saber. Pois um medico que é uma das referencias do
nosso município, eu vejo que a população araciense perde muito com a saída
desse profissional do nosso município. Mas dizer a doutor Andrade, que sei o
trabalho que Vossa Senhoria fez aqui no nosso município e tenho certeza que
ficou marcado nas pessoas aracienses. É tanto que você, o senhor escolheu Araci
para ser a sua residência. Então, parabéns doutor Andrade, por todo trabalho
prestado ao município de Araci. Tenho certeza que você tem o meu respeito e
admiração. Não tão somente da vereadora Jamile, mas também de toda a
população araciense. E lembrando senhores vereadores, estive lá conversando
com o diretor do hospital, enquanto vereadora e representante da Comissão de
Saúde, como também o vereador Presidente da comissão Jera, também esteve
lá no hospital verificando essa ação, para ver o que de fato estava acontecendo,
ocorrendo naquele momento. Então, dizer a população araciense. Nós
vereadores, estamos sim fazendo o nosso papel e aquilo que chega ao nosso
conhecimento, nós vamos de pronto atendimento lá verificar, se procede ou não
o fato ocorrido. Pois não vereador.
Vereador Jerônimo solicita um Aparte:
•
Eu gostaria de complementar o seu pronunciamento e dizer o seguinte.
Essa pessoa que gravou o vídeo, que não foi a paciente que lá estava não deixa
de expor aquela situação ao povo. Não deixou de expor! Mas que nada do que
aquilo que foi colocado pela paciente e quem publicou, é verídico. Nós temos
aqui o comunicado do diretor do hospital, sobre a situação da paciente. Então,
nós temos em Araci um monte de sacanas; nós temos um monte de parasitas do
dinheiro público; que quando se está de fora, quer detonar a gestão. Mas isso
nós vamos mudando aqui e mostrando para o povo de Araci o que realmente
quem quer o bem do povo de Araci. Muito obrigado.
Vereadora Jamile – obrigada colega vereador Jera. Também senhor
Presidente, fiquei triste quando cheguei aqui a Casa Legislativa, que li a pauta e
não vi alguns projetos que a comissão emitiu o parecer favorável para os
mesmos entrarem na pauta e votação e os projetos não estavam. Projetos estes
de grande relevância para o nosso município. Não dizendo que os outros não
têm importância nenhuma, mas, todos os projetos tem sua importância aqui no
nosso município e sei que são projetos de grande relevância. A exemplo, o
projeto protocolado pelo vereador Laerto, que é um projeto que trata sobre os
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funcionários, que estão trabalhando diretamente na linha de frente do COVID19, como também os projetos dos professores e outros projetos que trata. O
projeto do COVID-19, mas também senhor Presidente, ressaltando que nesse
projeto de autoria do vereador Laerto, a comissão achou por bem também, criar
uma emenda incluindo os profissionais da limpeza pública. Porque também são
profissionais que estão trabalhando diretamente na linha de frente. São aqueles
profissionais que estão ali fazendo a limpeza do nosso município e também não
tem porque não serem incluídos nesse projeto. Então senhor Presidente, espero
que na próxima sessão, esses projetos estejam na pauta de votação, para assim
então nosso povo trabalhar com mais segurança. No mais, o meu muito obrigada
a todos e um bom dia.
Vereador Jerônimo na Tribuna:
•
Mais uma vez senhor Presidente, bom dia a todos que escutam pela
Cultura FM. E hoje eu trago dois temas senhor Presidente. Primeiro, eu gostaria
hoje, “dia 12 de maio comemora-se o Dia Mundial do Enfermeiro, e inicia-se a
semana da enfermagem, aproveito para parabenizar também os técnicos de
enfermagem que é comemorado no dia 20 de maio. O que é enfermagem?
Enfermagem é a arte de cuidar e também uma ciência cuja essência e
especificidade é o cuidado ao ser humano, individualmente, na família ou em
comunidade de modo integral e holístico, desenvolvendo de forma autônoma
ou em equipe, atividades de promoção, proteção, prevenção e recuperação da
saúde. O enfermeiro é o profissional da área de saúde que acompanha e cuida
de pacientes, prestando todo tipo de assistência e garantindo a aplicação correta
do tratamento médico. O enfermeiro se dedica a promover, a manter e a
restabelecer a saúde das pessoas, trabalhando em parceria com outros
profissionais. Este profissional é indispensável em hospitais, trabalha em clinicas
e presta atendimento domiciliar. Além disso, atua também no atendimento de
urgência, emergência e pré-hospitalar, como o SAMU, em casas de parto, no
campo da estética, laboratórios e centros de diagnósticos, sistema prisional,
entre outros. Nessa semana há quase 7 mil profissionais, entre médicos, técnicos
de enfermagem e enfermeiros, que foram afastados do trabalho desde o
começo da pandemia, por apresentarem sintomas suspeitos. Entre os que
conseguiram fazer o teste, pelo menos 1.400 estavam infectados e 18 deles
morreram de Covid-19. O aumento foi de 660% - passou de 158 para 1.203 casos.
As chances de contaminação por parte de profissionais da saúde são altas, ainda
mais com a falta de EPIs (máscaras e luvas de uso individual), que vem sendo
reportada em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
em alguns países, profissionais da saúde representam mais de 10% dos
infectados. Aproveito para pedir mais respeito e valorização por esses
profissionais, porque eles precisam, não é só de palmas, eles precisam também
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de um salário digno e não só nessa época de pandemia, mas em qualquer época,
pois eles sempre são da linha de frente e essenciais em qualquer momento em
nossas vidas”. Gostaria de deixar essa mensagem aqui para eles e também os
meus aplausos em relação a isso. O qual também tenho uma irmã que é
enfermeira, que trabalha no Cléristo Andrade, e também tem uma parceria
como enfermeira na cidade de Alagoinhas e Catu e com outros aqui. A exemplo,
que eu já tive necessidade d fazer uma visita, quando amputei este dedo, com o
enfermeiro Natanael. Atanael! Então eu gostaria de dizer o seguinte. Nós temos
pessoas aqui em Araci, que realmente merece. E eu tenho como Presidente da
Comissão de Saúde, relatado aqui fatos de incompetência de funcionários da
saúde. Mas também nós temos aqui fatos de pessoas capazes e capacitados para
desenvolver a sua função. Isso vem acontecendo em nosso município. Então,
gostaria de dizer, a exemplo da vereadora Jamile colocou aqui, da pessoa que
gravou o vídeo e da paciente. Então, essa pessoa não uma boa profissional ou
não é um bom profissional! Ele, a todo custo, tenta denegrir a imagem de uma
gestão, para tirar proveito. Isso é uma das coisas piores. Inclusive, nós tivemos
agora no final de semana, no Fantástico, aquela reportagem sobre a falsificação
dos aparelhos respiratórios. E aí nós trazemos também para aqui, quando foi
relatado hoje, por Acilon de Oliveira, no programa, sobre os comerciantes que
estão cobrando um percentual sobre o kit da merenda. Então, nós temos em
toda a sociedade, em todos os ramos, pessoas que não são dignas do que se faz.
