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, Jerônimo Jesus de Lima, Edneide Santana Pereira, Marcos Antônio
Pimentel Jamile Magalhães da Costa Leandro Andrade Macedo, Luiz de Sousa,
José Augusto Moura de Andrade, Valter Andrade de Oliveira e Gilvan Oliveira
dos Santos, iniciada aos 16 minutos passados das 09 horas ao comando do
presidente vereador Jefson Miranda Cardoso Carneiro.
Conferido o quórum o presidente saudou a todos os presentes,
evidenciando as presenças dos bombeiros civis na pessoa de Acilon Oliveira,
deu abertura oficial à sessão evocando o nome de Deus, seguindo-se a
execução e cântico do Hino Oficial de Araci.
Os trabalhos do Primeiro Expediente foram abertos com leitura de
correspondências oficiais pelo primeiro secretário vereador Jerônimo que na
sequência procedeu a leitura da Síntese da Ata da sessão anterior, leitura que
depois de colocada para apreço do plenário fora pelo mesmo aprovada por
unanimidade lendo mais ainda as ementas das Proposições protocoladas na
Casa para trâmite regimental, tratando-se de 01 Indicação da vereadora
Edneide indicando a “construção de uma academia ao ar livre na Praça Nossa
Senhora do Carmo, no povoado de Bela Vista, 02 Indicações do vereador Léo
de Eridan indicando que “seja reaberta, em caráter de urgência, a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) do município de Araci com os recursos recebidos em
prol da pandemia de COVID-19” e que “os recursos da merenda escolar da rede
pública municipal de Araci sejam comprados em sua totalidade no comércio
local”. Foram lidas ainda as ementas de 02 Projetos de Lei, um do Legislativo,
que “cria o Projeto “Fortalecendo o Futebol” no município de Araci, de autoria
do vereador Luiz do Boa e um do Executivo “Instituindo sanções administrativas
e penalidades cabíveis para condutas que visem prejudicar as medidas
essenciais a prevenção e ao combate ao COVID 19”.
O Grande Expediente foi aberto pelo presidente solicitando ao primeiro
secretário Jera que procedesse a Leitura dos Pareceres imitidos pela Comissão
de Constituição, Justiça e Redação Final sobre as matérias de que tratam os
Projetos: Projeto de Emenda Substitutiva Nº 002/2020, de autoria da Comissão
de Constituição, Justiça e Redação Final que “altera o artigo 1º do Projeto de
Lei do Legislativo nº 011/2020”; Projeto de Emenda Substitutiva Nº 003/2020,
de autoria do Vereador José Augusto Moura de Andrade que “altera os artigos
6º e 7º do Projeto de Lei do Legislativo nº 009/2020”; Projeto de Emenda
Aditiva Nº 004/2020, de autoria do Vereador José Augusto Moura de Andrade
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que “adiciona o parágrafo único ao artigo 2º do Projeto de Lei do Legislativo nº
009/2020”; Projeto de Emenda Substitutiva Nº 006/2020, de autoria da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final que “altera o artigo 1º do
Projeto de Lei do Legislativo nº 008/2020”; Projeto de Lei do Legislativo Nº
008/2020, de autoria do Vereador Leandro Andrade Macedo que “dispõe em
caráter excepcional sobre a suspensão do cumprimento de obrigações
financeiras referentes a empréstimos consignados contraídos por servidores
públicos municipais, no âmbito do município de Araci, e dá outras
providências”; Projeto de Lei do Legislativo Nº 010/2020, de autoria do
Vereador Jefson Miranda Cardoso Carneiro que “dispõe sobre medidas
complementares de segurança em prevenção e resposta a emergência em áreas
e edificações no âmbito do Município e dá outras providências” e ao Projeto de
Lei do Legislativo Nº 011/2020, de autoria do Vereador Laerto Januir Barreto
Pinho que “dispõe sobre o pagamento de adicional de insalubridade no
percentual de 40% a todo trabalhador da saúde em que estejam vinculados ao
atendimento de pacientes infectados pelo COVID-19 (Coronavírus), e dá outras
providências”.
Iniciando o Grande Expediente o presidente Jefson abriu tempo das
discussões aos autores das proposituras com a participação do vereador Luiz do
Boa, Edneide e Léo de Eridan e anunciou o início do tempo destinado ao uso da
Tribuna Livre chamando o professor Elmer Carvalho da APLB que durante 10
minutos falou sobre o Projeto do vereador Léo de Eridan sobre a suspensão do
cumprimento de obrigações financeiras referentes a empréstimos consignados
contraídos por servidores públicos municipais.
O presidente abriu os trabalhos da Ordem do Dia e anunciou o início das
discussões e votação das matérias constantes na pauta começando pelas
Indicações dos vereadores Edneide, Léo de Eridan e Luiz.

Vereador Leandro se manifesta: – Senhor Presidente, são duas
indicações. Um referente à merenda escolar; todos nós sabemos que estamos
num momento de pandemia e esse momento dá uma abertura muito grande
aos gestores, tanto prefeitos como os governadores de suas cidades, seus
estados através de uma resolução do STF, que dá poderes, inclusive para fazer
compras sem o processo indevido de licitação. A outra indicação se trata da
reforma e com equipamentos. Em relação a UPA, eu queria deixar bem claro a
população, os colegas vereadores, que essa indicação já estava sendo
elaborada na casa, junto com o meu gabinete, com o gabinete de protocolo,
mas estávamos apenas esperando os dados concretos do repasse da União. Já
é uma indicação que tem em torno de 3 semanas hoje, sendo elaborada. Dizer
à população que agradecer e parabenizar a prefeitura, porque já está fazendo
uma reforma na UPA. A reforma, a parte inicial do que pede na indicação,
realmente já está sendo feito, quero agradecer. Mas a indicação trata também
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de equipamentos adequados e acredito que será de grande importância para
combatermos essa epidemia.
Presidente Jefson – Colocarei em votação a indicação de nº 020. Pois não
vereador.

Vereador Jerônimo se manifesta: – Eu gostaria de frisar para a população
de Araci, que essas duas indicações do vereador Léo de Eridan, veja só. Uma a
questão da UPA. Uma indicação do vereador para que seja aberto, quando já
estava sendo feita pelo prefeito, o qual o seu vereador parabenizou. E aí dá
para entender para a população de Araci, quem escuta de uma forma diferente,
é que a indicação de abertura da UPA foi dele. A questão da merenda escolar.
A indicação de que compre no mercado de Araci. O mercando amplo do
comercio de Araci. Alguma coisa está estranha! Onde é que nós podemos
indicar o prefeito que só compra em Araci, desde quando ali eu tenho o açúcar
de 1 real e aqui são 2. A gente precisa conscientizar o povo das coisas corretas
que nós temos que fazer. A gente precisa conscientizar o povo, que nós temos
que fazer política da forma correta. Não é jogando areia no ventilador, que nós
vamos resolver esse problema deste Araci não. Eu tenho deparado com
algumas situações aqui senhor Presidente, que de agora por diante eu não vou
mais me... Eu nunca me mantive calado, mas agora por diante eu vou ser mais
ferrenho em algumas coisas. Porque eu acho que o povo de Araci precisa saber
quem é quem aqui nesta casa. Eu não vou estar aqui mais tentando tapar o sol
com a peneira em algumas ações. Então, a gente precisa conscientizar o povo.
Se em Serrinha vende açúcar mais barato, por que é que eu vou comprar mais
caro em Araci? Então, a gente precisa conscientizar o povo que o dinheiro é
público, mas a gente precisa cuidar da melhor maneira e não fazer certas ações
aqui que venham deturpar a administração pública do nosso município.

Vereador Leandro se manifesta: – Só esclarecendo o vereador Jerônimo.
Compreendo a situação do vereador na questão da economia das finanças do
município, mas venho lembrar e salientar que nós estamos passando por um
momento de pandemia. Onde os municípios, os governos, a União, estão
doando materiais; estão doando, fazendo até programas como auxílio
emergencial. Vale lembrar que as cidades vizinhas como a nossa também estão
fechadas para esse tipo de ação e de compras. Tem diversos aspectos que nós
precisamos sim, comprar e fortalecer o comercia. Mas vai salientar lembrar,
inclusive a população, que é apenas uma indicação. É um pedido que eu estou
fazendo do prefeito. Não é uma lei! Não estou estabelecendo, não estou
ordenando nada! Até porque o prefeito não tem atendido nem as indicações
impositivas desta casa. Então, eu não sei por que esse discurso do vereador tão
eufórico, tão sabe... Mas eu não vejo nada demais nas duas indicações. E
apenas uma indicação. A outra também é uma indicação que vem tratar em
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orientar, em solicitar que o prefeito compre equipamentos para equipar a UPA,
nesta situação do combate a pandemia. São duas indicações simples de serem
votadas na casa. São indicações! Não são Projetos de Leis!

Vereador José Augusto – Senhor Presidente, eu só queria falar para a
população do município de Araci, que qualquer indicação do vereador, seja
qual for o vereador da situação ou da oposição, a gente está aqui para apoiar.
Mas diante disso senhor Presidente, rapidinho aqui, para esclarecer a
população de Araci. Primeiro, a indicação diz que é para fazer com recurso do
repasse do Governo Federal. O Governo Federal ainda não sancionou a lei que
repassa o dinheiro das perdas do ICMS e do ISS. Do corona vírus, que é em
cima dos 10 bilhões que ficou, fincou 3 bilhões para serem divididos com os
municípios que ainda não chegou aos municípios ainda. Quem está fazendo o
serviço da UPA de Araci, não é a prefeitura de Araci. Quem está montando tudo
é o Governo do Estado. Quer a prova? Vão lá procurar saber! Essa história que
tem 3 semanas que eu estou fazendo... uma indicação se faz em menos de 10
minutos e protocola nesta casa. Nada contra a indicação do colega. Mas o que
eu vejo é que, já começou o estado a fazer a obra, aí vem uma indicação para
dizer “ah, eu sou o padrinho da indicação da UPA!” Mas, mesmo assim, só a
título de esclarecimento. Quem está reformando e vai montar com todos os
equipamentos a UPA de Araci é o Governo do Estado, Rui Costa, a pedido do
prefeito Silva Neto e da vice Keinha. Mas mesmo assim, eu vou votar - pela
aprovação;

Presidente Jefson volta à fala: – Pronto vereador. Está finalizado o tempo
aí. Colocarei em discussão, ou em votação, a emenda do vereador Leandro,
indicação de nº 020, de autoria do vereador Leandro Andrade Macedo,
indicando que seja reaberto, em caráter de urgência, a unidade de pronto
atendimento UPA do município de Araci.
As quatro indicações foram aprovadas com unanimidade dos nove
vereadores em plenário e ordenada o encaminhamento pelo presidente.
No andamento das votações entraram em deferimento: PROJETO DE LEI
DO LEGISLATIVO Nº 011/2020, de autoria do Vereador LAERTO JANUIR
BARRETO PINHO que “Dispõe sobre o pagamento do adicional de insalubridade
no percentual de 40% a todo trabalhador da saúde em que estejam vinculados
ao atendimento de pacientes infectados pelo COVID-19 (Coronavírus), e dá
outras providências” e o PROJETO DE EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 002/2020, de
autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final que “altera o
artigo 1º do Projeto de Lei do Legislativo nº 011/2020”.

Estes dois projetos foram retirados de pauta a pedido de vistas pelo
vereador Jerônimo.
Entrou em votação o PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 009/2020, de
autoria do Vereador JOSÉ AUGUSTO MOURA DE ANDRADE que “estabelece
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medidas de combate ao COVID-19 no município de Araci” e o PROJETO DE
EMENDA ADITIVA Nº 004/2020, de autoria do Vereador José Augusto Moura
de Andrade que “adiciona o parágrafo único ao artigo 2º do Projeto de Lei do
Legislativo nº 009/2020. ”

Estes dois projetos foram retirados de pauta a pedido de vistas pelo
vereador Marquinhos.
Entrou em votação o PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 008/2020, de
autoria do Vereador LEANDRO ANDRADE MACEDO que “dispõe em caráter
excepcional sobre a suspensão do cumprimento de obrigações financeiras
referentes a empréstimos consignados contraídos por servidores públicos
municipais, no âmbito do município de Araci, e dá outras providências” e o
PROJETO DE EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 006/2020, de autoria da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação Final que “altera o artigo 1º do Projeto de Lei
do Legislativo nº 008/2020.

Estes dois projetos foram APROVADOS pelos nove vereadores que
formaram o Plenário da sessão.



Discussões sobre a matéria:

Vereador Marcos (questão de ordem) – Ilustríssimo Senhor Presidente
Jefson Carneiro, obrigado. Senhor Presidente, tem o Projeto de Lei 09/2020, do
vereador Zé Augusto, eu gostaria de pedir vistas, desde quando esse projeto,
ele está quase que idêntico a um projeto que o governo colocou ontem nesta
casa. Então, eu estou pedindo vistas, para analisar junto com o projeto que
chegou nesta casa ontem.

Presidente Jefson – Ok vereador. Concedo vereador José Augusto.

