ATA N 15/2020
Sessão Ordinária em 11 de agosto/2º Período
Ata da Sessão Ordinária Nº 15 do segundo período, realizada
no dia 11 de agosto do ano em curso, em presença dos vereadores
Jefson Miranda Cardoso Carneiro, Valter Andrade de Oliveira,
Jerônimo Jesus de Lima, Jamile Magalhães da Costa, Edneide
Santana Pereira, José Augusto Moura de Andrade, Roberto Souza de
Matos, Laerto Januir Barreto Pinho, Leonardo Carvalho dos Reis,
Marcos Antônio Pimentel e Luiz de Souza e Gilvan Oliveira dos
Santos.
Aos 18 minutos passados das 09 horas, estando todos em seus
lugares, o presidente fez suas saudações a todos, declarou aberta a
sessão em nome de Deus, seguindo-se a execução e cântico do Hino
Oficial de Araci.
Os trabalhos do Primeiro Expediente foram abertos com a
atuação do primeiro secretário vereador Jera que procedeu as
leituras: Da síntese da Ata da sessão Nº 13 e da Ata da sessão
extraordinária N° 14, leituras que depois foram submetidas pelo
presidente Jefson à aprovação do Plenário que as aprovou sem
restrições.
Sem mais itens na pauta no pequeno expediente, o Grande
Expediente foi aberto pelo presidente apresentando a pauta da
Ordem do Dia com um único item o Projeto de Substitutivo Nº
001/2020 ao Projeto de Lei do Legislativo Nº 013/2020 de autoria do
vereador Jefson Miranda Cardoso Carneiro dispondo “sobre
determinação de percentual mínimo de contratação de grupos e
bandas musicais locais”.
Antes da votação o presidente Jefson anunciou a participação
do Músico professor Mário Bitencourt na Tribuna Livre. Sem estar
na agenda de pauta, o presidente consultou o plenário e este
unanimemente aceitou a propositura do presidente e Mário se
pronunciou sore o projeto da Tribuna Livre.
O secretário vereador Jera procedeu a leitura da Ementa do
Projeto em votação e o presidente Jefson abriu espaço às discussões.

O vereador José Augusto fala pela ordem:

Senhor Presidente, eu só queria me manifestar, estar a favor
desse projeto, que é um projeto de grande relevância, apresentado
por Vossa Excelência. E tenha a certeza que isso vai engrandecer a
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cada dia mais e vai ajudar os músicos do nosso município, que tanto
tão precisando neste momento.

O vereador Jerônimo fala tela ordem:

Senhor Presidente, eu gostaria de deixar bem claro Presidente,
sobre a colocação deste projeto, que espero eu que seja cumprida,
quem quer que seja o legislador, digo, o Executivo, no próximo
mandato do nosso município. Porque aí a gente acabaria com essa
angustia dos músicos de Araci e principalmente com as empresas
que contratam. Que não adianta tocar e não receber. E aí o que é
que acontece com nossas comunidades? E principalmente com os
músicos. Eles têm também que entender que quando há um
contrato, a empresa que está contratando ele é a empresa que deve
a ele, não é a prefeitura. E isso eu conversei com alguns músicos
esses dias e há uma angustia, que segundo músicos, festa sem
receber do nosso município. Porém, o que é que acontece. Eles
culpam a prefeitura. Mas eles foram contratados por alguém. E que
cobre da empresa! Isso eu deixo bem claro. Vamos fazer a coisa
certa. Porque quando recai, quem quer que seja o gestor, é a
prefeitura que deve. E na verdade não é a prefeitura que deve aos
músicos de Araci. Se tem alguém sem receber ainda, é a empresa
que contratou; que procure o administrador donde é a empresa para
ressarcir o que foi prestado pelo nosso município senhor Presidente.

O presidente Jefson também se manifesta como autor da
matéria.