Nós pedimos aí profissionais de saúde, que foram infectadas pelos aparelhos que
foram comprados que não são verdadeiros. Imagine as máscaras como estão
sendo fabricadas e distribuídas. Então, nós temos que parar para analisar e
colocar a culpa em quem é culpado. E não generalizar o problema de Araci, como
se fosse uma pessoa só, responsável por tudo isso que vem acontecendo.
Quando as pessoas dizem que o prefeito não está tomando providência, que a
secretaria não está tomando providência; será que nós vamos ser obrigados,
vereadores, a pegar na mão das pessoas e colocar dentro de casa? Pegar na mão
das pessoas e colocar máscaras no seu dia a dia? Eu tenho o cuidado de andar
só, porém, quando eu vou para as repartições, eu uso máscara; é diferente.
Agora, eu não posso é obrigar as pessoas a fazer os que eles não querem. Porque
depois a situação vai ser outra. Então, eu tenho dito também nos meios de
comunicação, que as pessoas não sabem realmente qual é o papel do vereador.
Não sabem! A exemplo do que eu fiz, no final de semana, no povoado do Campo
Grande, colocar a execução do projeto com o nome das ruas. E coloquei também
que levei iluminação com o meu recurso, viu vereadora Edneide! Utilizei o
senhor Pinícolas (ausência de áudio) mas no seu dia de folga. E eu paguei com o
meu dinheiro. Então, eu gostaria de ser sincero aqui. Nós vereadores podemos
sim, fazer para ajudar a gestão. O problema é que o ciúmes de vereadores, que
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você está indo para uma região, se acha dono. Então, eu gostaria que voltasse a
história e que nós dividíssemos Araci em capitanias. Disse aqui. Porque então a
gente ia ver a que ia prosperar. Aí a Gente ia ver qual a capitania que ia prosperar
e qual é que ia afundar. Vamos parar com isso! A exemplo vereadores, daquela
sessão que eu ia ser Presidente aqui, que tiveram ligações para que não viessem
para a sessão. Alô meu povo! Vou dizer aqui a toda comunidade de Araci. No dia
em que eu fui ser Presidente da sessão, que o vereador Guinha não podia, o
vereador Jefinho não estava, fizeram um boicote e ligaram um para o outro, para
que eu não fosse Presidente. Mas não tem problema. Eu falei que um dia eu iria
falar aqui. Vejam só como é a política em Araci, aqui nesta casa, que se diz casa
do povo. Então, por ultimo. Nós temos os kits de merendas, que vão ser
distribuídos para as mães. Será 10.445. Gostaria de deixar bem claro aqui a você
pai, a você mãe. Seu filho recebe 32 centavos, 36 centavos por dia para sua
merenda. E quando as pessoas usam a tribuna aqui? Vou me referir novamente
à saúde. Vereador Léo de Eridan, na sessão passada, usou... Faltou com a
verdade! Faltou com a verdade quando disse que não havia EPIs para o povo
trabalhar. Sai daqui junto com o vereador Jefinho; nós fomos lá no hospital
montado no ponto de apoio, passamos em alguns PSFs e lhe digo vereador.
Quem lhe informou nada mais é do que um apaixonado político! Um derrotado
político, que vai perder de novo em 2020! Porque você usou, não usou da palavra
correta e na minha palavra, você não usou a coisa certa em dizer que estava
faltando EPIs para o povo. Então assim, na questão da merenda escolar. Esse kit
que vai ser distribuído, senhora e senhor, 36 centavos que seu filho recebe por
dia, que vai dar um valor de R$ 7,50 ao mês. As pessoas estão ligando... Me
ligaram perguntando que dia vai ser distribuído. Sou a favor... Está aqui Elmer
que participou da reunião, de que esse kit seja lá distribuído no mês de julho.
Porque as pessoas receberam o auxilio emergencial. Então que fome é essa? Que
fome da grenguena é essa que o povo está? É a fome canina? Porque não dá
para entender! Se receberam o auxilio emergencial e ainda estão querendo esse
kit escolar que será no valor de R$ 38,00. Assim pela soma que eu fiz. Que o
Governo Municipal ainda vai dar um contra partida, diante do montante que
chegou de lá de fevereiro até agora e que espalham para a comunidade 500 mil,
400 mil. Mas já teve aula! Foi gasto alguma coisa com a merenda escolar. Então,
a senhora entenda, mãe e pai, se você tem um filho, você vai receber um kit. Se
você tem 5 filhos, você vai receber 5 kits, que é por filho! Não é por família. Então
a gente precisa dizer aqui a verdade ao povo. O povo de Araci necessita ouvir
verdades. E eu tenho dito, não de falsos profetas políticos, que nós temos em
nosso município. Isso a gente precisa ter o cuidado de falar aqui neste microfone.
Não tenho receio de falar e não vou ter. Então, deixo bem claro. Nós temos o kit
da merenda que vai ser distribuído pela gestão. Mas eu digo: Deixa lá para o mês
10

de julho! Porque as pessoas vão estar sem nada. Receberam abril, maio e junho.
Quando chegar julho, não tem mais o auxilio emergencial. E aí agora, esse kit
seria a reposição. Porém, um cuidado maior eu peço a gestão, assim também
como o Presidente da APLB mencionou lá. E se voltar à aula no mês de julho, o
seu filho vai merendar como, se o dinheiro foi gasto no kit que a senhora
recebeu? Vamos ter um pouco mais de paciência quando a gente vai para as
redes sociais e colocar as coisas indevidas. O nosso povo merece respeito, eu
tenho dito aqui nesta casa que, nem todos pensam no povo. Nem todos estão
preocupados com o povo. Estão preocupados em se mostrarem nas redes
sociais. Mas aqui eu mostro o que eu faço. É com o meu dinheiro, e vou fazer até
o ultimo dia em que eu estiver aqui. Um abraço deste vereador que realmente
quer o bem de Araci.