Vereador José Augusto (questão de ordem) – Eu quero dizer ao vereador
Marquinhos, que Vossa Excelência não leu ainda o projeto do Poder Executivo
como um todo. Eu acho que alguém passou para Vossa Excelência, que está
imitando. Eu li o projeto, que recebi desta casa, e digo a Vossa Excelência, se
tem a questão dos carros, que é obrigatório os donos de carros serem
orientados para colocar máscara... Diante do projeto tem que todo o comercio
local, duas vezes na semana, faça a higienização dentro do comercio. Então,
esse projeto não é um projeto que está batendo e confrontando com o do
prefeito. Agora, tem o entendimento, Vossa Excelência tem todo o direito;
Vossa Excelência é vereador, pode pedir. Agora, que Vossa Excelência peça a
questão para analisar e diga o que vai fazer dentro desse projeto, para
melhorar e a gente poder votar. Não tem nenhum problema! Eu estou aqui
para debater e discutir! Não para confrontar com ninguém. Então, só para
orientar. Esse projeto, se Vossa Excelência for analisar, não confronta com o do
prefeito não.

Vereador Marcos – A partir do momento que o município ou qualquer
vereador dá entrada em um projeto na Câmara de Vereadores, a equipe da
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Câmara de Vereadores, altamente eficiente, parabéns Presidente; eles enviam
em PDF para todos os celulares dos vereadores. Todos os vereadores ficam
cientes do projeto! Aquele vereador que quer abrir, imprimir e ler, ele fica
ciente. Então assim, assim que chegou o projeto do prefeito aqui ontem, eu
imprimi e li! Assim que chega qualquer outro projeto, todos os vereadores têm
acesso a tudo que acontece aqui na Câmara de Vereadores.

Vereador Leandro (questão e ordem) – Encaminhamento senhor
Presidente. Se o vereador Marcos, senhor Presidente, pediu vistas do projeto,
oh Marcos, quero agradecer porque você explicou o motivo das vistas. Mas
nem tinha necessidade. Se pediu vistas, o nosso Regimento diz que o vereador
pedindo vistas, o projeto fica realmente suspenso por um período e o vereador
tem que explicar, dentro da vista, porque foi pedido vistas do projeto.

Vereador José Augusto – Ainda dentro do debate, pedi a Vossa
Excelência que me concedesse a fala. Senhor Presidente, eu não entendo, pelo
momento que a gente passa hoje aqui, nós vimos aqui indicações que talvez
não esteja dentro e a gente esteve de acordo... Esse projeto é um projeto que
está aqui, salvo engano, há 3 semanas. E que era para ser colocado terça feira
para votar aqui e o Presidente não estava presente e o vice-presidente não
colocou na pauta, para votar, que é de interesse da população, para combater,
para melhorar mais ainda a situação do nosso município. Mas eu entendo
qualquer vereador que pedi vista. E eu peço ao vereador Marcos, que pediu
vistas, que tem um prazo de Vossa Excelência apresentar aqui porque Vossa
Excelência pediu vistas. Então, Vossa Excelência pode fazer um resumo e
mandar a esta casa e dizer por que está pedindo vistas. Porque eu não vejo
nenhum ato de criar problema no município de Araci, a não ser melhorar ainda
mais a lei que o prefeito colocou e essa que já está há 3 semanas, que foi lida
hoje. E peço a Vossa Excelência o seguinte. Quero pedir a Vossa Excelência,
diante da situação que nós levantamos aqui por 10 minutos, para analisar o
projeto do prefeito, porque eu já li e todos os vereadores receberam ontem e
tiveram tempo de ler, para a gente dá um parecer e voltar aqui para ainda
votar hoje esse projeto. Se assim puder senhor Presidente, coloca o
entendimento dos colegas, se esse projeto do Poder Executivo, possa que a
gente discuta aqui, em 2 minutos, rapidinho. A gente senta, chama o jurídico
desta casa e a comissão está aqui para dá o parecer para a gente votar ainda
hoje.

Presidente Jefson – Vereador Zé Augusto, concernente ao projeto do
Executivo, é um projeto de 9 páginas e eu não vejo condição da gente discutir
um projeto de 9 páginas em 10 minutos. Eu estarei encaminhando a comissão,
já foi feita a leitura, assim que a comissão me entregar o projeto, estarei
fazendo uma sessão extraordinária, estarei notificando todos os vereadores,
para que a gente possa colocar o mesmo em votação, em virtude da urgência.
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Nós temos aqui o projeto de emenda substitutiva 02/2020, de autoria da
Comissão e Constituição e Justiça e Redação Final, que altera o artigo 1º do
Projeto de Lei do Legislativo de nº 011/2020. A emenda está aqui como
Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, projeto de emenda
substitutiva de 02, do Projeto de Lei do Legislativo 011/2020. Artigo 1º: “O
artigo 1º do Projeto de Lei do Legislativo 011/2020, passa a ter a seguinte
redação. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a todos os trabalhadores
da saúde e da limpeza urbana do município de Araci, que estiverem destinados
ao atendimento de pacientes infectados pelo COVID-19, corona vírus, pelo
tempo que perdurar o surto ou pandemia, a percepção adicional de
insalubridade de 40%, calculado sobre o valor do salário do trabalhador.
Observando o disposto nos artigos96, 97, 98, 99 e 100 da lei complementar de
nº 02, de 19 de janeiro de 2001. Regime jurídico dos servidores do município
de Araci”. Tratando do mesmo tema, temos também aqui a Comissão de
Constituição e Justiça e Redação Final, projeto de emenda modificativa 02.
Então, colocarei em discussão aqui o projeto de emendas substitutivas e nº 02
ao Projeto de Lei do Legislativo 011. Se algum vereador ou a própria comissão
que fez o parecer, que fez a emenda quiser se manifestar...

Vereador Jerônimo – Senhor Presidente, eu acho que houve um equívoco
da própria comissão, nisso aí. Porque nós temos onde fala de servidores de
limpeza pública em nosso município, envolvidos no processo. Se nós formos
para a folha de pagamento do município, nós só temos 16 servidores de
limpeza pública no município. Como é que nós vamos cobrar das empresas que
contrataram esses servidores, que pague essa insalubridade? Nós temos
servidores contratados como motoristas, pela prefeitura. Eles também vão se
encaixar nisso aí como contrato? A prefeitura é quem vai pagar essa
insalubridade desse servidor? Eu acho que a coisa é muito mais ampla do que
está sendo colocado nesse projeto. Então, nós temos ao vários... A empresa
que contratou que fez agora o contrato direto com a prefeitura, com os garis;
quem vai pagar? É a prefeitura que vai pagar a insalubridade das senhoras
garis que estão neste momento aí na rua? O motorista que está ali na
ambulância agora no hospital, que é contrato; ele não recebe insalubridade.
Tem direito! E por que não está sendo inserido nos contratos aí? Então, alguma
coisa está errada. Na minha opinião. E a gente precisa, para não beneficiar A e
deixar B ou C... Eu acho que a gente deveria... Eu estou pedindo vistas ao
projeto, para que a gente possa analisar novamente esse projeto, para que não
possamos e não podemos cometer erro em beneficiar uns e deixar outros sem.
Acho que a gente precisa aqui, fazer a coisa correta, porque já basta, na minha
opinião, de leis aprovadas, nesta casa, que são engavetadas e que não são
feitas por ninguém e nem cumpridas por ninguém. Minha opinião senhor
Presidente.
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Vereador José Augusto – Senhor Presidente, está na discussão ainda? É
louvável o que o vereador Jera falou e essa emenda é uma emenda da
comissão, diante que a gente gostaria de atender aos garis vereador Jerônimo,
que trabalha diretamente, mas, você fez uma colocação que tem o motorista. E
a gente entende que é quem tem diretamente contato com a questão. Vamos
dizer. O gari pega toda a sujeira que vem de dentro do estabelecimento de
doença. Eu, para mim, todos têm o direto de trabalhar na saúde; não vou dizer
que não e ficar contra. Mas, diante do projeto do colega vereador Laerto, ele
diz que é quem tem contato. Então, a gente colocou os garis, por uma questão
senhor Luiz, de entendimento que o gari é quem pega máscara suja; o gari é
quem vai pegar o material hospitalar, onde tiver as pessoas com suspeita ou já
com essa doença. Então, a gente entendeu dessa forma. Mas, diante, respeito
colega, muito bem colocada, tem essa parte também que a gente não colocou
que têm pessoas contratadas que não têm direito a esse ato de insalubridade.
Então, bem louvável as suas colocações e a gente pode, depois aqui, sentar e
debater sobre isso. E até peço que Vossa Excelência também nos ajude. Está
bom? Mas muito louvável. A gente se passou nessa parte aqui e tem que
reconhecer.

Presidente Jefson – A pedido do vereador Marquinhos, estarei tirando
aqui o Projeto de Lei 09, do vereador José Augusto aqui da pauta e tirando
também aqui todos os pareceres e emendas desse projeto. A pedido também
do vereador Jera, temos aqui o projeto do vereador José Augusto; o que
Marquinhos pediu está relacionado ao projeto do vereador José Augusto, que é
o 09. E o que o vereador Jera pediu é relacionado ao projeto do vereador
Laerto, que está com as emendas da comissão do vereador José Augusto.
Então, estarei retirando todas estas emendas e os projetos da pauta;
permanece então aqui para votação o projeto de emenda substitutiva
006/2020, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final,
que altera o artigo 1º do Projeto de Lei do Legislativo 08/2020. É relacionado
ao Projeto de Lei 08/2020, de autoria do vereador Leandro Andrade Macedo.
Artigo 1º: O artigo 1º do Projeto de Lei do Legislativo 08/2020 passa a ter a
seguinte redação. Artigo 1º: Fica autorizado o chefe do Poder Executivo, em
caráter excepcional a realizar a negociação da cobrança de empréstimos
consignados, realizados pelos servidores públicos municipais, junto às
instituições financeiras pelo prazo de 90 dias, em decorrência da pandemia
causada pelo novo corona vírus COVID-19. Artigo 2º: Permanecem inalterados
os demais artigos, plenário vereador José de Oliveira Lima.

Vereador José Augusto – Senhor Presidente, essa emenda aí é a da
comissão?
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Presidente Jefson – José Augusto Moura e Andrade, Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final e vereadora Jamile. O
vereador vai querer fazer alguma colocação concernente à emenda vereador?

Vereador José Augusto – Senhor Presidente, falando para os meus
colegas aqui, essa emenda que foi feita pela comissão, junto debatido com o
jurídico desta casa, eu gostaria que todos os vereadores tivessem o
entendimento que, debatemos aqui a questão da autorização ao município
procurar os bancos para negociar a questão dos consignados dos servidores
públicos do nosso município. Entendemos que diante do que estava
determinando, a gente não poderia determinar, então a gente fez essa emenda
ao projeto, com o cuidado de colocar para votar dentro do ato, agora esta
semana. Pedir aos colegas que tenham o entendimento que, nós estamos
autorizando o município, a ele ir aos bancos, mandar, enviar aos bancos, como
já mandou a superintendência a levantar os pagamentos dos consignados dos
servidores do nosso município. Então, é uma emenda que agora a comissão
fez, a vereadora Jamile tem o vereador Guinha também que estava junto
comigo e a Jamile, para essa discussão e ter o entendimento e possa autorizar
o nosso município e votar o projeto nesta manhã.

Vereador Leandro – Senhor Presidente, queria pedir aos colegas
vereadores, agradecer ao jurídico desta casa também. Queria pedir aos colegas
vereadores, apoio para este projeto. Entendemos que o prefeito já fez a sua
parte, a sua solicitação, mas quando se faz um contrato de consignado, a
Câmara geralmente autoriza, na sua formalidade normal e acredito que a
Câmara tem que mostrar a sociedade araciense que esta casa também está
preocupada com o povo. Não só o vereador Leandro! Hoje eu estou vendo uma
sessão bastante produtiva; quero agradecer aqui a todos os presentes. Dizer a
cada vereador aqui presente, que a gestão precisa da autorização desta casa.
Esta casa faz parte, de qualquer forma, dos poderes do nosso município. Queria
agradecer a comissão, pela emenda que foi elaborada e está sendo votada
nesta manhã. Dizer que também sentei com o jurídico desta casa, doutor
Alberto. Também protocolei uma emenda, mas era de igual texto ao da
comissão e deixei para a comissão. Porque o correto realmente é autorizar e
não decretar! Nós não temos poder de decretar e sim de autorizar ao Executivo.
Está sendo feito para o bem dos servidores. E o servidor do nosso município e
todos os vereadores aqui desta casa, têm participação nesse projeto. Não é um
projeto de lei para beneficiar ninguém politicamente, como eu tenho dito. Não
acredito que as eleições vão ser agora em outubro. É um projeto de lei
realmente preocupado em ajudar ainda mais as finanças de cada família que
vem sofrendo com essa pandemia nos município de Araci.

Presidente Jefson – Mais algum vereador quer fazer alguma colocação?
Não havendo, colocarei então em votação aqui o projeto de emenda
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substitutiva de nº 006/2020, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça e
Redação Final.
Entrou em votação o PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 010/2020, de
autoria do Vereador JEFSON MIRANDA CARDOSO CARNEIRO que “dispõe sobre
medidas complementares de segurança em prevenção e resposta a emergência
em áreas e edificações no âmbito do Município e dá outras providências”.