Agradeço a contribuição de todos. Eu gostaria de dizer também
que, toda a lei é criada justamente para regulamentar ações que por
ventura não estejam sendo cumpridas. Não é? E uma dessas também
que este projeto apresenta é que a gente sabe que municípios, como
o nosso e outros municípios por aí, quando chega todo o período de
evento, aparece meio mundo de bandas criadas ali dentro daquele
período, para executar algum São João, qualquer tipo de festejo. E
este projeto aqui também, no seu texto, ele vai regulamentar isso.
Por que de fato quem quer se apresentar como musico, ele tem que
ter uma historia. Não é simplesmente chegar hoje, pegar 3 músicos,
uma pessoa que se diz cantor, montar uma banda e quer se
apresentar em todos os povoados. E é uma confusão de fato e eu vejo
que este projeto, também vai regulamentar isso aí e com isso será
valorizado todos aqueles que de fato tem uma historia, que todo ano
tem uma banda montada e que se apresenta todos os dias e isso eu
vejo assim de grande importância também neste projeto. Não
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havendo mais... Alguém que fazer mais alguma colocação? Não
havendo, eu vou colocar este projeto em votação.
Finda as palavras do presidente o projeto entra em votação: O
vereador Gilvan votou favorável e o vereador Luiz antes de votar se
manifestou:

Senhor Presidente, vai demorar muito de começar essa festa?
Porque o povo já está com saudade; eu mesmo já estou com as
minhas pernas dura e declarou seu voto a favor da matéria e a
votação seguiu com os vereadores: Marcos, vereadora Edneide e
vereador Jerônimo fechando 5 (cinco) votos pela aprovação. O
presidente consulta os vereadores: Leonardo, Laerto, José Augusto,
Roberto vereadora Jamile e vereador Valter fechando 6 (seis) votos.
O resultado unanime de 11 votos se repetiu na segunda rodada de
votação dando por APROVADO o Projeto de Substitutivo Nº
001/2020 ao Projeto de Lei do Legislativo Nº 013/2020 de autoria do
vereador Jefson Miranda Cardoso Carneiro dispondo “sobre
determinação de percentual mínimo de contratação de grupos e
bandas musicais locais”.
O presidente Jefson agradeceu o apoio de seus 11 pares em
plenário, saudou ao músico Mário Bitencourt que estava presente
como presidente da Associação dos Músicos de Araci, e agradeceu a
presença dele e dos músicos que o acompanhavam.
O presidente Jefson agradeceu as palavras de Mario pela sua
história de vida lutando pela música em Araci, agradeceu a todos os
músicos na plateia e anunciou o tempo dos pronunciamentos dos
vereadores na Tribuna da Casa, chamando a vereadora Edneide
como a primeira inscrita pela ordem.

Vereadora Edneide na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora
Jamile; você que está aí em casa, ouvindo através da Cultura FM;
plateia presente bom dia. Quero aqui saudar e dar as boas vindas e
dizer que este projeto professor Mario, é de grande relevância e
todos os músicos do nosso município de Araci, seja contemplado, não
só em período de festa; não deixe para mostrar o seu talento na
época de São João, mas que seu talento seja continuo a dia a dia. Eu
recordo e me retrato, no ano passado, eu idealizei um projeto que
viesse fortalecer e valorizar os nossos músicos de Araci. Não só
músico, mas todos os talentos de Araci. Depender do que ele faça.
Mas que ele é um artista e que esse lado dele de artístico seja
mostrado para a sociedade. E esse projeto era porque a gente tirasse
um dia na semana e colocasse na Praça de Araci o “Dia dos
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Talentosos”. E ali está ali o músico de Rock, Reggae, Rap, Forró, não
importa o que ele fosse cantar, mas ele está ali mostrando o talento
dele e a população de Araci está ali assistindo. Porque nós como
cidadãos de Araci não temos nenhum dia de lazer.
Ausência de áudio...

Vereador Laerto na Tribuna:

(parte primeira do pronunciamento do vereador não pode ser
degravado...)

Vereador José Augusto aparteia o vereador Laerto:

Colega vereador Laerto, a quem sempre tive um respeito muito
grande. Em questão do discurso de Vossa Excelência, mas gostaria
também de explicar aos músicos que aqui estão, que quando você faz
uma carta de exclusividade a uma empresa, junto com o musico é
uma obrigação dela cumprir ou a prefeitura no momento, naquele
momento não repassando, pela questão que terminou a festa, a
prefeitura tem um prazo de deposito para pagar os músicos. Mas
mesmo assim, se Lea tiver qualquer atraso é obrigação dela. Porque
ela tem o giro de capital. Então é obrigação da empresa pagar os
músicos. Mas isso acontece em todas as administrações que ate
ontem eu vi um musico, um cara que tocou, dizer que tinha festa sem
receber. Ora, vão lá na prefeitura, procure saber se a prefeitura já
não pagou a empresa. É direito do musico procurar a justiça e
questionar na justiça e o dono da empresa pagar. Agora, eu não
estou aqui dizendo que a prefeitura não deva estar com alguém
fiscalizando a pasta, fiscalizando dentro da questão dessa empresa.
Mas em Araci é de praxe as pessoas ter empresa que não tem um
conto para pagar, se terminar a festa pagar. A cobrança de Vossa
Excelência agora, não compete à prefeitura tirar e pagar direto ao
musico. Ela deposita na conta da empresa. E o contrato do musico é
diretamente com a empresa, não é com a prefeitura. Então, por isso
que a gente já aprovou o projeto hoje, pra dar da carta branca e
segurança aos músicos de Araci, pra poder fazer um contrato direto
com a prefeitura. Aí sim, através da associação o prefeito que for
eleito ou a prefeita, vai tá lá já respaldado para dizer: “Aqui, o
dinheiro do musico tá indo pro lugar certo e não pra empresa, que
muitas pega o dinheiro, gasta e deixa os coitados dos músicos a ver
navio, sem pagar suas contas”.

Vereador Laerto prossegue:

Agradeço pelo aparte, as palavras do vereador Zé Augusto.
Porque, lembrando que nós políticos, somos todo passageiro; a cada
4 anos há mudança. Sobre pagamento. Vocês viram aí a empresa de
4

(Ausência de áudio) - Pergunte qual o funcionário que passou 5 ou 6
anos nessa empresa e recebeu uma férias? Um 13º? Nada! Até as
vassouras eles têm de comprar! Isso eu to falando para todos
gestores. Que não concordo. Eu vejo ela chegar e dizer: “Eu tenho
que passar com essa vassoura 1 mês, que eu tenho que comprar do
meu bolso”. E não recebe o salário digno. Por que tem que ser
fichado; porque empresa terceirizada é obrigado fichar! Toda
empresa terceirizada. Mas você pode ver que a nova empresa que tá,
tá seguindo os mesmos passos. Aí passa, aí o que é que tem? Vamos
para a justiça. O dono da empresa não tem um terreno, aí vai
empenhar. Vai pagar com o que? Quem é o prejudicado? Os
funcionários! Isso vai acontecer mesmo! Se você puxar um beneficio
em nome desse cidadão (Ausência de áudio) você não vai achar um.
Porque eu já procurei e não encontrei. Só tem a vida do cara. Só
isso! E quem perde são aqueles trabalhadores. Senhor Presidente,
ano de política a gente vê muitos comentários, muita briga até entre
o próprio grupo... Hoje quem tá brigando no próprio grupo são os
vereadores! Porque cada um tem o seu espaço agora. Aprovaram as
contas; agora cada um vai o que? Procurar o seu voto! Porque
prefeito não dá voto a ninguém não. É o vereador que dá o voto ao
prefeito! E seguindo senhor Presidente, o deputado José Nunes, já
conseguiu agora 4 tanque pipa e uma retro escavadeira. Sendo um
tanque pipa pra CDA; um tanque pipa pra Perpetua; um tanque pipa
pra Tapuio, indicação do vereador Laerto; a DESA ficou com um pipa
e uma retro escavadeira. Quanto mais vier é melhor para a nossa
idade, para os agricultores. Porque está mostrando que está
trazendo algo; não é critica. Quanto mais vier do outro grupo é
melhor! Ruim é se não vem nada! É isso que eu sempre uso aqui na
Tribuna, com responsabilidade. Primeiro vem para depois eu
divulgar. Porque tá vindo aí mais uma máquina. Mas eu não posso
dizer que dia vem, porque não chegou indicação do vereador Laerto.
Que quando chegar aqui eu uso a Tribuna quem foi o deputado que
tá trazendo isso pra gratificar a associação. Quero falar também
senhor Presidente, do Tanque da Nação. Muitos moradores acharam
que o aterro do Tanque da Nação ia imediatamente construir o
jardim. Essas pessoas estão enganadas! É só o aterro!
Imediatamente, se não colocar um cascalho com barro, aquele local,
os moradores vão sacrificar o próprio prefeito. Porque a gente sabe o
que é poeira. Então, tá no momento de continuar, de colocar. Porque
se não vai ficar da mesma forma. Não vai juntar aquele lamaceiro de
água, mas vai ficar a desejar. Senhor Presidente, política é um
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negocio serio. Alguns candidatos, indo nalgumas localidades e
dizendo que o vereador Laerto não é candidato, porque tem 4
mandatos. Gente faça a sua política com responsabilidade! Hoje, em
todo local que você estiver à gente sabe. Que nós temos um guia
hoje. É o celular! E Laerto é candidato sim a vereador mais uma vez!
Quem vai julgar é o povo. Pela 4ª vez e agora vai a 5º. E junto com
Edvaldinho e Celinha; eu não tenho nada de esconder! Eu sou claro!
Depende de mim a eleição. Não depende do prefeito! A eleição quem
faz sou eu! E ainda ajudo colega. Como vou ajudar o meu amigo
aqui, que hoje ele não tá. Que é Manoel de Bernardino também. Uma
pessoa que eu tenho respeito. E é de outro grupo; não tem nada a
ver. Então é só isso. Pode ter certeza que o vereador Laerto é...
(Ausência de áudio).