Vereador Leandro na Tribuna:
•
Bom dia a todos; bom dia aos ouvintes da rádio Cultura FM; aqueles que
nos acompanham através das redes sociais. Quero agradecer a Deus mais uma
vez, por estar utilizando a tribuna desta casa. Serei um pouco rápido nas minhas
palavras, devido ao tempo que concedi ao meu colega e companheiro Elmer, que
estava aqui utilizando esta tribuna, no qual venho parabenizar, pelo trabalho e
pela condução que conduz o sindicato APLB no município de Araci e em outros
municípios que representa também. Agradecer Acilon pela fala e dizer que estou
sim, de acordo, estarei sim dando apoio a este projeto que é de grande
importância, principalmente com a categoria que vem lutando tanto neste
período tão critico que a humanidade vem passando do covid-19. Queria iniciar
dizendo a população de Araci, que nós estamos no pico da pandemia. Estamos
com 168.331 infectados; 11.519 mortos; 67.384 recuperados; 99.788
completamente em recuperação. Estamos no pico da pandemia! E aí senhoras e
senhores, nós temos uma gestão municipal que pela informação que eu obtive,
através dos servidores, está perdendo um médico diante do pico da pandemia,
que seria necessidade de contratar profissionais. A gestão está perdendo um
profissional médico do hospital. Mas está tudo mil maravilhas! Uma senhora
posta um vídeo, falando do descaso do hospital, a população publica nas redes
sociais, comove vereadores, comove secretarias, vem para a Tribuna da Câmara;
mas quem postou imbecil e está querendo derrubar governo. Olha como o
município de Araci caminha. Estive no sindicato, junto com o meu amigo Advan,
que representa o sindicato da categoria, vi, observei e acompanhei a cobrança
dos servidores, na falta e equipamentos dos EPIs adequados, no combate a
pandemia e aqui eu fui mentiroso, faltei com a verdade. Eu vi! Possa que o
município já tenha comprado. E aí depois que o município compra, a secretaria
liga para o líder do governo, o líder do governo convoca os vereadores para fazer
a visita. Ou vocês acham que o líder da gestão ia convocar para fazer uma visita,
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que está lá tudo errado comprovando algum crime? Os EPIs chegaram agora
recentemente vereador Jera. Eu só tenho 10 minutos. Chegaram recentemente.
E outra mais agravante. Não são adequados como deveriam ser! O município
não tem gestão! Essa é a grande realidade. Escuta-se dizer que os profissionais,
bombeiros estão fazendo um trabalho excelente. Fala que os garis merecem
reconhecimento. Escuto e acompanho nas redes sociais os músicos fazendo
lives, arrecadando. Eu venho nesta casa e cobro da gestão, que repasse o
dinheiro dessa casa para os vereadores e a Câmara fazer ações para salvar
muitos homens aqui, que estão taxados como ruins. O meio de comunicação faz
a sua parte que é conscientizar. Os meus colegas amados, companheiros, os
professores fazem lives, mandam atividades escolares para os seus alunos. Que
lindo! E a gestão está fazendo o quê com esse povo? Já estamos no pico da
pandemia. Faz uma reunião aqui de uma manhã inteira e eu deixo a abertura
para o jurídico da Câmara fazer as alterações, as devidas alterações no projeto,
para eu chegar hoje, nesta manhã... Porque isso sempre foi feito aqui os acordos;
eu assinar e permanecer o protocolo e a Câmara votar e adiantar o direito do
servidor. Ah, o jurídico do prefeito disse que o prefeito não pode intermediar.
Que o Banco Central é a União. Claro que é! Está na Constituição. Mas, devido à
pandemia... Vamos falar da pandemia. Será que dá para enrolar o povo aqui o
tempo todo? Devido à pandemia, o STF, através de uma resolução, dá poderes
aos governadores e prefeitos. “Ah, o prefeito não precisa de um projeto do
vereadorzinho da oposição”. Como disseram em redes sociais. Me mandaram
um print. Mas quando o prefeito precisa fazer convenio de consignado, reajuste
de salários, ele mando o projeto para a câmara autorizar. Se eu tivesse confiança
no gestor, talvez eu não tivesse feito. Eu tivesse mandado um oficio. Assim como
o sindicato fez. Mas eu não tenho confiança! Eu não tenho confiança e eu não
vou deixar brecha para depois o gestor dizer: “Ah, não fiz, não fui até as
instituições, porque a Câmara não me autorizou”. Como foi feito aqui em casos
passados. E aí eu me refiro “cadê os retroativos de salários dos servidores; que
eu disse que o gestor tinha colocado na lei uma prerrogativa que só pagaria no
seu decreto, se eu não me engano, 3º; só pagaria se tivesse saldo em
determinada conta”. E eu coloquei emenda nesta casa pedindo para suprimir o
artigo. E a emenda não passou. E muitos diziam ”não precisa”. E o prefeito até
hoje não pagou! Eu não confio na gestão! O prefeito precisa... Há uma discussão
jurídica; varias cidades o prefeito está decretando, solicitando aos bancos e em
outras os gestores estão dizendo, comunicando, como Edilene Ferreira agora
comunicou, a Câmara precisa autorizar. Porque a Câmara precisou autorizar o
contrato para o prefeito ter uma segurança jurídica. “Ah, mas é da oposição”
vereadora Edneide como você citou. Imagine quem vem a 8 anos sendo oposição
nesta terra. Quase 8 anos. E aí senhoras e senhores, escuta-se dizer o projeto
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pode prejudicar a categoria. Prejudicar em quê? Aí eu volto a falar da confiança.
Por que eu não confio na gestão? Prejudicar uma categoria? Deixar de cobrar os
consignados? Uma categoria que o prefeito já desconta e rouba o dinheiro do
povo; não repassa para os bancos. Eu estou mentindo aqui? Para que um
prejuízo maior do que a categoria, profissionais já vem sofrendo, com uma
gestão malandra, que não tem interesse na aprovação desse projeto, porque não
vai poder ficar com o dinheiro do povo. Vai ter que pagar o salário integral.