Discussão sobre a matéria:

Vereador Jefson se manifesta: - Este projeto já está aí, acredito a mais de
15 dias tramitando na casa; tem um parecer já da comissão; Acilon de Oliveira
representou os Bombeiros Civis, aqui na última sessão, a qual não pude estar
presente. Acredito que todos os vereadores tiveram a ciência sobre esse
projeto; gostaria de pedir aos colegas vereadores a aprovação também do
mesmo nesta amanhã aqui, entendendo a necessidade desse Projeto de Lei em
nosso município. Se algum vereador quiser fazer alguma colocação da
discussão, está aberto o espaço.

Vereador José Augusto se manifesta: – Senhor Presidente, eu fico feliz e
tem até um Sargento do Corpo de Bombeiros, lá de... Você conhece Jefinho,
aquele que a gente ia para lá e ele falava desse projeto para o município.
Apesar que eu busquei e o entendimento da gente é tentar colocar, porque
Araci precisava. Mas, diante disso Acilon, é o seguinte. Eu vejo quando têm
pessoas, dentro do nosso município senhor Presidente, esforçada como Vossa
Excelência, que parabenizo o quanto Vossa Excelência já apresentou nesta casa
de grandes projetos, de relevância para o nosso município. E este é um dos que
eu fico feliz Acilon, e isso eu falei a você. E a comissão imediatamente deu o
parecer e aí eu parabenizo aqui também, não só os colegas aqui que vão votar
e estão a favor, porque eu sei que estão todos aqui a favor, mas a colega
Jamile e o relator, o vereador Guinha, de se dedicar e buscar rapidamente a dar
um parecer nesse projeto, que é de grande importância para o nosso município.
Parabenizo o que vocês fazem para o nosso município e digo a vocês. A
recompensa não é do homem, a recompensa é de Deus. E pode ter certeza que
cada um de vocês, os esforços que têm, o sol que toma, ariscando a vida e tem
o contato também com pessoas, talvez, que ainda não foi testada para dizer
que está com essa doença. Mas parabenizo essa atitude. Então, Vossa
Excelência tenha certeza que a gente vai sempre estar aqui ao lado do povo, ao
bem do povo. Também aqui falar do meu amigo Luizinho ali, filho do senhor
Luiz; Deus lhe abençoe também pelo seu trabalho, que você vem
desenvolvendo voluntariamente.

Vereador Leandro se manifesta: – Senhor Presidente, eu queria externar
o meu voto e mostrando a sociedade araciense, o quanto é importante à
sociedade se envolver nas políticas públicas, na administração, em ações
diretas. Parabenizar Acilon, aqui presente. Um cidadão parte com iniciativa de
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criar um grupo de pessoas para tomarem treinamento, para formar um grupo
no Corpo de Bombeiros. Sei que não tem sede, não tem equipamentos
adequados. E Deus coloca vocês no momento exato, no momento tão crucial,
que a sociedade araciense precisa, no momento de pandemia. E vocês vêm
desempenhando um trabalho brilhante, um trabalho excelente, melhor
dizendo, em prol do povo de Araci. Por isso senhor Presidente, agradecer a
Vossa Excelência, pela indicação, por ser autor do projeto. Dizer que não
poderia de forma nenhuma, deixar de votar - pela aprovação;

Vereadora Jamile se manifesta: – Senhor Presidente, gostaria também de
agradecer a Vossa Excelência, por ser o propositor deste projeto e parabenizar
todos os Bombeiros Civis, mais uma vez, pelo relevante serviço prestado em
nosso município e dizer que, sou a favor sim desse projeto. Jamais poderia ser
contra a um projeto tão importante como esse, que garantirá que eles tenham
garantia nos seus serviços.

O PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 010/2020 foi APROVADO pelos
nove vereadores que formaram o Plenário da sessão.

Presidente Jefson retoma à palavra: Quero agradecer a votação de todos
os vereadores neste projeto. Passaremos agora para o uso da tribuna.

Vereador Luiz na Tribuna:

Bom dia senhor Presidente; colegas vereadores e todos que estão aqui
nos escutando neste momento. Senhor Presidente, eu quero mandar um recado
para o senhor prefeito Antônio da Silva Neto, porque em Pedra Alta tem um
problema sério. A antiga delegacia de Pedra Alta, que ele mande tirar aquele
telhado velho de cima, para evitar um monte de morcegos, que tem lá, atingir
os vizinhos. Então, eu acho melhor ele destelhar a casa, porque de morcego,
rato e barata, só apanha de caminhão. Então lá, um vizinho foi quem se
prontificou, pegou uma enxada e foi limpar a catingueira que está lá. Porque
choveu muito e é claro que tem a catingueira. Mas, está criando muito inseto
lá. Então, eu peço ao senhor prefeito que faça isso. Porque o morcego já
mordeu duas crianças lá! Mas, como aquele pessoal mais velho, do nosso
tempo, que tem os remédios caseiros, pegou a capa do fumo e o alho e passou
em cima; o menino ficou bom. Está vendo aí Zé Augusto, como são as coisas?
Pronto! Outra coisa senhor presidente, ali na Queimada Grande 2, eu falei para
a dona Keinha, que é um trecho que só dá 50 metros Zé Augusto. É o quê?
Duas caçambas de entulho, porque ali de frente, a casa do seu Nenca, se der
uma chuva lá em Jequié, na terra do Zedafó, lá já está minando e não passa
carro. Então eu peço também que faça isso. Porque serve para todo mundo. E
quero também agradecer ao senhor prefeito, se tiver errado eu falo se tiver
certo eu falo também, que o povo no Guarani estava me cobrando uma
promessa de quando ele foi inaugurar a avenida lá no Guarani, que ia calçar
mais para frente. Quando foi esta semana me perguntaram de novo “oh senhor
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Luiz, parece que agora vai continuar?” Eu disse “vai”! O prefeito é assim. Ele
demora, mas a gente está lembrando e futucando. Então, já estou agradecendo
ele também nessa parte.

Vereador José Augusto solicita um Aparte:

Senhor Luiz, eu parabenizo Vossa Excelência porque, às vezes tem muita
gente que não entende o linguajar do senhor Luiz. Mas o senhor Luiz é aquele
nordestino que gosta de falar a língua dele, como falou aqui de colocar a capa
do fumo e o alho. Mas isso já é um procedimento e o menino vendo as pessoas
de idade fazer isso. Eu sou mais novo do que ele, mas, ainda lembro do meu
avô. Senhor Luiz, diante do Guarani, o prefeito, não só essa obra, porque o
procedimento de qualquer ato licitatório, ele tem que ter uma autorização da
Caixa Econômica, explicando a população, para começar qualquer obra, tem
que ter autorização da Caixa, com o procedimento de fazer o projeto. Depois
envia para a Caixa, a Caixa depois autoriza ao Poder Executivo, dá início a
licitação. Diante da licitação, aí começa todo esse procedimento, que é a ordem
de serviço. Não só lá do Guarani, mas, em breve será lançada mais obras
dentro do nosso município; que é isso que o prefeito tem feito no nosso
município de Araci.

Vereador Luiz – Muito bem. Então senhor Presidente, e também vou
avisar o prefeito, que lá nas casinhas, na época da política, ele andou lá
dizendo que ia fazer esgoto, ia fazer calçamento; esta semana eu fui visitar
uma pessoa doente lá e juntou todo mundo em cima de mim, como que eu era
o prefeito. Para eu explicar, foi problema. Aí conversei, expliquei e agora estou
deixando um recado para ele, que quando ele for para o lado das casinhas, ele
vá devagar, porque o povo está meio zangado lá com ele. E ele vá antes que
comece a política. Ninguém sabe se este ano vai existir política; do jeito que eu
estou vendo aí, só Deus para dar muita sorte a nós e muita saúde; que Nossa
Senhora da Conceição nos proteja, para livrar dessa pandemia. Pois não.

Vereador José Augusto – Senhor Luiz, a cobrança de Vossa Excelência é
relevante. Talvez algumas ruas aqui ainda faltam nas casinhas. Mas dizer ao
povo das casinhas, que o município de Araci, o prefeito Silva Neto calçou mais
de 70% do bairro das casinhas. Falta fazer mais rede de esgoto, como vem
fazendo. E tenha certeza que em breve... A gente tem que entender que não se
faz tudo de uma vez. Mas é um pedido de Vossa Excelência e tenha certeza que
o prefeito vai trabalhar diante disso e senão for ele, o gestor que vier a ter êxito
na campanha deste ano, que possa atender também como o prefeito Silva Neto
atendeu o bairro das casinhas.

Vereador Luiz – Muito bem. E também quero lembrar ao senhor prefeito,
para ele dar um jeito lá no Posto de Saúde de Pedra Alta, como eu falei aqui,
tem uns 15 dias aí, que o povo está indo para lá, mas, quem não sabe que está
funcionando, volta. Viu Zé Augusto? Porque pelo fundo quem sabe entra. E na
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frente está tapado. Para ele dá um jeitinho lá para quem vem que não sabe,
quando acha ali aquele pessoal que está tomando cachaça explica. Estão
atendendo no fundo! Aí o pessoal entre no fundo e vai ser atendido. Entendeu?
Pronto! Aí eu estou deixando esse recado, para Vossa Excelência, o senhor
prefeito... Muito bem.

Vereador Gilvan solicita um Aparte:

Senhor Luiz, lá em Pedra Alta, já está sendo feita a limpeza dos capins
que o senhor falou, graças a Deus. E a questão do Posto de Saúde, está em
reforma senhor Luiz. Eu acredito que daqui a uns 15 dias, estará entregue a
população de volta. Obrigado.

Vereador Luiz – pois não colega, se está em reforma, tem que colocar
uma placa para o povo ver a situação. Mas não tem placa, não tem nada. Eu
vejo uma tabua de Madeirit lá na frente. E aí é por isso que eu estou alertando,
não é isso? E eu estou pedindo lá na delegacia, porque o pobre do Zé Branco,
que você mesmo conhece, foi quem limpou lá dentro, para evitar os problemas
das baratas, que estão carregando carroça no meio da rua. No mais, um bom
dia a todos e que Deus nos abençoe e muita saúde para todo mundo.