Vereadora Jamile, na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; publico aqui presente;
ouvintes da radio comunitária um bom dia. Bom dia a todas as
pessoas que também nos acompanham pelas redes sociais. Senhor
Presidente, nesta manhã, também gostaria de parabenizar a todos os
músicos que se fazem aqui presentes, me nome do professor Mario,
posso chamá-lo de professor também, porque foi meu professor e sei
Mario, da sua luta junto aos músicos do nosso município, para dar o
melhor de si ao povo araciense. Então, parabéns por essa conquista
e sei que juntos iremos fazer muito mais em prol dos músicos de
Araci. Mas senhor Presidente, hoje também, não poderia deixar de
parabenizar a todos os estudantes, pois hoje comemora-se o dia do
estudante e sabemos o que os nossos estudantes estão passando em
meio a essa pandemia, em ter que estar ausente de suas escolas.
Então, parabenizo a todos os estudantes do nosso município e dizer
que logo, logo isso tudo irá passar e vocês estarão novamente tendo
suas aulas de volta. Senhor Presidente, colegas vereadores, cobrei
aqui algumas vezes a respeito do abastecimento de água lá da
comunidade de Barreira, no PSF, onde por diversas vezes ocorria
falta de água, devido à ausência de um grande reservatório. Cobrei
da secretaria de saúde do nosso município, juntamente com o
prefeito e hoje, já obtive a informação que um novo reservatório foi
instalado na unidade de saúda da família lá do povoado de Barreira;
um reservatório de aproximadamente 20 mil litros, para não estar
ocorrendo mais a falta de água e não estar tendo falta de
atendimento das pessoas por falta de água. Então, agradeço a gestão
municipal por estar atenta as nossas cobranças e buscar tão logo a
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resolutividade desses problemas. Senhor Presidente, colegas
vereadores, estamos no mês de agosto e o mês de agosto foi lançada
a campanha “Agosto Lilás”, o mês de conscientização contra a
violência domestica. A qual eu gostaria de parabenizar a Comissão
da OAB, magistrados que estão promovendo essa campanha com um
sinal de símbolo “X” vermelho na mão. Pois basta de tanta violência
domestica senhor Presidente, contra as mulheres que vem a cada dia
sofrendo ainda mais. E trago senhor Presidente, nesta manhã, um
artigo da jovem Andressa Carvalho, que fala justamente sobre o
isolamento social e o aumento silencioso da violência domestica.
Gostaria senhor presidente, de ler aqui para todos, este artigo, que
eu achei muito interessante e muito importante, levar ao
conhecimento de toda a população araciense, nesta manhã. “A
presença da violência domestica se faz ou se fez presente no
cotidiano de milhares de mulheres brasileiras, das suas mais
variadas origens. Omissão baseada nos gêneros que lhe causam
morte. Isso lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dando
moral e patrimonial. Engana-se quem pensa que violência domestica
não é frequente e que a mulher se mantém na relação porque quer.
Muitas vezes as mulheres não denunciam e permanecem no
sofrimento por medo, desinformação, pela proteção de outros, tais
como, filhos, parentes afins. Ou simplesmente pela dependência
financeira, o que nos leva a crer que as estatísticas ainda são baixas