Vamos falar a realidade. Um prefeito que rouba o dinheiro do servidor. Um
prefeito que chega numa assembleia e não traz nenhuma guia de recolhimento
da Previdência e chaga aqui e apresenta uma folha com todos os cálculos do
INSS. E eu não vou aceitar mais assembleia; eu vou quebrar o pau! Como eu fiz
na última. Um prefeito que desconta o meu INSS; o meu enquanto servidor
público. E não repassa para a Previdência. Me parece que eu estou mentindo,
que eu estou querendo derrubar a gestão. Eu não estou, porque no meu ponto
de vista, as eleições não vão acontecer agora em outubro. A gente já tem 80%,
85% de certeza que vai ser adiada. Já foram adiadas em 60... E 47 países, as
eleições. E a gente observa o Brasil, que pode ficar lá entre o segundo, terceiro
do mundo, afetado pelo processo da pandemia, pelo vírus e ainda acham que
vai ter eleição. Pode até ter, porque os governantes do nosso país, infelizmente
comentem crime contra a humanidade o tempo todo. Não é prudente que o TSE
realize eleições. E aí senhoras e senhores, eu queria falar sobre o recurso. A
União já decretou o governo de Araci, o município receber 4 milhões 900 e
alguma coisa. Para reabrir aquele UPA e equipá-la, o prefeito disse que precisava
de 1 milhão e 200 mil. Está na hora de reabrir a UPA e equipar a UPA, com
respiradores para atender a população, porque esse dinheiro está vindo para
isso. “Não, são as percas”. São as percas dos serviços que o município não
exerceu. Como transporte escolar, merenda escolar e etc. eu vou falar da
merenda na próxima sessão. No mais, meu bom dia a todos.
Vereador José Augusto na Tribuna:
•
O pessoal que está ouvindo pela Cultura... Senhor Presidente, colocou 10
ali, mas são 15. Depois Vossa Excelência... Senhor Presidente, iniciando aqui
agradecer a Deus por mais um dia; a presença do Corpo de Bombeiros do nosso
município; ao Elmer; a Guarda Municipal; alguns servidores; aos colegas
vereadores. Quero iniciar senhor Presidente, agradecendo a Deus por mais este
dia que Deus tem nos concedido. Senhor Presidente, eu vejo que diante dos
fatos que ocorrem nesta casa, tem vereador que vem para aqui questionar e eu
fico me perguntando. Me parece que na gestão passada não era vereador; não
estava vereador. Eu vejo aqui, que se fala de INSS, parecendo que o INSS de
Araci, quem deve total é o prefeito Silva Neto. Me parece que a gestão passada
não ficou sem pagar o INSS. Que fez o que o prefeito fez as parcelas do INSS. O
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dinheiro do servidor, que é descontado os 11%, é repassado. O patronal é que
os municípios não repassam. São todos, porque não dá para pagar. Se você
colocar 27% em cima de uma folha de 5 milhões, você vai entender que o
dinheiro do FPM, juntando com outro não vai dá para pagar outras obrigações
do município. Isso fazem todos os outros municípios. A dívida de Araci chega
quase a 160 milhões de reais. Me parece que foi nesses 8 anos. Eu fico me
perguntando onde estava o vereador Leandro, no passado, que não viu a
questão do repasse do patronal que não repassava a gestão passada. Onde ele
estava? Porque eu digo que errou Zedafó, que é um tramite que tem no país
inteiro sobre isso. Elmer é Presidente da APLB e sabe qual é o procedimento que
os prefeitos correm o risco e às vezes é penalizado pela Receita Federal. Os
consignados, a gente vê que se sobe aqui e questiona é porque o prefeito roubou
o dinheiro dos consignados. Vai ao Ministério Público (ausência de áudio) rapaz.
Denuncia, cooca para descer, põe na cadeia! Mas só fica aqui a lambança. Só a
lambança. Primeiro que quando os bancos chegam no final do mês, que entra
no outro mês e não paga, é acionado diretamente pela Superintendência. E o
prefeito às vezes atrasa de pagar, mas para fazer outras obrigações dentro do
município. E às vezes, eu tenho dito que não é pelo dinheiro do consignado; o
prefeito atrasa, não tem o dinheiro para pagar e aí no momento paga. O banco
cobra e ele paga. Se tem algo errado, que os bancos entrem na justiça e cobre.
Mas me parece que o próprio vereador que aqui falou, não lembra que a exgestora ficou devendo o banco gerador, quase 140 mil reais de consignado. Não
lembra do Banco do Brasil, que ficou devendo uma tonelada de dinheiro, de
2009 a 2010. Não lembra que ficou devendo os consignados do município e não
pagou. Aí é diferente. Não lembra que ficou sem pagar os funcionários na reta
final. Não lembra que o prefeito, a APLB teve que entrar na justiça e o gestor que
entrou teve que cumprir. Não lembra que ficou devendo transporte escolar 3
meses. Que ficou devendo Guarda Municipal 3 meses. Gari 3 meses. E hoje prega
o alto da moralidade aqui! Agora, o que eu fico me perguntando, do vereador, é
que ele me mostre um projeto, que ele já colocou aqui para beneficiar outros
servidores, a não ser os professores, que têm todo o direito, que deve ter o seu
direito. Porque ele é professor! Sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele
é professor! Cai na conta dele meu povo. Aí vem para cá dizer que está do lado
do povo. E aí joga, que me parece que aqui os vereadores estão contra a
população. Ora, dois pesos e duas medidas. Eu acho que o justo, ninguém nunca
me rebateu, porque sabe que o que está errado eu tenho dito nesta tribuna. Eu
vi o caso da saúde, do hospital; vereadora Jamile falou aqui, esteve no hospital;
ele também falou, o vereador Léo, do hospital fechado. Justamente já teve casos
que chegaram lá o paciente e bateu na porta e não estava aberto o hospital.
Trancaram a grade e ninguém respondeu. Com muito tempo foi que vieram. Eu
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acho que não está certo. Agora, quem está na frente é diretor, é secretário que
também tem que tomar atitude. Se o prefeito coloca lá uma equipe, é para
corresponder à população. E aí o prefeito aqui é ladrão! Ora, a palavra “ladrão”,
eu digo o gestor, se fosse comigo eu já tinha entrado com ação contra o
vereador. Sei lá se ia dá alguma coisa ou não. Mas eu já tinha entrado! Porque a
palavra, ladrão, é pesada! Agora, o vereador não disse aqui quem roubou o
dinheiro de Araci. De 2009 a 2010. Quer prova? Roubaram o dinheiro de Araci!