Vereadora Edneide na tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Jamile; público,
plateia presente; você de casa ouvindo através da Cultura FM, meu bom dia.
Senhor Presidente, neta manhã, dia 19 de maio, mais uma vez inicia mais uma
sessão, onde a nossa voz está aqui para representar a população de Araci.
Quero aqui senhor Presidente, falar diante dessa pandemia, que vem se
alastrando no mundo, no Brasil, na Bahia, no nosso município... É muito
preocupante! Dá tristeza a gente vê uma situação desta. Mas já era de se
esperar! Que estuda a Bíblia vê lá nas profecias que o fim... Ainda não é o fim,
mas, já está se aproximando e nós temos que orar, ter fé, porque tudo que está
lá escrito, agora está acontecendo. Nós nunca imaginávamos que um dia Araci
ia ter uma guerra dessas, como a gente só assistia em TV e via em jornal, em
outros países. A gente está presenciando em nosso município de Araci. Quem
diria que um dia a gente ia estar aqui todos mascarados, todos de máscaras.
Toda hora lavando as mãos e passando álcool em gel. Eu lembro muito bem
quando eu era criança, o povo tinha má fé quando uma pessoa, de uma boa
estrutura, uma boa condição, entrava na casa dos pobres e depois lavava as
mãos e passava álcool nas mãos. Olha que hoje não tem quem é rico e nem
quem é pobre! Todos iguais colega Jera. Todos nós estamos usando máscaras;
todos nós estamos lavando as mãos para se prevenir dessa triste pandemia.
Quero aqui dizer que, um velho ditado diz que, “o brasileiro só fecha as portas
depois de roubado”. Depois do prejuízo acontecido. E é verdade! Ás vezes a
gente se depara com uma situação e deixa para tomar providências depois do
acontecimento. Eu quero aqui falar das obras que estão acontecendo.
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Parabenizar a gestão por esta atitude. Mas dizer que era para ter feito isso
antes de acontecer casos em Araci. Já acontecendo nas cidades vizinhas.
Porque depois que aconteceu, já aconteceu! A tendência é só aumentar.
Parabenizar pelas barreiras que estão sendo feitas; graças a Deus vamos orar
para minimizar esta situação e dizer que, além dessas barreiras, pedi também a
gestão, que se coloquem banheiros químicos. Têm pessoas que vem da zona
rural e fica na fila, de 4h, 5h da manhã, até 5h, 6h da tarde. E não tem para
onde ir. Banheiros químicos. Já colocou? Eu não vi nenhum banheiro químico
ainda! Só se for de ontem para cá. Porque não tinha! A gente faz algumas
visitas e o povo está cobrando. Além disso, também as filas... Nós temos o
serviço dos bombeiros, que está sendo muito bem sucessivo, mas o povo não
está respeitando a fila. O povo está se aproximando das pessoas. O povo ainda
não se atentou para esta situação. O povo acha que é brincadeira. Você chega
ali para manter a distancia da fila, o povo encosta em você como se nada
estivesse acontecendo. Como se essa doença não pegasse em ninguém. E a
gente sabe que não é assim! A gente sabe que essa doença é uma doença
triste, muito triste. E contagiosa! E se a gente mantiver a distância das pessoas,
a gente tem que manter. Se é preciso ficar em casa, temos que ficar. Porque
ficando em casa, mantendo distância da pessoa, é prevenindo que o nosso
Araci, a tendência não é vir mais nenhum caso. Quero aqui senhor Presidente,
falar dessas obras que estão sendo já iniciadas. Obras em praças (ausência de
áudio) estradas... Nós sabemos que no município de Araci, em dezembro de
2019, entraram 1 milhão 755 mil do pré-sal, para fazer, trabalhar na
infraestrutura e INSS. Esperamos que esse dinheiro seja bem aplicado.
Esperamos que além dessas obras, que seja bem feita e prestada conta
realmente, também seja bem cuidada pela comunidade. Porque o bem maior,
ele tem que ser cuidado. E cuidado para quem? Para quem é beneficiado! Não
adiante a gente cobrar daquela obra e depois que a obra vem, com o tempo
àquela obra já está danificada. Então, vamos orientar o nosso povo. A
assistência social criar um mecanismo, junto com a infraestrutura, a entregar o
bem e criar comissões nas comunidades para zelar daquele bem. Eu tenho
orgulho de dizer, que graças a Deus, na comunidade de Bela Vista, recebemos
uma praça e a comunidade se atentou para isso, para cuidar da praça. Nós
criamos um projeto social de integral solidário; o projeto para cuidar da praça.
Criamos o chá na praça, uma vez por semana. E a comunidade toda está ali
para dizer o que é que vai fazer com aquela praça. Nós criamos o projeto,
plantamos umas plantas. Criamos o projeto para já que o nome da praça é
Nossa Senhora do Carmo, confeccionar uma estátua Nossa Senhora do Carmo e
colocar na praça para dar mais visibilidade. Então, a comunidade vem cuidando
desse bem. Como eu disse para o prefeito, a vice-prefeita, vou dizer para a
população. Aquele bem que a comunidade recebe e que não cuida, será
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destruído. Mas A gestão que faz, ele será destruído também. Imagine você
construir um bem e daqui a 10 anos você passar por aquela comunidade e está
tudo destruído. Ali está à cara de quem fez também! Não a cara só da
comunidade, mas a cara de quem fez. E se aquele bem está perfeito, é a cara
do gestor que fez, que está perfeito ali. Se aquele bem está destruído é a cara
do gestor também que está destruída. Então, vamos orientar a comunidade
para cuidar. Eu quero parabenizar aqui a comunidade de Bela Vista, que vem
sempre cuidando daquela praça, como se fosse um móvel entro da sua casa.
Zelando das plantas; zelando varrendo direitinho. Aquela galinha que chega lá,
que faz cocô, a gente chama o dono e chama a atenção. Isso que é cuidar de
um bem! Um patrimônio público. Quero aqui chamar a gestão para cumprir,
porque ele disse no acordo, para tirar aquela casa velha que fica do lado da, na
frente da praça, que está matando com a nossa praça. Tirar aquele terreno ali,
um terreno que é particular e uma casa velha, que eu não sei para que serve
aquela casa e está ali abandonada e a gente sabe para o quê serve. Então,
tirando dali, vai dar mais uma visibilidade a nossa Praça de Bela Vista. E tenha
certeza prefeito, que daqui 10 anos, 20 anos o senhor, mesmo não estando
prefeito, mas vai estar político. Vai estar cidadão e vai passar por aquela praça
e vai ver a sua cara, perfeitamente como o senhor colocou. Que é a praça linda
e maravilhosa! Tenha certeza que Bela Vista, junto com Barreiro Preto, junto
com Lagoa do Curral, junto com outras comunidades, será exemplo de zelar por
um bem patrimônio público do município. Porque o dinheiro é do povo; o bem
quem faz é a gestão, mas quem recebe é a comunidade. E nós, enquanto
comunidade, temos que zelar por aquilo que a gente recebe. E eu quero
parabenizar aqui o povo de Bela Vista, por ter esse cuidado com o zelar de um
bem, que recebeu, que é seu. Que não é do prefeito, não é de vereador, não é
de secretarias e nem secretários. E sim é um bem da própria comunidade. E
dizer... Não tenho mais tempo para o meu discurso. E dizer que nós estamos aí
lutando, para que essa pandemia não se alastre em nosso município. Vamos
orar, vamos pedir a Deus e vamos fazer ações que combata essa situação.
Vamos nos unir! Porque é a união que faz a força. Vamos separar a questão da
política da politicagem. Porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. Porque
eu digo para vocês. Isto é sinal de que Cristo está voltando! E se Cristo está
voltando, quem é que não quer ir com Ele? Eu quero ir! Eu quero a glória de
Jesus! E para eu alcançar a glória de Deus, eu tenho que fazer o bem sem olhar
a quem. Meu bom dia e meu muito obrigada.

Vereadora Jamile na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Edneide;
público aqui presente e ouvintes da rádio Cultura FM um bom dia. Senhor
Presidente, nesta manhã, gostaria de agradecer a Deus primeiramente e a
todas as pessoas, amigos e familiares que entraram em oração, pela
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recuperação e minha sobrinha, que teve um grave problema de saúde e a
mesma ontem teve que passar por uma cirurgia. Mas graças a Deus está se
recuperando. Então, nesta manhã, gostaria de agradecer a todos os amigos
que se preocuparam em fazer orações, dar uma palavra de conforto a todos nós
que passamos por esse momento de angustia. Dizer senhor Presidente, que a
semana passada houve um áudio em que um cidadão dizia que os vereadores
de Araci não se preocupavam com a saúde do município, porque os mesmos
não dependiam da saúde pública do município. Quando um familiar seu
adoecesse, não dependia da saúde pública do município, porque ia para um
hospital particular. Gostaria de dizer a este cidadão, que por diversas vezes já
precisei de ser atendida no hospital do município de Araci. Familiares meus
também foram atendidos nesse hospital e dizer que minha sobrinha,
recentemente teve um grave problema de saúde, ficou hospitalizada no
hospital do município de Araci e teve que ser transferida para outro hospital,
que encontra-se também em hospital público. Então, quando você fizer estes
certos tipos de comentários, procure saber realmente o que você está falando;
se você tem certeza do que acontece, porque várias vezes que precisei de um
atendimento, para cuidar de uma saúde, seja minha ou de algum parente meu,
eu me dirigi ao hospital de Araci, porque é a única referência que temos aqui
em nossa cidade. E quando precisei de um atendimento fora, também fui para
um hospital público. Então cidadão, quando você for usar as redes sociais para
tentar ofender alguém e dizer que esse alguém não está preocupado com a
saúde de seu município porque não depende, reflita, procure saber se
realmente não depende. Porque eu acho que a maioria dos vereadores aqui,
sempre que tem um problema de saúde, é o hospital municipal que procura.
Também senhor Presidente, gostaria de agradecer a toda equipe médica do
hospital, a todos os funcionários, que naquele momento estiveram ali
presentes, nos dando total apoio, para que minha sobrinha tão logo tivesse a
sua saúde restabelecida. E parabenizar a todos eles, pelo relevante serviço
prestado em nosso município, pois sabemos as dificuldades, sabemos que
muita coisa tem que melhorar. Mas, também não podemos deixar de
reconhecer grandes avanços que têm acontecido na saúde do nosso município.
Senhor Presidente, no último final de semana, solicitei da secretária de
infraestrutura, que pudesse estar indo ao Distrito de Barreira, para rever
algumas situações a respeito do Mercado da Carne daquele distrito, a mesma
se dirigiu até a comunidade, pude acompanhar e constatar realmente as
condições que se encontra o Mercado da Carne de Barreira. A mesma já fez
algumas anotações do que precisa ser feito naquele mercado e garantiu que
tão logo aquele mercado será feita a sua reforma. Mas agradeço o empenho da
secretaria, como também estivemos andando por algumas estradas lá da região
para ver realmente a situação das estradas, para que tão logo estas estradas
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sejam recuperadas. Estivemos também na Ponte do Rio Itapicuru, a ponte que
ficou totalmente danificada devido as fortes chuvas que ocorreram no
município. Então, a mesma esteve lá verificando também a situação daquela
ponte, para que tão logo seja feita a recuperação também da mesma. Dizer
senhor Presidente, que também estivemos lá em algumas ruas que serão
pavimentadas e gostaria de agradecer ao prefeito Silva Neto e a vice Keinha e a
toda a sua equipe da gestão pública, pelo empenho em estar preocupada com
a situação do nosso município, no que dizer respeito a não dar parada no
andamento dessas obras. Essas obras estão dando continuidade e aqui eu só
tenho a agradecer. Senhor Presidente, também aproveitando, cobrei da
secretaria que cobrasse da empresa responsável, sobre a implantação dos
aparelhos de academia de saúde ao ar livre da comunidade do Barbosa. A
comunidade vem cobrando já há algum tempo, então, levei ao conhecimento
da nova secretaria de infraestrutura do nosso município, que pudesse estar
indo junto à empresa responsável para ver o que ocorreu que esses aparelhos
ainda não foram instalados lá na praça da comunidade do Barbosa. Ela me
garantiu que estaria entrando em contato com o responsável, para tão logo dar
uma resposta à comunidade. E parabenizar senhor Presidente, a secretaria, pois
estive hoje às 8h da manhã lá na sede da Secretaria de Infraestrutura e a
mesma já se encontrava lá atendendo o povo. Então, vejo que a secretaria está
desenvolvendo um grande trabalho em nosso município, sempre atendendo a
população e que também os demais secretários, sei que alguns tem outras
visitas para fazer, tem que sair do município para estar fazendo algumas
visitas, mas, que também possam ter o dia especifico de estarem em suas
secretarias atendendo o povo, ouvindo as reivindicações, para que soluções
sejam tomadas de imediato. Mas senhor Presidente, ontem, dia 18 de maio, foi
o dia nacional de combate as exploração sexual de crianças e adolescentes, a
qual senhor Presidente, é uma situação bastante triste, pois os dados que
temos, é que devido essa pandemia, no momento de quarentena, esses casos
têm aumentado. Então é uma situação bastante preocupante, que temos que
estar atento. Parabenizo a equipe do CREA, pelos relevantes serviços que vem
prestando em nosso município, como também o pessoal do Conselho Tutelar,
que estou vendo a atuação do Conselho Tutelar em nosso município e que
estão trabalhando em parceria, para estar combatendo esta situação tão triste
que a cada dia vem crescendo, não só no nosso município, mas em todo o país.
E não poderia também deixar senhor Presidente, de falar de outro dado que
também me deixou triste, que e a questão da violência contra a mulher. Que
mais uma vez, no momento de quarentena, de isolamento social que estamos
vivendo, esse número só tem aumentado. É bastante preocupante e que
devemos estar aqui sempre atentos e buscando soluções para que essas coisas
não se cresçam ainda mais. Fico bastante preocupada ao ver que...
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Acompanhei mesmo a semana passada, em um noticiário, duas mulheres, em
menos de 24h, foram assassinadas na Bahia. Então, são situações que nos
deixam muito triste com esses acontecimentos. Mas não poderia também
senhor Presidente, deixar de falar das barreiras solitárias que foram
implantadas em nosso município e parabenizar a todos que estão fazendo esse
trabalho de monitoramento das pessoas que entram e saem do nosso
município, pois sabemos que tem sim que se trabalhar com prevenção e ver a
melhor forma de não deixar esse vírus se proliferar aqui no nosso município.
Então, parabéns aos Bombeiros Civis, a Guarda Municipal, a Vigilância
Sanitária, a Vigilância Pneumológica do nosso município e a todas as
secretarias que estão trabalhando em parceria para fazer esse trabalho nas
barreiras solitárias do nosso município. Senhor Presidente, ontem também
tivemos aqui na Câmara dos Vereadores, uma discussão acerca do projeto que
trata dos músicos do nosso município e gostaria aqui de parabenizara Vossa
Excelência, que é o autor do projeto e aos representantes dos músicos que
estiveram aqui presente, em uma discussão aberta, o jurídico da casa, para
buscar a melhor forma de aperfeiçoar esse projeto, pois tenho o entendimento
que tinha algumas coisas que tinha inconstitucionalidade, para depois não
dizer que “ah, vereador aqui está perseguindo vereador A ou B, oposição ou
situação”, não. A comissão aqui está fazendo o seu trabalho; temos aqui o
jurídico da casa que é um jurídico bastante competente, que está sempre
orientando a comissão. Então, só tenho a dizer a vocês músicos do nosso
município, o que estiver ao nosso alcance para estar apoiando vocês, neste
momento tão difícil, porque torno a repetir “vocês foram os primeiros a parar e
vão ser os últimos a retornar e estaremos aqui, de mãos dadas, para apoiar
aquilo que for de bom para toda a classe”. No mais senhor Presidente, o meu
muito obrigada e um bom dia a todos.