em relação à quantidade de mulheres que passam pela violência
domestica. O Ministério da Saúde registra no Brasil, que a cada 4
minutos uma mulher sofre agressão. O numero não inclui mulheres
assassinadas, já que são objeto de outra pesquisa. Com a vinda do
isolamento social, medida adotada para diminuir o contagio da
COVID-19, a convivência intensa, a tensão do momento e o próprio
isolamento social, longe de parentes e amigos, contribui para que o
numero de casos de violência domestica aumente ou piore”. Então
senhor Presidente, no Brasil, o que se mostra é mais preocupante.
Isso porque à medida que a quarentena se prolonga os registros
policiais diminuem. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança
Publica de março a maio do corrente ano, os registros policiais de
lesão corporal dolosa contra mulheres, caíram 27,2% nos 12 estados
monitorados. Em comparação com o mesmo período de 2019. O
estudo afirma que há uma redução m uma serie de crimes contra as
mulheres e que esse é o indicativo que as mulheres estão
encontrando mais dificuldades para denunciar as violências sofridas
nesse período. Então senhor Presidente, parabenizo a jovem
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Andressa, por esse belíssimo artigo e que traz ao conhecimento de
todos, o que realmente as pessoas estão passando com este
isolamento social. E aqui, eu gostaria de fazer referencia ao Centro
da Mulher, que foi instalado em nosso município e parabenizar todos
os profissionais que estão ali atuando diariamente para dar uma
atenção a todas as mulheres que ali chegam. Pois é ali tem
psicóloga, assistentes sociais, dentro outros serviços que estão ali
prontos para orientar as pessoas que ali chegam e estão procurando
ajuda naquele momento. Então, foi uma grande conquista para o
nosso município, para a implantação desse Centro de Referencia
Para a Mulher, a qual eu parabenizo a secretaria Rita Adriana, pela
dedicação e pela condução a qual vem tratando desse assunto em
nosso município. Sempre preocupada com diversas questões que se
trata com relação às mulheres. Então, parabenizo a secretaria Rita
Adriana e toda a sua equipe, que vem fazendo esse trabalho à frente
do Centro de Referencia Para a Mulher em nosso município. Senhor
Presidente, na ultima quinta feira, foi entregue em nosso município,
a ambulância do SAMU e também foi lançada a obra de
pavimentação ali da Rua Ângelo Pastor, saída para a base do
Maracujá, a qual eu também gostaria de parabenizar a gestão, por
essa grande conquista para o nosso município; pois sabemos o
quanto o nosso povo sonhava com essa tão sonhada ambulância do
SAMU em nossa cidade. Dizer que é uma grande conquista. Aqui eu
não tô aqui para dizer “ah, só veio porque o Governo Federal...” Não
importa quem foi que mandou. O importante é que está aí e irá
servir a população que vai precisar no momento. Então, aqui nós
devemos torcer para que as coisas derem certo e que chegue em
nosso município. Não é porque A ou B está no poder que a gente tem
que torcer para que as coisas deem errado. Pelo contrario, temos
que torcer para que tudo dê certo; pois dando certo, quem ganha
com isso é toda a população araciense. No mais senhor Presidente,
são estas as minhas colocações e meu muito obrigado.