Me leva para a justiça! Me denuncie! Para eu provar que roubaram o dinheiro
de Araci. Com o dinheiro que levaram do colégio do Caldeirão Novo. O dinheiro
também, que ele sabe disso, do leilão dos carros, que não compraram e
venderam tudo; entregaram tudo do município e não compraram o carro. Onde
está o dinheiro? Eu estou falando inglês aqui? Agora esta gestão me prove...
Estou desafiando aqui; se trouxer as contas do prefeito, do Tribunal, dizendo
aqui “o prefeito desviou não sei quantos milhões da educação ou de qualquer
obra”, eu vou votar contra e ainda vamos entrar com uma ação no Ministério
Público. Porque eu conheço a gestão que aí está! Não só tem acerto Acilon. Tem
seus erros também! Mas tem acertado mais do que errado. Me parece que
vereador aqui, os outros só estão aqui para cumprir tabela. O alto da moralidade
só é um. Que venha a tribuna aqui pregar. “Que essa administração é um
descaso”. Gente, meu povo de Araci, será que este prefeito, não tem feito pelo
município muito? “Ora, cadê o dinheiro da merenda escolar?” O Elmer sabe! Que
se desviar o dinheiro da merenda escolar, vai para a cadeia. Mas o prefeito está
fazendo dentro da legalidade. E você vai acompanhar Elmer e o gestor tem
negociado, tem sentado com você, com a categoria, tem a coragem de vir aqui
enfrentar todo mundo. E debater o que é de interessante para a categoria. Agora
vem aqui, esse grande diretor... Ora Elmer, você sabe o quanto lhe apedrejaram
aqui há pouco tempo. Eu tenho gravado! O mesmo que lhe defende hoje, mudou
de lado! Eu não sei mudar de lado! Tive as minhas divergências com você, mas
nunca deixei aqui de dizer que você é um bom gestor dentro da APLB. Nunca
deixei! Em nenhum momento eu deixei de elogiar aqueles, mesmo com os
problemas que eu tive. E aí meu povo de Araci, julgue com a consciência e não
fale pelo que me falaram. Agora vereador Jerônimo, Vossa Excelência deveria
pegar aqui, que na terça feira eu passei lá, quando eu ia para João Vieira, na terça
feira e você foi junto com Jefinho e eu estava. E eu não fui lá no momento em
que você foi, porque eu tinha um compromisso aqui na prefeitura. Mas Vossa
Excelência foi na terça feira e o vereador diz aqui que o vereador está mentindo,
dizendo que foi depois que o prefeito comprou. Pelo amor de Deus! Vamos lá
nos funcionários, onde eles tiveram, para comprovar. Concedo vereador.
Vereador Jerônimo aparteia o colega:
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•
Eu só gostaria de deixar bem claro, que quando o vereador Léo de Eridan
mencionou aqui que já comprou o que comprou depois da visita não. A sessão
foi terminada aqui e juntamente com o vereador Jefinho, nós fomos até lá;
encontramos o doutor Jéu, o enfermeiro que estava lá nos atendeu. Só que o
que eu tenho dito aqui é que, infelizmente, essas faltas de verdades que o
vereador usou que contamina o nosso povo. A exemplo vereador, sobre a
questão também sobre essa situação da saúde. Deixando bem claro sobre os kits
da merenda escolar, que o município vai dispor, vai interar 100 mil reais para
poder interar os kits que serão 10 mil reais, a 10 reais por pessoa, que vai ser
inserido no município de Araci. Muito obrigado.
Vereador José Augusto – Falou vereador, está terminando aqui o meu
tempo. Mas vai colocar aqui mais 5 minutos. Pode ir, não é vereador Guinha?
Conte aí, depois você pode... Então meu povo de Araci, a merenda escolar vai
ser igual Tucano. Que acha que o kit é uma cesta de 200, 300 reais. E vai causar
o que fizeram em Tucano, quando o prefeito entregou, a mulher colocou na
calçada “ah, o que o prefeito está me entregando?” Mas são os itens da merenda
escolar. Quando a gente incluiu aqui os garis nesse projeto do Laerto... Eu digo
viu Laerto. Parabéns pela sua atitude. Como também posso dizer que a atitude
do vereador Léo, mesmo com o projeto todo errado, foi uma atitude louvável.
Foi! E nós debatemos aqui; já está feita a emenda pelo procurador desta casa,
que é muito competente, doutor Alberto; que hoje não colocou na pauta junto
com o outro, porque o Presidente quem está assumindo é o vice-Presidente e
não colocou na pauta. Ele achou por bem deixar o Presidente da casa. Ninguém
está usando de má fé com os servidores! Agora Elmer, eu vou lhe dizer aqui. Eu
não tenho conhecimento jurídico não, mas tenha certeza. Os bancos diante do
fato, pode acontecer de não querer cumprir a determinação ou o acordo, se o
prefeito for lá pedir, como já pediu aqui a superintendência de cada banco. Foi
orientado pela Caixa e pelo Banco do Brasil, aonde tem os consignados, que
enviasse ao superintendente da Caixa em Feira de Santana. Se eu tiver mentindo,
quem me falou isso, vou dar o nome aqui, foi o advogado Reinan que trabalha lá
dentro. Vamos lá saber. Elmer está aqui; sair e procurar. É louvável que você já
pediu e os bancos já lhe enviou a resposta. Então meu povo de Araci, eu não vejo
aqui ninguém falar das ações da secretaria de infraestrutura e aí eu falo Edneide,
que como atendeu como você disse que vereador está fazendo estrada, eu peço
mesmo, acompanho, fiscalizo; vai está fazendo lá a região; está fazendo a região
de Pedra Alta, varias limpezas, varias ações. Aqui dentro da sede, a
infraestrutura. Mas não pode se resolver tudo. A gestão já lhe atendeu bastante,
quando sempre foi da base. E tenho certeza que se não estiver lhe atendendo
no momento, tem algum erro aí de comunicação. E dizer, que Vossa Excelência,
como diz que hoje é oposição, mas Vossa Excelência tem que dizer para a
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população também, porque ficou até 2009 como situação e agora quando chega
perto do pleito eleitoral, sai da base do prefeito. Tem que dizer também... Vossa
Excelência tem o direito totalmente de ficar ou não. Mas Vossa Excelência tem
que dizer a população. Claro que Vossa Excelência vai dizer e a gente vai rebater
também e vai demonstrar o ato do que já foi feito e que teve falha com você,
como teve com todos os vereadores. Mas tem que dizer por que saiu. Porque
2019, 2017, 2018, 2019 era o gigante da região sisaleira, o melhor prefeito e hoje
já não é mais. Tem varias falhas. Que tem as falhas! Mas tem as suas qualidades
também. Então meu povo de Araci, eu fico aqui me perguntando o seguinte. Por
que aqueles que já se passaram aqui desde 2009, chega hoje e diz “eu estou do
lado do povo”. Por que não esteve do lado do povo lá atrás, quando tudo
aconteceu de errado? Por que não esteve do lado do povo, para defender o
povo, que eu batia na tecla e mostrava aqui com documento? E eu digo. Tudo
que estão aqui tentando crucificar o prefeito traga aqui algo irregular, ilegal,
roubo, que eu estou aqui para sair direto com esse cidadão e assinar aqui uma
denúncia contra o prefeito. Porque eu conheço; sei da gestão de Silva Neto e
Keinha! Agora, aqueles que pregam o alto da moralidade, estão querendo voltar
a dizer que querem fazer melhor. Bom, se você esteve lá atrás e não fez melhor,
como você vai fazer daqui para frente? Se errou duas gestões como vão acertar
daqui para frente? Então, fica aí para o povo de Araci julgar a cada um, seja o
gestor, os pré-candidatos na época ou também julgar aqui na Câmara de
Vereadores. Se eu estou aqui há 3 mandatos é porque o povo me julgou e julgou
pelo meu trabalho. Estarei do lado do povo, defendendo e dizendo. Tem falhas,
mas tem suas qualidades também. Tem feito muito pelo nosso município, como
nenhum gestor fez no nosso município. Muito obrigado senhores.