Vereador Jerônimo na Tribuna:

Bom dia senhor Presidente; bom dia a todos que escutam neste
momento pela Cultura FM. Trago aqui meus caros colegas vereadores, algumas
situações para serem mostradas para a população de Araci. Primeiro eu
gostaria de falar senhor Presidente, sobre e a toda comunidade, sobre a
questão das medidas que foram tomadas pela Secretaria de Saúde e também
pela gestão. O fechamento das ruas, das entradas no nosso município. E aí o
que é que eu me deparo com alguns comentários nas redes sociais... Claro, nós
temos enes motivos e enes situações para trazer aqui para o povo. Mas como é
o assunto do cotidiano, só agora se fecha as entradas? Só agora que a
prefeitura toma atitude? Mas as pessoas esquecem que nós temos uma cidade
com 9 entradas e que se torna difícil pelo quantitativo de pessoas que
trabalham nos setores, uma realmente parada, uma fechada, um bloqueio em
nosso município. E as pessoas não entendem, talvez, pelo uso do microfone ou
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do Whatsapp, que as informações são inverídicas. E as pessoas costumam, em
Araci, não usar ou faltar com a verdade em algumas informações. Então, o que
está sendo feito, o qual eu como Presidente da Comissão de Saúde desta casa,
procurei a secretaria e fui conversar sobre os assuntos e que ainda alguns
servidores colocam nas redes sociais a falta de EPIs. Disse aqui na sessão
passada, que esse servidor foi aquele que está mal com o governo. É aquele
que foi contra o governo e que eu não vejo reclamações aqui na comissão, na
secretaria um oficio do servidor, notificando que não vai trabalhar por falta de
EPI. Então, nós vivemos ainda em um mundo, aqui no nosso Araci, vamos nos
resumir ao nosso Araci, porque o que importa é isso aqui, que Araci é terra de
migué. Todo mundo fala e faz o que quer. Isso é uma verdade caros colegas
vereadores. E assim, outra coisa que decorre em nosso município e ocorre é
que alguns membros desta casa senhor Presidente, tem pronunciamento de
vereadores que pedem aparte para entrar e falar sobre o assunto em que o
tempo é curto. E aí se toma a parte do outro. Esperar um pouquinho! E aquele
que diz, a exemplo do vereador Guri; viu vereador Guri? Que este ano seria
diferente, que a voz do Guri voltaria... Eu estou esperando até agora! Não ouvi
nada! Para que o povo de Pedra Alta pudesse ouvir e ver a voz do seu
representante. Então assim senhor Presidente, eu fico me imaginando, dessas
medidas que foram tomadas, claro com o maior cuidado, e que realmente seja
feito o trabalho como deve ser feito pela Secretaria de Saúde, para que nós
possamos realmente garantir a saúde do nosso povo. E aí eu deparo hoje
senhor Presidente, com alguns Projetos de Leis aqui desta casa. Nós temos
aqui... Aí é onde eu digo que o que falta entre nós vereadores, é a curiosidade
ou talvez buscar o conhecimento que nós praticamos aqui. As ações que nós
fazemos aqui. Nós aprovamos o ano passado um Projeto de Lei, com a extinção
do sindicato, praticamente do Sindespuma e do número de servidores dos
sindicatos. Aí eu pergunto aos senhores vereadores a toda população de Araci.
Onde é que estão os 5 servidores do sindicato Sindespuma? Onde é que estão
às pessoas que deveriam sair da APLB e voltar para os seus cargos de origem?
Só voltou um ou dois! Um que é agente de endemias, se eu não me engano é
agente de endemias e a Guarda Municipal! Os outros 3 servidores do
Sindespuma, continuam coçando o saco e falando mal do governo! Continuam
meu povo, recebendo sem trabalhar! E aí a gente depara com a deficiência do
nosso município. Nós cobramos a execução da lei? Não! Nós fazemos a lei e
nada. Nós colocamos leis aqui para serem aprovadas para quê? Nada acontece.
Então, o medo... E aí eu vou para a lei da Vigilância Sanitária que nós
aprovamos também aqui. De alguns Projetos Leis. 90%, eu digo, 90% dos
comércios de Araci são irregulares! Não têm alvará de funcionamento; não têm
alvará sanitário; não deveriam estar funcionando, mas que neste momento
crucial da saúde, neste momento crucial que a fiscalização deve ser rígida com
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o nosso comercio de Araci; é o maior infrator! É aquele que não tem
autorização para funcionar. A exemplo de alguns bares. A exemplo, o que está
acontecendo nos povoados, os bares não abrem a frente, mas o fundo está
funcionando. Cheio de pessoas que vieram de São Paulo, que vieram de Minas
Gerais, vieram de Vitória no Espírito Santo. E podem, não estão, podem estar
contaminados e trazendo para os seus familiares. Então, o que é que eu solicito
da secretaria? Agilidade! A Guarda Municipal, acompanhamento desses
servidores, para que possam ser executados. Porque se chegar realmente o
caos em nosso município, a coisa não vai ser boa. E você que está aí no Tapuio,
em Pedra Alta, na Lajinha, Lagoa da Laje, na Várzea da Pedra, não fique
pensando que não vai chegar aí não. Mas vai! Vai chegar sim! E você vai culpar
quem? A ação do governo? Ação do prefeito? Da gestão? Da falta de dizer que
foi falta de compromisso do governo? Não é não gente. É porque nós, não
aceitamos os nossos erros; nós não concordamos de maneira nenhuma que nós
também erramos, para que nós possamos contribuir com essa... Vamos dizer,
com essa lastração que vai acontecer em nosso município. Não estamos
escusos disso não. Mas a culpa não é de gestão não, vai ser do povo. Então, se
você continua com o seu bar aberto, escondido, abrindo pela porta do fundo e
dizendo que em algumas aglomerações é família... Inclusive aqui na sede do
município, tem que fechar mesmo. Tem que caçar o alvará se tiver. E se não
tiver, vai lá e aplica a lei. Porque não adianta nós aqui aplicarmos essa lei...
Inclusive, se eu não me engano, no artigo 10, fala sobre as cassação do
funcionamento. Mas será que vai ter coragem de aplicar a lei? Será que vai ter
coragem de chegar lá e trancar a porta e dizer “você não abre, porque você
infringiu a lei”? Não vai! E se referir na questão das indicações aqui. Olhe bem.
Nós temos aqui indicação, que foram feitas na Rua Bom Viver, no bairro da
Cascalheira. Povo da Cascalheira, 38 anos tem o bairro da Cascalheira. Quantos
anos tem o bairro do Regalinho? Não desmerecendo os moradores de lá. A Rua
Bom Viver está lá, é esgoto aberto, bosta no meio da rua. Quem vai lá?
Ninguém! Quantas indicações já tiveram? Varias! Eu já fiz quantos vereadores
já fizeram e não vai se fazer. Estou desafiando aqui senhor prefeito, através da
minha emenda parlamentar, que eu tenho direito. E a vocês moradores do
bairro da Cascalheira, eu estou indicando a minha, a fazer o calçamento da Rua
Bom Viver. E se não fizer, aí povo da Cascalheira, o qual eu morei em 1982, se
não fizer é culpa do prefeito Antônio Carvalho da silva Neto, se não fizer o
calçamento de 200 metros. Se não fizer esse calçamento é culpa do prefeito!
Porque eu vou corar aqui toda a semana. E se fizer eu também vou estar aqui
para parabenizar e agradecer como morador que fui daquele bairro. Então, eu
deixo aqui uma mensagem senhor Presidente, de simplicidade para o povo de
Araci. Reflita isso meu povo. “É preciso ser justo para cobrar justiça. É ser
sincero para cobrar sinceridade. Só quem é verdadeiro pode cobrar a verdade.
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Só cobre o que você pode cobrar orar por alguém”. Meu abraço e dizer que o
povo de Araci merece muito mais respeito pelo que está acontecendo em nosso
município. Um Abrão a todos.

Vereador Marcos na Tribuna:

Meu dia especial, o meu bom dia com todo prazer, com todo orgulho,
com toda satisfação, meu bom dia especial vai para o senhor Antônio Carneiro
e dona Ana. Pai do Presidente Jefson, seus irmãos, suas irmãs; que Deus cada
dia mais Presidente Jefson, abençoe a sua família. Passamos por aqueles
momentos, mas graças a Deus, seu Antônio está em casa e quando acabar essa
agonia toda aí farei uma visita a ele. Um abraço especial para o senhor Antônio
Carneiro! E também senhor Presidente, mais uma vez nesta tribuna, parabenizo
Vossa Excelência, por esta equipe de funcionários que Vossa Excelência tem na
Câmara. As cozinheiras, o pessoal ali que serve o cafezinho, os motoristas,
Marcos, esse outro rapaz que trabalha aí. Esta é uma equipe nota 10! Como
vereador, passei por 3 presidentes, com Vossa Excelência e esta equipe de
Vossa Excelência, de todos nós, é uma equipe nota 10 senhor Presidente. A
equipe, todo o corpo; Pesado som, com a qualidade fora do comum, um
profissional fora de série. Pesado, todos nós nos conhecemos. E também
senhor Presidente, com o maior prazer do mundo, com a maior satisfação, eu
venha a esta tribuna, para falar do doutor Géo de Cica. Um filho da terra. Um
homem que saiu de Araci, com todas as dificuldades, foi se formou e hoje está
exercendo a função dele no município de Araci. Olhe que se fisicamente ele
tivesse condições, eu acho que ele trabalharia, iria trabalhar todos os dias. Hoje
mesmo ele sai de um plantão do hospital, vai para outros locais do município.
E parabenizo a secretaria Ofélia, por esse grande profissional, filho da terra.
Géo de Cica. Que para mim é um orgulho muito grande em tê-lo como medico
no município de Araci. Eu gostaria que os vereadores que estivessem aqui
presentes e vocês que estão em casa e vocês que estão aqui presentes
também, fizessem no papel algumas perguntas que eu vou fazer. Pois não
senhor Presidente.

Presidente Jefson solicita um Aparte:

Marquinhos, dentro desse tema de Vossa Excelência aí, falando de Géo
de Cica, eu quero aproveitar e parabenizar a toda a equipe que fica lá no
Matadouro. Eu estive lá há 15 dias atrás, juntamente com o vereador Jera,
depois da denuncia do vereador Leandro, dizendo que não teriam os kits para
os funcionários. E a gente foi atendido por ele lá e fez questão de mostrar
todos esses kits; fez questão de levar em todas as salas ali daquele PSF,
daquela estrutura que foi montada. E confesso que fiquei admirado com a
estrutura que foi disponibilizada ali, com UTI móvel, para deslocamento. Então,
quero parabenizar a ele também, Géo de Cica, com toda aquela equipe que
vem trabalhando e que vem dando suporte ao combate ao COVID-19.
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Vereador Marcos – Obrigado senhor Presidente, por fortalecer as minhas
palavras em relação ao profissional doutor Zica. Eu gostaria de entender se
realmente a EMBASA, tem poder sobre o Araci Norte. Ate então, vocês que
estão nos ouvindo, a EMBASA só tem poder de fazer qualquer coisa com o
Araci Norte, após o projeto sendo aprovado por nós vereadores. Aonde o
vereador Guri, vereadores que trabalham muito na região, tem residências, tem
situações que vocês passam... A EMBASA não tem poder de cortar, de fazer
nada até nós vereadores entregarmos o poder a EMBASA. Não tem! Se
qualquer pessoa da zona rural, que venha ser prejudicado pela EMBASA, a não
ser que seja fora do Araci Norte, mas dentro do Araci Norte, a EMBASA não tem
poder para fazer nada. Eu vou fazer outra pergunta aos colegas vereadores e
ao público que está em casa. Alguém aqui conhece o presidente as comissão
de licitação do município de Araci? Alguém aqui conhece? Vocês que estão aqui
no plenário, alguém conhece o presidente da licitação do município e Araci?
Porque nos governos passados, era Bolota! Morador de Araci! Bolota, o nome
dele era Nilton, mas todos conheciam como Bolota. E desde o dia 1º de janeiro
de 2013, o presidente da comissão da prefeitura é uma pessoa só. Que não
toma um refrigerante no município; que não almoça em nenhum restaurante do
município; que não abastece no município; mas recebe do município! Esse é
fantasma! Ninguém conhece o presidente da comissão de licitação... Estranho,
não é? Não é de se estranhar? O cara mora em Teofilândia, chega na prefeitura
as 7h da manhã e só sai quando a cidade está vazia. Eu fico analisando. Será
que o cara é bom mesmo? Mas se ele fosse bom, ele transitava no município.
Porque quando o profissional é bom, ele faz questão de passear, fazer umas
compras, ir ao supermercado, ir no pastel... Mas, pode Sr que ele vai dizer
agora que não está saindo por causa da pandemia. Mas ele está aqui desde
janeiro de 2013. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... É um fantasma! Alguma coisa
está errada! Outra questão que eu vou tocar aqui. Alguém lembra quem
construiu a UPA? A empresa que construiu a UPA? Alguém lembra a empresa
que construiu os PSFs em toda região de Araci? Alguém lembra o que foi que
aconteceu? Agora eu vou perguntar de novo! Alguém aqui sabe quem é que
plotava os carros da nossa campanha em 2016? Qual era a empresa que
plotava os carros? Pronto. Como foi 2016 eu vou voltar para o presente. Qual é
a empresa que está fazendo 90% da pavimentação do município de Araci?
Alguém aqui sabe? Alguém aqui conhece? Será que é muita coincidência que
seja a mesma empresa que plotava os carros na campanha em 2016? É muita
coincidência. O presidente da licitação é um Gasparzinho, que ninguém nunca
viu! A empresa que plotava na campanha em 2016, será que é a mesma
empresa que faz o serviço de terraplanagem? Por que sabe o que me
surpreende? É que o município não tem condições; está passando por
dificuldades. Mas eu sempre vejo “construído com recursos próprios”. 200
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metros de calçamento; uma praça no Tingui; uma praça não sei aonde. E por
incrível que pareça, eu tenho para mim, que eu acho que é a mesma empresa.
Só essa empresa é qualificada? Só essa empresa? Gente olhe o passado, o que
aconteceu com a construção das UPAS. Aliás, com a construção da UPA e a
construção dos PSFs. Olhe o que deu no município de Araci. O alvoroço que foi.
Olhe para não acontecer à mesma coisa no presente. Porque só uma empresa;
mas como o vereador Marquinhos, recentemente, juntamente com o vereador
Laerto e o vereador Léo de Marlúcia, assinamos um documento e os
funcionários da Câmara de Vereadores, foram entregar um documento, porque
o vereador queria uma explicação. Porque o valor do combustível. Você sabe o
que o funcionário recebeu na cara? Devolva! Não vou assinar nada não! Eu
tenho para mim que uma assinatura de um vereador em um papel melado...
Papel melado tem mais importância. Desde quando seja o benefício próprio, aí
esse vereador, benefício próprio de quem está sendo intimado. Que o vereador
está pedindo explicações. Aí assinam. Mas senhor Presidente, vou pedir a
Vossa Excelência, que se for possível, dentro do regime interno, que Vossa
Excelência sempre faz tudo dentro do regime interno, que procure explicações
do município. Que o município mande, porque o vereador Laerto veio à semana
passada e disse que o gerente deu uma explicação a ele. Mas o que nós
queremos é uma explicação preto no branco. Então, fica difícil. E outra coisa.
Aqui neste momento são 15 vereadores; 14 vereadores vão para a reeleição.
14! Menos o vereador Marquinhos, não vai para uma reeleição. Eu não tenho
nada a perder! Vereador Léo de Eridan, vereador Zé Augusto, vereador Guinha
de Pascoal, vereador Jefinho e vereador Guri, que estão aqui presentes, sabe de
quando eu dou uma palavra, não tem cristão que faça eu voltar. Eu estou
citando Zé Augusto, Léo de Eridan, Guinha de Pascoal, Jefinho e Guri que estão
presentes. Sobre a eleição da presidência do ex-colega vereador Riva. Eu vou
ser bem claro de novo. Eu não sou candidato a vereador mais. Mas eu tenho
um poder de votação! E outra coisa. O projeto do governo, que chegou aqui
ontem, se o Presidente Jefson, fizer uma extraordinária, eu não venho! Mas,
não tenho o poder de pedir vistas. Mas se for para a pauta na terça feira, eu
vou pedir vistas no projeto. É simples e notório. Na hora que eu tomo uma
decisão, só Deus, descendo de lá e tirar essa minha decisão. Já dei prova
sentado nesta mesa, na eleição do vereador Riva. Para um bom entendedor, as
minhas palavras já servem. Eu não tenho nada a perder! Nada! Eu só tenho a
ganhar! E a partir de hoje, me olhem como uma criança mimada. Me faça
carinho. Me ouçam. Porque as consequências lá na frente, ninguém vai tirar
não. Estou mandando recado! E eu sou homem de palavra! Cansei! Como eu
não tenho mais nada a perder... Para mim vai ser uma maravilha. Vai ser do
jeito que eu estou querendo. São estas as minhas palavras e eu vou ao
Ministério Público Federal em Feira de Santana e vou dar as minhas entradas.
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Porque Ministério Público aqui não vou dar. Eu vou dar pelo Ministério Público
Federal de Feira de Santana, que fica em frente ao Shopping Bouvard. Senão eu
faço online! Estas são as minhas palavras e para um bom entendedor, entenda
da forma que quiser. Bom...

Vereador Valter na Tribuna:

Bom dia senhor Presidente; senhores vereadores; público aqui presente;
ouvintes da Cultura FM de Araci, um bom dia para todos. Senhor Presidente,
esta semana, a última semana eu tive a oportunidade de andar em várias
localidades do nosso município, principalmente ali na região da Barreira, região
da Palmira, região de João Vieira. E diante dessas andadas senhor Presidente,
tive a oportunidade de fazer várias reivindicações, principalmente na Secretaria
de Infraestrutura do nosso município, sobre iluminação pública, estradas e
outras necessidades ocorridas naquelas regiões. Mas não poderia senhor
Presidente, aqui nesta manhã, também falar das ações da Secretaria de Saúde
do nosso município, sobre as barreiras sanitárias implantadas na nossa cidade.
E o que podemos ver, por parte daquelas pessoas realmente que tudo no
município é motivo de crítica e que utilizam as redes sociais para poder
diminuir aquilo que é feito de importante para a nossa população. As barreiras
sanitárias, elas foram feitas no nosso município, para poder dar mais
tranquilidade a nossa população. E a Secretaria Municipal de Saúde ter o
controle das pessoas que entram e que saem do nosso município. Mas,
algumas pessoas da oposição, jogaram principalmente na zona rural do nosso
município, em diversos grupos, que o prefeito do nosso município estava
fechando as entradas da cidade para que a população da zona rural não tivesse
acesso. E diante de toda essa situação, o que podemos observar senhores
vereadores, que são de pessoas tendenciosas, pessoas realmente sem
equilíbrio e que tentam, a todo momento, manchar a administração municipal.
Mas eu estive bem antes com a vice-prefeita Keinha, com o prefeito do nosso
município, Silva Neto, discutindo sobre a questão das barreiras sanitárias que
seriam implantadas no nosso município e tentei explicar para as pessoas,
realmente que buscam o entendimento e a verdade no nosso município, sobre
as ações. E aqui senhores vereadores, não poderia deixar de parabenizar a
Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Infraestrutura, por essa ação no
nosso município. E aí, o que choca é quando a oposição entende que o povo já
entendeu da necessidade dos barramentos e que os barramentos não estavam
sendo feitos, para que as pessoas deixassem de entrar na nossa cidade. Aí vem
a segunda farsa. O porquê não fez? O nosso município foi detectado um caso
de COVID e mais de 60 dias depois que surgiram os novos casos. O município
não tinha como fazer barramento. O município não poderia fazer algumas
ações, até mesmo porque, o nosso município estava tranquilo. E graças a Deus
o nosso município continua tranquilo! O nosso município continua em
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observação diariamente da equipe de saúde do nosso município. Mas, infeliz
mente eles utilizam de toda forma, para tentar diminuir a gestão pública e não
vão conseguir. O que choca também senhores vereadores, é que no ano da
eleição, a oposição quer que o município pare. Todas as obras, todas as ações
que é feita em beneficio para a nossa população, os que não têm mais o que
dizer, começa a utilizar as redes sociais; é porque é ano de eleição. Será que o
município tem que parar durante 1 ano, por causa de um período eleitoral?
Será que tem que parar? Será que essas pessoas não entendem que uma
gestão pública, ela é 4 anos? O prefeito não foi eleito junto com os vereadores,
para trabalhar durante 3 anos no município. O prefeito, junto com os
vereadores, ele foi eleito para trabalhar, para zelar do seu município, do seu
povo durante 4 anos. E é assim que a administração atual entende e que
transforma esse município em um canteiro de obra, onde nós temos diversas
obras espalhada em todo município. E pude senhor Luiz, presenciar nesta
última semana, a alegria, a felicidade dos moradores do Caldeirão Novo, onde
coloquei uma indicação da construção daquela escola, tão esperada por aquela
população. Uma escola tão sonhada por aquele povo e que vem lá atrás, este
mesmo povo foi usurpado em uma construção que custou pouco mais de 174
mil reais e não teve êxito. Com uma parede de 1,20m de construção. Mas, que
os responsáveis, que a Secretaria da Educação do município, naquele período,
deu aquela obra, com 1,50m de parede concluída à população do Caldeirão
Novo. E todos nós sabemos que até hoje a Policia Federal investiga essa
situação. E acreditamos que em breve a Policia Federal, dará o parecer final
sobre esse ocorrido em nosso município. Mas agora, estou mandando um
recado para o cidadão que utilizou as redes sociais esta semana e dizendo que
nós estávamos lá no Caldeirão Novo, enganando as pessoas com a construção
de escola. Quero dizer para esse cidadão que respeite o nosso município; que
respeite o nosso povo. Até mesmo porque ele só aparece aqui em época de
eleição. Respeite as famílias daquela região. Que tanto sonharam e que vaso
ter a conclusão agora de uma escola de qualidade; de uma escola que é de
grande necessidade naquela região vereador Jera. Vossa Excelência, que
frequenta aquela região e sabe que é de grande necessidade. Mas aquela
população vai ter sim a conclusão e é em breve. Em breve a localidade do
Caldeirão Novo receberá uma escola de qualidade. A terraplanagem do terreno
foi feita. Hoje, acredito que 80% do material da escola, estão sendo
descarregado lá na localidade, para em todo vapor a empresa entregar ao
município. Também senhores vereadores, não poderia deixar, aqui vereador
José Augusto, vereadora Jamile, de anunciar que o município com todos os
(ausência de áudio) já legalizado, com a empresa que vai fazer a terraplanagem
de Araci ao João Vieira e de Araci a Barreira. Que já está tudo pronto; a
empresa está chegando ao município e em breve, provavelmente até o final
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desta semana ou início da outra semana, essa obra tão importante para essas
duas regiões, dará início aquilo que o povo sempre esperou. Será
aproximadamente 18cm de cascalhamento em toda essa malha e aí sim
senhores vereadores, vereador Léo de Eridan, vereador José Augusto,
vereadora Jamile, vereador Manoel de Bernardino que não está aqui presente,
vereador Roberto do Sem Freio; essas regiões de Vossas Excelências, terá uma
malha de estrada, adequada, de primeira, para que esse povo possa ter uma
qualidade nas suas deslocações da zona rural até o município de Araci. Quero
agradecer muito a secretária de infraestrutura, Márcia Góes, ao prefeito do
nosso município, Silva Neto, a nossa vice-prefeita Keinha, por empenhar, por se
empenharem, nessa situação; por se empenharem e poder dar a essas duas
regiões, aquilo que a população sempre esperou. Mas também não poderia
deixar vereador Léo de Eridan, de falar aqui que, na última sessão da Câmara
Municipal, eu anunciei a situação de entrega da UPA, do nosso município.
Votei sim, na indicação de Vossa Excelência. Sempre falei e repito, que tudo
que chegar nesta casa aqui, que é de bom para a população, que é de bom
para os servidores, sempre terá o meu apoio e votei na sua indicação. Mas
Vossa Excelência viu o anuncio aqui na última terça feira, que o município ia
trabalhar a todo vapor, para poder em menos de 30 dias, a UPA do nosso
município está funcionando e assim que está sendo feito. Convido Vossa
Excelência e os demais vereadores para fazerem uma visita lá naquela unidade.
E pode ter certeza vereador, que ali vai ser repleto de equipamentos de
primeira, para poder atender a nossa população aqui do nosso município.
Também não poderia deixar de falar daquele vídeo que circulou nas redes
sociais, daquela senhora lá da região de João Vieira, que cobra a questão de
um corte de água vereador Marquinho, Vossa Excelência citou, aqui na tribuna,
mas conversei com a nossa vice-prefeita Keinha, conversei com o gestor do
nosso município e vai ter vereador Marquinhos, ampliação da rede, até a
residência dessa senhora. Eu acredito que a empresa esteve lá e fez o
desligamento da água dela porque o sistema está se adequando em todo o
município. E realmente estão tirando todos os gatos, para poder entregar o
sistema a EMBASA. Mas, estou aqui garantindo, como líder do Governo
Municipal, que essa senhora receberá ampliação do sistema do Araci Norte até
a sua residência. No mais, quero agradecer a presença de cada um dos
senhores e dizer que o município de Araci, não vai parar porque é um ano de
eleição. O município de Araci vai continuar trabalhando, levando benefício para
a nossa população. Um forte abraço a todos vocês.