Vereador Jerônimo na Tribuna:

Mais uma vez senhor Presidente o meu bom dia e bom dia a
todos que escutam pela Cultura FM. Em especial hoje eu gostaria de
mandar um parabéns ao nosso querido Babalorixá, Pai Géo, fazendo
aniversario hoje e que Xangô e todos os guias o guie enquanto
estiver na terra,, de tanta bondade que faz para o nosso povo. Mas
Presidente, em especial hoje eu tenho dois assuntos. Gostaria de
pedir atenção a todos e principalmente à questão dos músicos, que o
que eu vou falar agora. E não esquecendo que vários músicos são
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também trabalhadores, que fazem da musica praticamente um
momento de lazer, divertir as pessoas. Não esquecendo o nosso
amigo Alfredo, que uma hora dessas deve estar trabalhando no
motor de sisal, mas que toca um baixo como não outra pessoa aqui
em Araci. Mas Presidente, eu tenho aqui, semana passada eu falei
aqui sobre as frentes de serviços que deveria existir em nosso
município. E hoje, falei sobre também o bairro da Bombinha, onde
faz divisa com Recanto da Lua, sobre os projetos que eu estou
colocando de saneamento em nosso município. E convidei que
pudesse comparecer dois pais de família, que pudesse ganhar diária.
Estão lá agora trabalhando. Você morador da Bombinha e Recanto
da Lua, saia fora da sua casa aí na Rua Barra do Vento... Tem dois
cidadãos trabalhando para fazer a limpeza com aquelas mamonas
que estão ali, mas que está sendo custeado por mim. Eu dou
emprego! Não dou beneficio que não seja para o social do município.
E aqui senhor Presidente, o seguinte. Nós tivemos uma publicação
nas redes sociais em nome do senhor Rick Nelson Carvalho dos
Santos e o senhor Luiz Mario Barreto dos Santos. Vou deixar bem
claro aqui a população de Araci. Rick Nelson, que é o pai de doutor
Artur, e publicou em um comentário: “O problema Papalo, é que
estes 10 vereadores, com sim, arrumaram o dinheiro para custear as
suas campanhas. É preciso que o povo saiba disso!” O senhor Luiz
Mario diz o seguinte: “Rapaz, esses 10 vereadores, se o eleitor de
Araci tivesse vergonha, não votaria nesses picaretas. Mas tem alguns
eleitores que é igual a eles. Se vendem por mixarias! ” Eu queria
deixar bem claro a população de Araci. Vereador Jera, vereadora
Jamile, vereador Manoel, vereador Virgilio e vereador Jefinho, nós
registramos o “Boletim de Ocorrência” e vamos pedir providências,
assim como a lei nos permite. E o vereador Léo de Marlúcia também.
Estou falando porque eu estive presente com estes aqui, se os outros
vão registrar depois é problema deles. Agora, a minha parte eu vou
fazer. E deixar bem claro aqui quem é Rick Nelson. Rick Nelson
pertence ao grupo da ex-gestora. Rick Nelson meu povo... Pare aí um
pouquinho. Ele foi nomeado ouvidor geral do município de Araci, no
dia 16/12/2014. Agora, na gestão do prefeito. E foi desligado no dia
31/12/2015. Um ano após. Quando se diz que nós somos mercenários
e bandidos, ele pensa no bem do povo? Não! Ele ganhou 31 mil 350
reais e 60 centavos durante o ano. E depois o governo não presta! Aí
já foi pro outro lado. Então, nós temos vários tipos de pessoas
desse... Uma quantidade enorme de pessoa desse jeito que querem o
seu bem, por conta das contas que nós votamos aqui. Eu posso dizer,
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eu posso afirmar que igual a ele tem vários! E vocês acham que
estão no grupo... Vamos botar no grupo de Edvaldinho aí, que é o
pré-candidato, que querem o bem... Não querem não gente! Querem
o bem deles. Se vocês lembrarem muito bem aquela rua depois do
cigano; foi pavimentada depois que ele fez adesão ao grupo, que lá
era muita lama. Ele fez, ele jogou “eu quero a minha rua
pavimentada” e pro grupo. E aí então, hoje, nós 10, porque os outros
5 que votaram a favor do parecer, são santos! Deve construir um
altar pra botar lá em cima no Bonfim. Ora, vamos ser realista! Não é
assim. Aproveitando aqui a fala do nobre vereador Laerto, sobre a