Vereador Leandro levanta uma (questão de ordem):
•
Não, é que eu fui citado pelo colega vereador mais uma vez, que eu estou
pedindo aumento para os servidores da educação, porque eu sou professor e
vou me beneficiar. Toda final de sessão parece que o vereador tem alguma coisa
contra esse sentido da fala. Primeiro dizer mais uma vez que o projeto atende a
todos os servidores no município de Araci. Não apenas professor.
Vereador José Augusto levanta uma (questão e ordem)
•
Senhor Presidente, o que eu citei foi o ato de defesa a uma classe só.
Então, fica aí... Não atingi ninguém. E o direito de se colocar aqui na questão de
ordem para encaminhar, encaminhamento é encaminhamento diferente.
Vamos olhar o Regimento Interno da casa, que nem eu, nenhum pode rebater
aqui, a não ser que use a tribuna. E sim encaminhar o Presidente, que veja os
fatos e esclareça a população.
Vereador Marcos na Tribuna:
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•
Senhor Presidente; colegas vereadores. O meu bom dia especial de hoje
vai para a família Pascoal. Essa família que emprega muita gente no município e
Araci. Essa família que tem vários empresários e tem um político e hoje
Presidente da Câmara, exercendo a função de Presidente. Me sinto muito
orgulhoso senhor Guinha de Pascoal. E parabenizo pela família que vocês têm
no município de Araci e como a sua família gera empregos. E como a sua família,
a família Pascoal gera tributos para o município de Araci. 15 vereadores,
empresário Laerto... Só! E Guinha de Pascoal! Concordam comigo? Meu bom dia
especial à família Pascoal! Parabenizo a toda a sua família; seu irmão aqui
presente; parabéns amigo. Quando eu era criança, conhecia muito seu pai. E
dizer a população de Araci, que todos nós aqui sabemos quem é quem. Sabemos
aquele que usa droga; sabemos aquele que é ladrão; sabemos aqueles que
cometem as coisas erradas. É uma cidade pequena; de grande extensão
territorial, mas pequena e todo mundo conhece todo mundo. Quando eu me
refiro dessa forma, eu estou me referindo ao Presidente Elmer e o excelente
advogado doutor Robertinho. Vocês dois têm uma integridade fora do comum
no município. Vocês dois são indiscutíveis. Assim como eu falei para o doutor
Robson; o profissional que o doutor Robson é; o profissional que o doutor
Robertinho é. E o excelente Presidente da APLB. Eu falo isso olhando nos olhos
e vocês dois e olhando para toda a população de Araci. Até porque, eu não sou
mais candidato a vereador. Eu não preciso fazer média com ninguém! Eu tenho
voto do grupo A, do grupo B, do grupo C. Eu tenho 2 mandatos! Uma pessoa que
chegou em 2012 chegou 2011 e se elegeu em 2012 com quase mil votos. Sou
amigo pessoal de seu pai Robertinho. Conheci agora, recentemente, Elmer; não
conheço 60% da cidade de Araci. Não conheço. E sou vereador de 2 mandatos.
Imagine se eu conhecesse tudo. Imagine se eu vivesse na sombra de grupo A e
de grupo B. Imaginem! Então Elmer, Robertinho, sigam em frente da forma como
vocês estão indo. O profissionalismo de vocês é incontestável. O sábio sabe que
não sabe, o tolo tem certeza que sabe! O sábio sabe que não sabe, o tolo tem
certeza que sabe! Voltando ao meu discurso principal, eu gostaria de perguntar
a população de Araci e a vocês presentes, aos colegas vereadores, se vocês aqui
já ouviram falar da Fio Cruz. Fio Cruz! A Fundação Osvaldo Cruz. Uma das maiores
fundações renomadas no mundo. Agora, neste momento, o Presidente da
República é culpado. Governador é culpado. Prefeito é culpado. Vereador é
culpado. Só é culpada a classe política, do caos que está vivenciando hoje o país.