Vereador Leandro na Tribuna:

Bom dia colegas vereadores; público aqui presente nesta manhã, nesta
Casa Parlamentar. Queria iniciar o meu discurso nesta manhã, dando um bom
dia a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais; aqueles
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que nos acompanham, todas as manhãs, através da transmissão da rádio
Cultura FM. Senhoras e senhores, colegas vereadores, como disse há pouco
tempo tivemos hoje uma das sessões mais produtivas do ano de 2020. Tivemos
hoje senhor Luiz, o melhor pronunciamento de Vossa Excelência, no meu ponto
de vista, nesta Casa Parlamentar. Tivemos hoje as discussões mais saudáveis
nesta casa até o momento. Queria iniciar a minha fala, agradecendo a cada
colega parlamentar, a cada pessoa envolvida na aprovação desse projeto, que
autoriza o Poder Executivo a pedir, solicitar, a negociar a suspensão dos
consignados. Senhoras e senhores, na última sessão, também cobrei da gestão,
que no momento de pandemia, no momento de crise como este, nós não
poderíamos de forma alguma senhor Luiz, estar perdendo profissionais de
saúde. Principalmente quando se fala num medico do porte, do conhecimento
técnico do doutor Andrade. Procurei o mesmo e o médico da unidade
hospitalar do município de Araci, depois de me explicar diversas situações, que
por muitas vezes indecisões técnicas, ele se opôs a algumas solicitações da
secretária senhora Ofélia. Vale ressaltar Marquinhos, que também é de fora,
não é do município, assim como o presidente da Comissão de Licitação do
nosso município. Em diversas vezes em reuniões com outros médicos, diretor
de hospital, elaborado situações em proteção ao alastre da pandemia e decisão
tomada pela equipe medica, a secretária vinha e fazia de forma diferente. De
forma autoritária! Estas são as palavras do médico doutor Andrade! Não são
todos os dias que um médico tem tempo para me atender. Mas ele tirou 20
minutos e me atendeu. E aí senhoras e senhores, enquanto a senhora Ofélia
continuar com o pensamento pequeno, diante da saúde pública do nosso
município, ele me disse que não atua no município de Araci. A maior
complicação, a triagem! Todos os médicos foram claros. “Vereador, a triagem
precisa ser feita no PSF do Matadouro, para as pessoas com suspeitas de
COVID-19. E a secretária impôs que a triagem deveria ser feita no hospital
municipal de Araci. E ele a colocou lá. Eu tenho criança, gestante, idoso,
internamentos... Eu não posso fazer a triagem inicial ali, por causa da
contaminação. Que pode contaminar alguém”. Mas a secretária insistiu senhor
Luiz, que a triagem deveria ser feita no hospital. Palavras do doutor Andrade! E
ele me dizia vereador Jerônimo, “ainda tem coisas mais graves”. Mas queria se
reservar para um momento adequado. E me autorizou a falar estas palavras!
Peço a Comissão de Saúde desta casa, que procure o médico, procure o
profissional de saúde, porque ele vai explicar melhor toda esta situação, do
afastamento dele do hospital municipal de Araci. E quero pedir ao prefeito
Antônio Carvalho da Silva Neto, que também procure o médico para conversar.
Eu prefiro um médico, no momento com este, do que uma secretária de saúde.
Sinceramente falando! Porque pessoas competentes em nosso município nós
temos, para substituir a secretária. Mas, pessoa médica para substituir o doutor
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Andrade é difícil! É difícil num momento como este. E aí senhoras e senhores,
eu queria falar das indicações. Fiz a indicação da reforma, com equipamentos
da UPA. Se o Governo do Estado é quem está investindo... Porque eu já
acompanhei, já visitei vereador Guinha e realmente está sendo feita a reforma.
Já estive lá duas vezes! Se o Governo do Estado está investindo e reformando a
UPA, vale ressaltar, que o mesmo Governo do Estado, dizia que não tinha
recursos! E está investindo agora, porque a União também está ajudando o
estado. É dinheiro da União sim! Vale ressaltar senhor Luiz, se já está lá em
andamento, à reforma, cabe à gestão agora comprar os equipamentos. “Ah,
mas a indicação demorou demais. Eu...” Realmente, eu estava esperando os
números enxutos, para colocar na justificativa da emenda, da indicação. Está ali
o funcionário Marcos, funcionário do protocolo, Gidalti... Têm 3 semanas que
eu estou com essas indicações, principalmente a da UPA, esperando dados
concretos. E o Governo Federal disponibilizou há 3 dias esses dados. Não tem
nenhuma ilusão aqui ou querer aparecer. Eu nem na inauguração vou, como de
costume. Eu sou oposição! Não vou, não participo! É uma opinião minha.
Parabenizar a gestão pelas barreiras que estão sendo feitas. Quantos e quantos
vereadores, inclusive eu, cobrei que deveria ter barreiras para os municípios
vizinhos, aqui nesta tribuna. Mas vou parabenizá-lo! Claro! Ação acertada!
Agora, se alguém é contra, coloca nas redes sociais e dizer vereador Valter,
líder do governo, “que a oposição está querendo parar o município...” Aí é um
exagero! A oposição, eu, o senhor Luiz, Roberto e os demais vereadores que
fazem oposição... Vereador Jerônimo que muitas vezes foi oposição aqui nesta
tribuna; ninguém está querendo parar o município. Eu só não posso deixar de
fazer oposição, porque é ano de eleição. Aí também eu não posso deixar de
fiscalizar! Mas dizer a população, que nenhuma oposição impede um gestor de
executar obras e dar andamento no município. É só fazer direito! É só fazer
correto! Oposição nenhuma vai atrapalhar a gestão. E esta não é a intenção; e
forma alguma. A merenda escolar. Fiz uma indicação pedindo que a gestão
compre, na sua totalidade, a merenda escolar dentro do município. Vereador
Jerônimo questionou, eu expliquei plausível a sua colocação, como eu tenho
falado, como eu tenho dito. Posso ter algum problema com Vossa Excelência,
mas, admiro o seu trabalho nesta casa. Tem posições diferentes das nossas,
mas sabe discutir. E eu expliquei a Vossa Excelência a situação. E aí se fala que
não pode porque não tem licitação e já tem uma licitação ganha pela empresa
X. Senhoras e senhores, nós temos uma medida provisória de nº 926/2020, que
dispensa processos licitatórios no município, quando se decreta situação e
emergência ou de calamidade pública, devido ao COVID-19. O prefeito está
dispensado de processo licitatório. Se tem uma licitação, com alguma empresa,
com a merenda escolar, nós teríamos divisão. 30% têm que ser da agricultura
familiar e os demais essa empresa. Ou mais de 30%. 30% é o mínimo para
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agricultura familiar. Mas o prefeito pode suspender a licitação hoje, amanhã,
através de um decreto. Não há impedimento! Eu já cansei de falar aos prefeitos
e os governadores, lutaram e conseguiram no STF, autonomia de gerir os
municípios e os estados. Lutaram senhor Luiz, para terem poder e tiveram a
vitória. Mas não estão querendo ter as obrigações. Esta é a grande verdade! E
as obrigações também são dos prefeitos e governadores neste momento. E aí
senhoras e senhores, eu não poderia vereador Valter, deixar de falar do caso do
vídeo da senhora Maria, lá em João Vieira. Conversei com a Maria mais de 30
minutos e ela me explicou toda a situação. Vale ressaltar, que ela já tinha
aquela rede de água encanada na sua residência, antes da nova etapa do Araci
Norte. Vale ressaltar, que da rede da senhora Maria, saiam outras ligações, que
ela cedeu aos vizinhos. Vale ressaltar, que estiveram na casa da senhora Maria,
fazendo visitas e disseram a ela que o sistema já estava entregue a EMBASA,
que ela tinha que procurar a EMBASA. Vale ressaltar, que nós tivemos reuniões
com o Ministério Público e a promotora foi bem clara – “não pode cortar a
água de ninguém. Sem antes uma ação judicial!” Vale ressaltar, que a antiga
ligação da senhora Maria, foi feita com a autorização da Secretaria de
Agricultura; foi feita por profissionais que arrecadaram dinheiro de muitos
cidadãos de João Vieira, através da Empresa Moura e Silva, que cobrou taxas.
Vale ressaltar, que ninguém em João Vieira, naquela região está legal. Porque
ninguém paga àquela água senhor Luiz. Vale ressaltar senhor Luiz, que ela tem
uma criança deficiente, tem uma criança que é especial. Vale ressaltar senhor
Luiz, que ela tem direito nessa água, como todos nós. Vale ressaltar, que o
próprio nome do programa já diz “Água para Todos”. E vale ressaltar, que a
total responsabilidade daquele sistema, ainda é da CERB. A EMBASA está
acompanhando e orientando a CERB, como deve ser feito; instruindo para a
EMBASA assumir; porque não assumiu ainda. Vale ressaltar senhor Luiz, que a
senhora Maria, ligou para diversas pessoas e conversou com diversos políticos,
não me deu nome, mas teve político que chegou para ela e disse: “A lei aqui é
minha! Quem manda sou eu e não vai ligar sua água!” vale ressaltar, que já
tem 6 meses sem a água. Não é e ontem e não é de hoje. E vale ressaltar... Só
um minuto vereador Jerônimo. Que a senhora Maria, conversou com os
representantes responsáveis do município; conversou com o senhor Djalma,
responsável pelo acompanhamento da EMBASA. E no estudo técnico, a senhora
Maria tinha que gastar com uma tubulação e uma rede geral, para levar até a
sua casa, que custava 16 mil reais e depois ela tinha que ceder de graça aos
demais moradores. Isso em conversa com a senhora Maria. Nada contra a nada
e nem a ninguém. Vale ressaltar, que a EMBASA o senhor Djalma, os seu
representante se negou, depois de uma solicitação do município, ir lá fazer a
averiguação vereador Guinha... Já forma fazer? Se negou e pediu favor a
EMBASA de Tucano para ir fazer o estudo técnico. Diante de tantas
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arbitrariedades que foram cometidas contra aquela senhora. A dona Maria
furou os canos. Você sabe por que ela furou os canos? Lá tem duas redes de
água, a nova e a velha. E aí, por ordem da secretaria, fizeram a ligação da casa
dela. Só resumindo. Não caiu a água. Ela saiu furando a rede dos canos, que
ela comprou, atrás da água. “Meu Deus, está caindo água lá embaixo e não
está caindo na minha casa”. E ela saiu cortando! E ela percebeu que a água
dela estava ligada na tubulação velha, que não passava mais água. E no
desespero ela comprou uma peça e mandou furar à nova realmente. Ela disse a
mim. Ela assumiu o erro. “Mandei vereador! Eu não podia ficar sem água”. Foi
um momento de desespero. Mas o que eu quero é que se resolva; o que eu
quero é que a água volte a cair na casa daquela senhora. E me parece que vão
resolver a situação. Isso é o mais importante. Vereador Valter, eu tenho aqui
uma situação; eu fui cobrado muito durante as sessões e eu tenho evitado
confrontos, onde eu estava em 2019, quando houve um questionamento, uma
briga da ex-prefeita Nenca com a categoria de servidores. Inclusive, na época,
era Gicelmar o presidente do sindicato. Primeiro eu queria dizer que alguém
está com visão de ótica aqui errada, porque eu sou Léo de Eridan! Eu não sou
Maria Edneide da Silva Pinho. Sexo masculino e não feminino! Mas queria dizer
que naquele momento, onde eu estava eu estava lutando pela minha
categoria. E Vossa Excelência lembra quantas sanções nós estivemos juntos;
nós estávamos em Feira de Santana, no medico, tratando de pessoas e
recebemos uma ligação de Gicelmar e de lá, por telefone, nós nos
comprometemos a assinar um documento que obrigava à ex-gestora a cumprir
os pagamentos. Era aí onde eu estava! Como hoje estou! Lutando e
continuando lutando pela minha categoria. No mais, nesta manhã, meu bom
dia a todos.

Vereador Luiz se manifesta: – senhor Presidente, é ligeirinho. Só para lhe
perguntar. Senhor Presidente, teve uma indicação minha aí que passou. Não foi
lida não. Verifique aí!

Presidente Jefson – Uma indicação do senhor? Estarei vendo no setor de
protocolo o que aconteceu senhor Luiz. Porque não chegou em minhas mãos.