ADESA. ADESA na gestão da dona Nenca sumiu no final! ADESA na
primeira gestão de Silva Neto desapareceu! ADESA agora no final,
vejam só, no final é que reaparece. Porque agora pode dá beneficio e
antes não podia. Nenhum dos deputados que votaram no grupo dela,
que ela hoje não é mais nada! Não trouxe beneficio para o nosso
município, como os nossos que votaram aqui, toda a população votou
do grupo de Silva Neto e agora tem beneficio para todo lado. Uma
retro escavadeira. Por que não veio antes? Lá atrás. Por que não veio
antes? Isso é que me incomoda na política. Porque assim o deputado
Bacelar que está lá hoje, 19, com ela, mandou 600 mil reais para a
saúde de Araci. O qual nós apoiamos aqui. E outro assunto senhor
Presidente, é coisa simples. Sobre as contas. Nós tivemos aqui a
votação das contas do senhor Antonio Carvalho da Silva Neto e os 5
vereadores que votaram contra, não votaram contra o gestor não.
Votaram contra a pessoa Silva Neto! Porque condenaram no seu voto
uma pessoa que deu emprego; mas eu vou mostrar uma coisa para
vocês (mostra um tijolo). Tira uma foto aqui senhora. Deixar aqui.
Bote aqui. Tira uma foto aqui, por favor. É nada que eu perca 1
minuto não. Este bloco simboliza o que pra mim? Nós votamos
porque a favor do parecer da Câmara, comissão, porque ele deu
emprego. Olhe bem! Ele deu emprego ao povo de Araci! Foi
condenado por conta disso. E que me prove o contrario de ter
construído, em nosso município, e vereadores aprovaram as contas
dela, o desvio de dinheiro. Porque usurpou o dinheiro do povo. E eu
vou condenar um homem, um cidadão, um gestor, porque deu
emprego ao povo? E dizer que eu sou a favor do povo? Não existe
isso em nosso município. Quando eu peço, sempre peço aqui nos
meus pronunciamentos. Que o povo de Araci analise muito bem
quem são os candidatos. A vereador que pleiteie estar nesta casa.
Tenham o cuidado! Eu postei um vídeo ontem com a minha
trajetória. Quem quiser vá lá olhar de onde eu venho. O que eu sou
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hoje. Nunca tive apadrinhamento de ninguém. E quando eu vejo
algumas pessoas em barra de saia ou segurando perna de calça, de
alguém para se promover politicamente... É burrice candidato! É
burrice pré-candidato! Você não tema para mostrar em nosso
município. E tentar falar da vida dos outros. Quando eu estou
falando aqui, sobre este bloco, que construções que o prefeito
começou e terminou e construções que estão fazendo; não roubou
dinheiro de ninguém! Isso, vocês eleitora, deixem de paixão política.
Porque quem está lá em cima... Gari, você que está aí agora e que
está querendo voltar, se Edivaldo Pinho ganhar eleição, você não
volta não. E você que está aí professora, fazendo campanha... Porque
o que me estranha meu povo... Maria, você na Cascalheira; minha
querida Ninha lá do pilão... Sabe o que é que me estranha meu povo?
É que pessoas... Professoras olhem bem. Professoras que tem nível
superior, que tem mestrado, doutorado, vão pras casas do povo pedir
voto para pessoa analfabeto. É você pegar o avesso da nossa cidade.
O quê que ela quer quando pede voto para um candidato analfabeto?
Ela quer um cargo na secretaria! Pare para analisar! A enfermeira
que posta no seu Facebook “estou com o Zé da Égua”, ela quer uma
coordenação sim! Ela não quer o bem de você que está aí no bairro
da Bombinha. E você que está lá na Cascalheira; que está lá no
Tiracolo; no Doce Lar não. Ela quer o bem dela! Financeiramente,
para que ela não trabalhe e fique dentro de um ar condicionado e
você tomando certinho. Isso é uma vergonha pra nosso povo. E eu
não vou ter medo senhor Presidente, de falar aqui nesta Tribuna,
porque eu não tenho cabo eleitoral; não tenho representantes
políticos em povoado. Eu tenho pessoas que pensam igual a mim. E
eu peço a você cidadão araciense, reflita bem. Nos serviços que nós
estamos oferecendo e fazendo até hoje, nestes 4 anos de governo.
Um abraço a todos e um bom dia.