Vocês já perceberam isso? Que só nós, da classe política, que somos
massacrados pelo COVID-19. Só nós! O jornalista não é; o professor não é; o gari
não é; o bombeiro não é. São só os políticos que são sacrificados. Já perceberam
colegas vereadores? Em relação ao projeto dos bombeiros e da APLB e dos
professores e do gari, pode vir 300 projetos aqui que eu voto a favor! Se é
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inconstitucional ou não... Eu voto! Não tem problema. O vereador postou, eu
voto! Chega lá fora rasga. Eu voto! Não tenho nada contra ninguém. Voltando
ao COVID-19, só nós que não prestamos. Mas eu vou... Como eu tenho tempo
suficiente... O corona vírus circulava no Brasil um mês antes do que sabia. Vocês
sabem quem falou isso? A Fio Cruz! A Fundação Osvaldo Cruz! Um mês antes a
Fio Cruz já sabia do COVID-19. Agora, está aqui isso. Resumindo. O primeiro caso
foi no dia 26 de fevereiro, em São Paulo. A primeira pessoa a morrer do COVID19, no Brasil, faleceu no Rio de Janeiro, entre 19 a 25 de janeiro. O primeiro
paciente a morrer no Brasil, morreu em janeiro. Isso é a Fio Cruz, a Fundação
Osvaldo Cruz que está dizendo. Não sou eu não. Agora, a transmissão local ou
comunitária... Já estava em curso em São Paulo, em 04 de fevereiro. Mas aí as
pessoas sentam diante da Rede Globo, porque não tem outro canal, acho que
pega em quase o país todo e fica lá, o tempo todo só ouvindo morte, ouvindo
morte, ouvindo morte. Você tem que assistir Rede Globo de máscara! Agora,
pelo que eu falei antes, a data da primeira pessoa que morreu do COVID-19, o
mais beneficiado em ter Carnaval é a Rede Globo gente. O Estado do Rio de
Janeiro, gasta tudo que tem para fazer a estrutura. Mas quem vende a
transmissão é a Rede Globo. O estado não ganha. Cancelaram o Carnaval?
Alguém aqui sabe me dizer se cancelaram o Carnaval? Porque o Carnaval, ele foi
do dia 22 de fevereiro a 25 de fevereiro. A Fio Cruz, já tinha ciência do vírus!
Cancelaram o Carnaval? Lógico que não cancelaram. Porque a maior empresa a
ser beneficiada é a Rede Globo gente. É a Rede Globo. Aí culpa nós políticos. Que
nós somos ladrões; que a gente não presta... Presidente da República,
governador, prefeito e vereadores. Mas ficam tudo com medo. Está aqui oh. Está
aqui. Estudo foi realizado por meio de metodologia, estatísticas de inferência;
que usa como base registros... Preste bem atenção! Registros e analises nos
casos de síndrome respiratória aguda. Preste bem atenção. Essa matéria 5, no
dia 11/05/2020. Síndrome respiratória aguda grave! Que foi descoberta. Porque
hoje ninguém morre de parto, de tiro, de facada; só morre de COVID-19. O
corona vírus já causava doença e morte no Brasil no fim de janeiro. Mais de um
mês antes da data oficial do registro. Olhe bem! Um mês antes da data oficial do
registro, já tinha morte do COVID-19. Mas o vereador é ladrão! Mas o prefeito é
ladrão! Mas o governador é ladrão! Mas o Presidente é louco! Gente, quando
você não consegue entender as palavras e saber de quem é que está falando,
você fica emprenhado pela mentira. E o problema maior de Araci é o seguinte.
As redes sociais chegaram para o lugar certo. Um bocado de homem dentro de
casa; um bocado de mulher dentro de casa... Porque não tem emprego. Qual o
prefeito de Araci que gerou emprego? Qual o prefeito de Araci que asfaltou a
zona rural? Qual o prefeito de Araci que construiu... Aliás, eu vou desafiar a toda
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população de Araci agora e todos os vereadores e vocês presentes. Qual o
prefeito que trouxe uma fabrica para Araci, para gerar 30, 40, 50 empregos?
Vereador Jerônimo se manifesta: - Pronto. Eu vou só lembrar ao povo de
Araci. A (ausência de áudio) a ex-gestora trouxe e proibiu o povo de vender pão,
vender leite... (ausência de áudio)l á na barragem do Maracujá. E ainda proibiu
o povo de vender o leite; derramou leite na rua e proibiu de vender pão e
iogurte. Que era só vendido a gestão. É uma falta de vergonha.
Vereador Marcos – Gente, abra os olhos, abra o coração, abra os ouvidos.
Não há condições de nenhuma fabrica vir para o município de Araci. Eu vou
repetir de novo. Não tem água no subsolo; não tem energia suficiente... Gente,
nós moramos na BR 116 norte, a gente mora na veia do coração do país. Eu
desafio qualquer pessoa a me dizer aqui, senão vai ser isso daqui a 50, 60, 200
anos. É a mesma coisa. Não há condições. E todo mundo quer uma ponta na
viúva. Quem é que não quer? Prefeito de João Vieira, que Zé Augusto não me
ouça.
Vereador Leandro se manifesta: – Só falando o seu comentário e
explicando ao vereador Jerônimo, que a (ausência de áudio) era uma empresa
particular. Não era publica. Mas houve sim uma empresa pública, trazida pelo
atual gestor, que tratava o lixo e depois acabou saindo do município.
Vereador Marcos – Seis por meia dúzia! É isso que eu estou dizendo gente.
Qual é... Deixa eu explicar aqui. Quem foi o pai de Nenca? Quem foi o pai de Silva
Neto? Como é que uma população desta tem moral, de falar de vereador? Não
tem moral! Isso tudo... Eu não digo paixão política, isso é interesse pessoal de
cada pai, de cada mãe de família. Eu não concordo Elmer, eu não concordo com
professor concursado carregar bandeira de partido neste município. Mas sabe
por que ele carrega? Porque não quer ir para a zona rural; quer ficar comendo
gostoso! Todo mundo é assim aqui! Olhe, eu não tenho rabo preso com
ninguém. Toda eleição Robertinho, Elmer, toda eleição, as duas que eu
participei, chegava na quinta feira eu ia embora desta cidade. Eu só voltava no
domingo para votar. Ninguém aqui quer ser melhor do que ninguém! Mas uma
pessoa subir aqui, denegrir imagem de João, de Pedro... Todo mundo aqui é pai
de família. Todo mundo aqui tem uma família. Eu acho que todo mundo aqui
tem que se respeitar. E nós 15 vereadores e alguns ex-pré-candidatos a
vereadores, sabemos como funciona a cesta básica, o bloco, o cimento. Nós
sabemos! Eu disse aqui, falei que o governador Ruim de Costa, lascou de voto no
município de Araci. Só veio uma vez.
O Vereador Valter se manifesta: – O seu tempo aí.
Vereador Marcos – Ah, mais 5? Então, considerações finais senhor
Presidente. Obrigado. Foi um prazer ter Vossa Excelência como Presidente e até
AA próxima terça feira e uma boa semana para todos.
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O presidente Walter passou a presdencia da Mesa ao primeiro secretário
Jera e se dirigiu à Tribuna. (ausência de áudio)
Vereador Valter na Tribuna:
•
Bom dia senhor Presidente; senhores vereadores; público aqui presente.