Vereador José Augusto na Tribuna:

Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo que escuta na
Cultura FM; colegas que estão aqui presentes. Várias discussões, vários disse
me disse. Eu vou iniciar senhor Presidente, agradecendo a Deus por estar aqui,
sempre firme e forte e fazendo o melhor e buscando a caminhar no caminho
correto. Apesar, olhado por alguns e dizendo que não. Mas eu tenho
consciência com Deus. Senhor Presidente, eu vou tocar num assunto dessa
ligação lá de João Vieira, que também sou a favor da água. E conversei com o
marido dessa senhora, a semana passada, duas horas de relógio. Ele pode
confirmar isso; e onde eu fui buscar, que a te o meu carro descarregou a
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bateria. Tive que buscar os cabos da bateria e ele foi quem me levou e me
trouxe. Tenho prova com o cidadão, lá onde eu peguei os cabos da bateria. E
ele me dizia o seguinte. “Zé, sabemos que há muitas intenções de pessoas
informando e mandando fazer... Faça isso rapaz, faça isso... Porque o ano é
político e eu tenho o entendimento que nós precisamos da água e tem que ter
água”. E eu disse: Eu concordo plenamente. Nunca me procurou ela para falar
sobre essa água. Eu, um dia procurei ela, há uns dias atrás, que ela dizia que
não caia água... E eu tenho provas senhor Luiz; se quiser aqui senhor
Presidente, eu trago aqui, que foi destinada a máquina de lá de João Vieira,
onde está na direção da associação, para ajeitar a tubulação que estourou
toda, da rede velha. Diante disso, a EMBASAA está já gerindo, já está
cadastrando, como Sem Freio, município de Tucano todo e já vai entrar no
município de Araci, para o pagamento da água. A rede, não só dela, como
outros que estavam recebendo... Eu vou dar aqui, quero pedir a Vossa
Excelência que faça uma comissão para a gente ir lá. Ou hoje ou amanhã ou
depois; vereador Jera, quem quiser ir. Para a gente buscar a verdade e ver o
ato político mentiroso que fizeram. Não dizendo que não tem direito a água. E
que bebia aquela água, que é mentira. Tem 2 tanques de quase 70 mil litros de
água lá. Quer a prova? Se ela abrir o espaço lá para a gente entrar, nós vamos
filmar para provar. Agora se julga pelo ato da politicagem, e tentar ofender a
administração de Silva Neto. Eu estou a favor e ela vai receber como também
vai receber o Lúcio do Bilar... Eu estou dando o apelido, viu Edneide? Como vai
receber o Iome, que está sem água. Como vai receber a mulher do Tom Dom; a
mulher do Tonho. Como vai receber a Luzia do Fiapo. Eu estou dando o apelido
para você chegar lá e procurar; anota aí meu povo, para vocês saberem a
verdade. O Arizinho; o Carlos da Vera; o neto da Martila, que está lá perto da
caixa; a mãe do Iome; a Nega, cunhada do Iome; o Rafael; a Maria do Loro.
Pode colocar o nome aí vereador Jefinho. E o pai, a casa do Paulo Bronzo. Estão
todos sem água! Só cai água se liberar a rede velha. Porque estavam
interligados na rede velha e a EMBASA, por uma questão e estar testando a
rede até o Campo Grande, fechou a rede velha. E o Djalma e o funcionário que
aí está é prova o quanto eu venho cobrando. Porque eles merecem água. Agora
não venha fazer o ato da politicagem e dizer que bebe uma água daquela;
porque bebe água mineral! Vamos lá na casa para provar. Bora! Vamos fazer o
desafio aqui ao vereador Leandro, quem for. Vamos lá! E manda ela abrir lá,
para dizer que ela está bebendo aquela água e está consumindo aquela água.
Agora, o ato meu povo... Eu vi ontem na rádio, Zé Socorro soltando...
Parabenizo que é um programa que tem mostrado. Mas não julgue que eu
disse nesta tribuna aqui. Que às vezes as redes sociais estão para condenar e
não para absolver. Diante disso está o engenheiro Alisson, que é prova aqui,
cobrei e o engenheiro da CERB, o nosso amigo Itamar, que ele é prova disso,
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que eu tenho mensagem do Itamar Jefinho, cobrando a situação. Posso mandar
para você; da CERB. E ele me dizia: “Vereador, só pode atender essa
comunidade, porque já está feito o projeto”. Se a prefeitura colocar uma base
de 6 metros para atender. Porque a casa dela está no alto. Caia porque não
tinha duas redes. E estava soltando pelas duas redes Jefinho e não estava,
estava dando retorno na bomba, vendo a hora de queimar a outra bomba.
Mas, não estou aqui para dizer que ela não merece a água. Estou lutando e
disse ao marido dela em uma conversa. Estamos lutando. Eu estive há 2 meses,
aí diz aqui que a água dela está cortada há 6 meses. Aonde ela diz no vídeo
que tem 10 anos que tem encanação e quem cortou foi a EMBASA agora. Pare
para pensar meu povo de Araci! Que contradição. Ora, o prefeito, eu procurei a
vice... O prefeito está atento, a vice está atenta, como eu estou também. Mas
não foi vereador, nem prefeito não! Quem cortou foi um órgão do estado e
Vossa Excelência tem o poder Presidente, de convocar aqui o senhor Djalma
para explicar. Para não ficarem nas redes sociais, querendo incriminar um e
outro. “Aqui só liga se eu mandar”. Me prove! Eu moro no João Vieira; me
prove! (o microfone caiu) Me prove senhor Presidente. É porque estão
colocando errado. E aí acontece isso; caiu mesmo! Então senhor Presidente, eu
estou desabafando aqui porque eu vi no grupo, pessoas mandando para mim,
parecendo que o vereador Zé Augusto, Jera, tem alguma culpa. Você que gosta
da verdade... Eu não vou não. Faça uma comissão e vá lá. Procure saber. Não é
a palavra ela que vai dizer que ela está certa não. Vá ver a água da casa dela.
Se essa água é essa mesmo que ela está bebendo. Vá ver se ela não tem água
nos tanques de quase 70 mil litros e água nos tanques. Agora, ela tem muita
plantação e ela molha todos os dias. E a EMBASA não só cortou da região de
Araci. Eu tenho reclamação da região do Tracupá; vocês podem ir lá também.
Os sem terras estão sem água e eram ligados nessa rede. E outras e outras
casas que estão na beira da estrada, estão sem água já. Na região do Arapuá,
agora vem os politiqueiros mandando fazer vídeo e o marido dela me disse e
eu estou dizendo aqui perante a Deus, eu não estou dizendo aqui perante o
homem da terra não. Ele me dizia: “Estou muito triste, porque várias pessoas
vindo aqui, induzindo ela a fazer vídeo, para prejudicar”. E ela nem mora aí. Ela
fica uma temporada de 3, 4 meses e vai embora para São Paulo, que o marido
dela tem comercio lá em São Paulo. E como é que ela tem 10 anos e a
prefeitura nunca cortou? E como vai cortar agora no ano da eleição? Ora meu
povo, caia na real! Das mentiras que vem aqui algumas pessoas mentir nesta
tribuna. Com mentira esfarrapada. Isso é um ato de desabafo; peço desculpas à
população. Você sabe por que ela atingiu o vereador Zé Augusto? Eu sei que
tudo isso foi para atingir ao vereador Zé Augusto. A justiça está aqui oh. Pode
entrar. Busque a verdade. Convoque a CERB, que a EMBASA que foi lá quem
cortou. E notificou ela. Ela pegou e tirou e colocou a rede em outro lugar, da
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rede nova como foi dito aqui. Estourou os canos todos. E a CERB foi lá e cortou.
Aí eu lhe pergunto. No vídeo diz que alguém foi lá e quebrou o cano. Ora, mas
a justiça da terra pode até um, falhar em momentos, mas a de Deus não falha
não. Não falha! E eu vou dizer melhor. Eu não tenho medo de dizer. Que
poderia não usar isso aqui. Mas você quer saber meu povo, quem é essa
senhora? Essa senhora é intrigada com a mãe há mais de 6 ou 7 anos! Tire uma
conclusão. Ela merece a água e o projeto o pessoal já está indo lá; a associação
vai entrar com uma retroescavadeira; a CERB vai entrar com a encanação e o
prefeito vai fazer a base para atender, não só a ela, mas como todos esses
nomes que aqui estão Presidente desta casa. E eu peço aos colegas, que façam
uma comissão e vão lá; para você, como você fez Jera, que teve aqui a mentira
de dizer que não tinha IPI para o pessoal. E teve! Vá lá Jera! Eu lhe peço. Eu
não vou não, porque o ato é de João Vieira e vão dizer que eu estou indo...
Mas vá você e peça para entrar. Para você tira a conclusão vereador, que você
sempre é o cara que tem dito nesta tribuna aqui, às vezes falando corretamente
quando alguém faz uma denúncia.

Vereador Jerônimo se manifesta: – Pode ter certeza que eu vou convidar
mais 3 vereadores, que seja até a Comissão de Saúde, para que a gente possa
ter legalidade da visita, para que não fique só a minha voz. Eu farei a visita sim
à senhora e vamos colher a informação e jogarei aqui no microfone e pata toda
a população...

Vereador José Augusto – Certo, pode ir. E aí, eu fico me perguntando.
Quanta maldade neste mundo! E às vezes as pessoas tropeçam e caiem e diz:
“Por que eu estou pagando?” Cada maldade do coração ruim. Mas encerro
dizendo. Só tem a verdade quem busca a Deus e na hora que está também
errado, diz a Deus “Senhor me perdoa, porque errei neste momento”. Só em
título de desabafo, porque é a minha região e eu sei que a intenção é atingir o
prefeito Silva Neto, a vice e o vereador Zé Augusto. Mas estou tranquilo; com
paz no coração e com minha consciência limpa. Porque jamais fui da maldade.
Também senhor Presidente, que retomei o meu tempo para falar disso. Eu
gostaria de falar aqui, sobre a questão da merenda escolar, sobre o que falou
aqui da UPA. Agora, eu não entendo que eu disse aqui há pouco tempo, que o
estado Jera, tanto vai estar recuperando a upa, como vai colocar toda a
aparelhagem. Todas! Merenda escolar, onde você fez uma licitação... Você
pode a partir de agora, se você não tem uma licitação, de fazer o ato em
caráter emergencial e fazer o ato... Mas a merenda, quando se diz comprar os
aparelhos que precisa para a saúde... Merenda escolar tem uma licitação
senhor Luiz; a merenda escolar da agricultura tem uma licitação. Cabe a
empresa e a merenda escolar da agricultura comprar no município. Mas aí eu
me pergunto. A gente vê que 1kg de feijão estava de 3 r foi para 8. Um arroz
estava de 2 ou 3 e foi para 6. Espera aí, se o dono da licitação, que tem que
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entregar a merenda escolar, acha os itens em Serrinha ou Feira de Santana
mais barato... Vai comprar em Araci? Aonde vai comprar meu povo de Araci? Aí
ficam aqui, as pessoas usando esta tribuna, querendo se auto promover
politicamente, para dizer que é bonzinho. Vamos debater aqui quem
apresentou mais projetos aqui. Bora, para o bem estar da população e Araci.
Vamos fazer um levantamento aí; vamos colocar aqui quem mais apresentou
projeto aqui. Para o bem estar. Para o povo de Araci saber quem é quem. “Ora,
o prefeito está fazendo isso de errado; está fazendo aquilo”. Justamente a
justiça está aí para fazer a denúncia e ele fazer a defesa dele. Até agora nunca
sofreu nada durante 7 anos. Se estiver errado, vai ser punido, vai pagar pelo
seu erro! Mas não venha para cá querer colocar batom na boca de ninguém.
Porque quem prega hoje aqui, no passado viu levar o dinheiro do Caldeirão
Novo; viu levar o dinheiro das creches, das 3 creches, uma da Bombinha, uma
da Barreira e uma de Pedra Alta, que eu tenho a placa. Quem quiser eu vou
imprimir aqui no próximo, na próxima terça e mostrar. Que não fizeram nada e
tiraram 370 mil reais das contas. Levaram o dinheiro das estradas, quase 2
milhões 250 mil. Quando a gente denunciou nem tinha começado. Quando
chegou em 2010, na política de deputado em setembro, que tiraram o dinheiro
todo. Estou mentindo? E o dinheiro do Governo Federal, não chegou ainda em
nenhum município, porque não foi sancionado pelo Presidente. Me mostra uma
conta que está esse dinheiro? Que esse dinheiro é para o ICMS; as perdas que
o município tem para pagar a folha e pagar outras coisas que está devendo.
Então meu povo de Araci, encerro dizendo. Querem colocar defeito em quem
trabalha e em quem faz. E tirar o defeito de quem passou e levou o dinheiro de
Araci, dizendo que é bom. Como é que é bom? Se tomaram conta 8 anos e não
fizeram nada? Levar o dinheiro de Araci. Como é que agora vai dizer que vai ser
bom lá na frente? Então, julga Deus e o povo de Araci. Muito obrigado. Que
Deus abençoe. E peço que Vossa Excelência senhor Presidente, convoque
Djalma para aqui, para ele explicar melhor.

Vereador Leandro levanta uma (questão de ordem):

Senhor Presidente, anteriormente eu conversei com o vereador Marcos, a
respeito dessa situação do vídeo de dona Maria. Até falou na tribuna...
Vereador Marcos não está presente; saiu foi?

Presidente Jefson:: - Vereador, eu não vou abrir espaço para esses
debates.

Vereador Leandro – É só encaminhamento.

Presidente Jefson – Não! Encaminhamento baseado em quê?

Vereador Leandro – Não vou entrar em debate. Eu vou fazer um
encaminhamento. Porque eu falei com o vereador Marcos, que ele faz parte da
Defesa do Consumidor. Foi um equívoco, porque a água não está sendo
cobrada. Não é questão de consumidor. E eu queria solicitar, fazer um
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encaminhamento a Comissão e Direitos Humanos, não vou entrar em debate.
Senhor Luiz, Léo de Marlúcia e Manoel de Bernardino, queria fazer um oficio
verbalmente, para fazer uma visita à senhora e ver de perto a situação. Porque
cabe a Comissão de Direitos Humanos, já que não está sendo cobrado.

Presidente Jefson – o vereador Manoel de Bernardino, o vereador Virgílio
e o vereador Roberto, me ligaram antes da sessão, dizendo que por motivo de
saúde, estavam impossibilitados de fazer parte da sessão e pediram para
justificar. Não tendo mais nenhum vereador inscrito para o uso da tribuna,
declaro em nome de Deus, encerrada a presente sessão. Bom dia a todos.
Jerônimo Jesus de Lima
Ver. 1º Secretário

_____________________________

Jefson Miranda Cardoso Carneiro
Ver. Presidente
_____________________________
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