Saudar mais uma vez o Corpo de Bombeiros, aqui na pessoa de nosso amigo
Acilon, os demais. O Presidente da APLB, o nosso amigo Elmer. Guarda
Municipal. Sociedade aqui presente. Agradecer o vereador Marquinhos, pelas
palavras referentes à minha família; dizer que estamos sempre à disposição
vereador, da nossa população, porque entendemos que a luta diária de qualquer
cidadão é buscar ajudar, não só o seu município, mas sim, as pessoas que fazem
parte da sua sociedade. Muito obrigado pelas suas palavras. Quero nesta manhã,
trazer algumas informações, aqui para a população araciense e trazer uma
informação aqui, de primeira mão, referente à saúde do nosso município e
externar a minha alegria... O vereador Marquinhos, vereador Jera, vereadora
Edneide, vereador Léo de Eridan, vereador Laerto, vereadora Jamile, vereador
José Augusto, em anunciar para a nossa população que a equipe de engenharia
do nosso município, neste momento, se encontra no prédio da UPA do nosso
município, para poder dar inicio a reforma. E em breve, o mais breve possível,
entregar a nossa população, as pessoas do nosso município, aquela que é a mais
sonhada pela nossa população; aquela que o governador teve em praça pública,
na frente da lanchonete do vereador Laerto, dizendo que ia disponibilizar 700
mil reais para a abertura de imediato; aquela que foi tai criticada por algumas
pessoas através das redes sociais. Mas que o nosso prefeito, a todo o momento,
preferiu diante de tantas e tantas acusações, preferiu se manter calado, mas
buscar soluções para que pudesse entregar a população de Araci a nossa UPA. E
hoje, recebemos, a equipe de engenharia do nosso município, onde em todo
vapor, vai poder dar inicio as reformas, para poder entregar a nossa população.
Quero também falar vereador Léo de Eridan, sobre as suas acusações, onde
Vossa Excelência me acusa de receber informações da secretaria de saúde, pois
o seu pronunciamento para dizer que Araci já tinha recebido os EPIs. Quero
vereador Léo de Eridan, dizer que, na ultima terça feira, quando Vossa Excelência
fez as acusações, o município, há mais de 15 dias já tinha em todas as suas
unidades EPIs disponíveis para os profissionais de saúde de nosso município. O
município de Araci, um dos primeiros municípios aqui na região do sisal, que saiu
na frente vereador Léo de Eridan, alertando a sua população, pedindo aos
comerciantes prudência, pedindo a população, pedindo a sociedade
responsabilidade. O nosso município desde o inicio da pandemia, que vem
tomando as providencias legais para poder dar tranquilidade a nossa população.
E agradecemos muito aos profissionais de saúde do nosso município. Ao Corpo
de Bombeiros, que vem fazendo um belíssimo trabalho; a Guarda Municipal; a
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Policia Militar do nosso município, que vem intervindo em algumas situações,
não só na sede, mas na zona rural do município. Quero parabenizar a todos esses
profissionais, que vem cuidando da nossa população. Sabemos que é um
momento difícil; sabemos que o momento que a população existe ao mesmo
tempo, o medo e ao mesmo tempo também existe a incerteza dos vírus se existe
ou não. Quero dizer para essas pessoas que continuem usando máscara;
continue se prevenindo; continue utilizando o álcool em gel; continue fazendo a
sua higienização adequada, por que infelizmente cada dia que passa recebemos
notícias de todo o país, do agravamento da doença em todo o país. Quero dizer
vereador Léo de Eridan, que não sou menino de recado; sou líder do governo,
mas não sou menino de recado! As informações que eu trago toda semana, são
informações colhidas no período de terça à segunda feira de todas as secretarias
do nosso município. Eu não recebo ligações de prefeito, de secretário, de
funcionário público no momento da sessão. Não recebo e também não aceito
vereador, até mesmo porque, quando eu chego aqui na casa, eu já chego munido
de informações do nosso município. Mas, em relação vereadora Edneide, Vossa
Excelência subiu aqui na tribuna dizendo e mostrando vários e vários pedidos de
secretaria, que não foi atendida, eu peço a Vossa Excelência, cópia, que distribua
entre os vereadores os seus pedidos que foram feitos as secretarias do nosso
município e que a secretaria deu o recebido dos seus pedidos e que não foram
atendidos. Eu peço a Vossa Excelência, que distribua cópias desses pedidos de
Vossa Excelência, a secretaria para que possamos tomar providencias junto na
coletividade. Não poderemos dizer senhores vereadores, esquecer de dizer aqui
nesta manhã, que a infraestrutura do nosso município, na pessoa da secretaria
Márcia Góes, nos últimos dias, vem mostrando resultados no nosso município.
O que podemos ver são ações diariamente da secretaria; são ações que vem
mudando a qualidade da infraestrutura do nosso município. Quero aqui
agradecer ao ex-secretário Ginho, pela permanência de 7 anos, a frente daquela
secretaria, onde também desenvolveu um belíssimo trabalho relevante ao
município de Araci. Mas não podemos deixar de dizer que, nos últimos dias, nos
últimos 30 dias, a secretaria de infraestrutura do nosso município avançou muito
mais. Hoje, a equipe da infraestrutura está lá na região de Pedra Alta, onde
destaco uma obra importante para aquela região, que é a construção da escola
do Caldeirão Novo Elmer, muito sonhada por aquela comunidade. Que já
perdemos diante da falta e uma boa estrutura naquela região, vários e vários
alunos para o município de Sta. Luz. E a secretaria de infraestrutura se encontra
hoje naquela comunidade, dando o inicio nessa obra tão sonhada por aquela
comunidade. E tenho certeza que a gestão pública, junto a APLB, juntos os
professores do nosso município, estarão entregando em breve, essa obra tão
importante para aquele povo, para aquela comunidade. No mais, quero
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agradecer vereador Jera, Presidente em exercício no momento.... Terminei
passando 1 minuto do meu pronunciamento; pedi desculpas aos colegas
vereadores e a população. Só quero agradecer a compreensão de cada um dos
senhores e levarei todas as informações às secretarias responsáveis deste
município. Um forte abraço a todos vocês.
Na condição de presidente o vereador Jerônimo se dirige a todos dizendo
que não havia mais oradores inscritos e nada mais a ser tratado e declarou em
nome de Deus, o encerramento da sessão.
VALTER ANDRADE DE OLIVEIRA
Vereador Presidente da Sessão ______________________________
JERÔNIMO JESUS DE LIMA
Vereador 1º Secretário
________________________________
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