Vereador Marcos na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; o meu bom dia especial
hoje, vai na pessoa de Mario, representando todos os músicos do
município de Araci. É um dia muito feliz, pra nós vereadores, é um
dia de orgulho pra minha pessoa. Porque hoje eu vivo em Feira; após
a eleição de 2016, praticamente eu fui morar em Feira de Santana,
mas tenho domicilio, água, luz, contrato, tudo em meu nome no
município de Araci. E sempre presenciei, sempre via sua luta, tenho
uma amizade próximo, sua filha com a minha enteada. Lhe admiro
como pai, sensacional e admiro o que você faz no município de Araci,
juntamente com todos os músicos. Então, hoje, pra mim senhor
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Presidente, este voto que eu dei hoje, me sinto orgulhoso em ter uma
associação. Mas eu vou fazer uma pergunta pra toda a população de
Araci. Toda! Sem exceção. Os que estão presentes e os que estão em
casa nos ouvindo pela Cultura FM. Alguém aqui sabe o que é
precatória? Alguém aqui já ouviu este palavra precatória? Eu
gostaria que vocês, que manuseiam o celular, vocês que utilizam as
redes sociais, busquem e veja o que é precatória. Busquem o que é
precatória. Vocês jovens que estão aqui representando cada
vereador nos seus gabinetes. Antes de vocês nascerem, preste bem
atenção. Essa onde de empresas prestando serviços ao município de
Araci... Antes de vocês nascerem. O que é que acontece? Eles
colocam a prefeitura na justiça; governos de 10, 12, 13, 14 anos
atrás. Porque isso não caduca. A justiça leva até o final. Se vocês não
sabem o que é isso, o município de Araci, desde 2013, desconta na
folha de pagamento do município. Desde 2013, Mario. Esse dinheiro
que era para ser investido nos músicos, o governo abate no
município de Araci. Mas por quê? Porque os puxa sacos trabalham e
quando acaba o governo, a mamata, eles correm pra Coité, faz
procurações.... Em Coité! Daqui a pouco o município de Araci é
notificado. Eu vou pegar a quantidade de dinheiro que este governo
já pagou de precatória. É um dinheiro retido na fonte. É um dinheiro
que o gestor não tem como fazer. A única coisa é que quando é de
110 mil, a gente consegue baixar para 80. Mas não tem jeito Mario, o
dinheiro é bloqueado. Vocês que andam de moto; vocês que andam
de carros; vocês que andam a pé no município de Araci, vocês já
viram quanta quantidade de empresas que é aberta aqui? Lá a placa;
construtora não sei o que; não sei o que; não sei o que. Vocês já
viram isso? Isso tudo as pessoas acham que gostam de Araci. Por eu
não votar em Silva Neto, eu sou apaixonado por, pelo outro grupo.
Por eu não votar no outro grupo, eu amo Silva Neto. Mas eu vou dar
um exemplo aqui pra todos vocês que estão presentes.
Principalmente vocês jovens; que vocês jovens é o futuro do
município de Araci. Vocês jovens é que vão decidir. Alguém aqui
conhece o advogado doutor Robertinho? Alguém aqui conhece a
família de doutor Robertinho? Conhecem? Todos vocês sabem da
honestidade, do profissionalismo, do excelente profissional que é
doutor Robertinho. Mario, músicos, vocês que estão em casa; o que é
que vai acontecer agora com os professores, na competência de
Robertinho e de Elmer? O quê que vai vir no contra cheque dos
professores? Alguém aqui sabe? Os boatos já correram pelo
município. Mas está chegando, nesta casa, um Projeto de Lei do
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prefeito Silva Neto e da vice Keinha, pra que nós possamos repassar
valores, dinheiro pro contra cheques dos professores. Como eu disse
aqui a semana passada. Eu sou Presidente da Comissão em Educação
desta casa, e me orgulho de Elmer Presidente da APLB. Me orgulho
do advogado doutor Robertinho. E que ninguém aqui vai usar esta
Tribuna, pra querer denegrir este governo. Ninguém! Agora, quem
quer denegrir este governo, e nós vereadores, tem uma passagem
agora recente. Tem uma passagem! Aqui ninguém mais vai querer
falar a mentira, porque nós temos o microfone pra provar. Por
exemplo, o presidente desta casa, nos governos passados, 4 anos
Presidente da Câmara... Vereador Jera, eu vou provar aqui por A
mais B, que se ficar em barra de saia de grupo político; já está morto
politicamente. Arregacem as mangas, vão trabalhar e fazer coisas em
beneficio do povo. Um exemplo aqui está eu! Uma pessoa que
ninguém conhecia; eu tenho 2 mandatos de vereador. Ninguém sabia
quem eu era. Mas eu arregacei as mangas e não fiquei em barra de
grupo político. Agora, vou dar um exemplo. Estas pessoas que estão
nas redes sociais, tá aí o ex-presidente Edvaldo Pinho, vereador, exprefeito, Presidente da Câmara por 2, 4 anos. A esposa dele prefeita
de Araci. Ele ganhou eleição pra vereador? Esse é o maior exemplo
que eu tenho. Edvaldo Pinho e o vereador Marquinhos. Quem era
mais forte, Edvaldo Pinho ou Marquinhos, um Zé ninguém que
ninguém conhecia neste município? Pois eu ganhei! Por que eu
ganhei? Porque eu trabalhei! Por que eu trabalhei? Porque eu gosto
da minha cidade! Por que eu gosto da minha cidade? Porque hoje
Mario, eu me sinto orgulhoso de ser Araci! Araciense. Uma UPA
dessa; o dinheiro todo dos professores em dia; dos funcionários. O
que é que tem de se falar deste governo? Mentir aqui em cima?
Mentir nas redes sociais? Não vai mentir. Não vai. Esses canalhas
que tão aí não vai. Porque o exemplo maior tá aí. Dois governos; uma
reeleição na historia política de Araci. Mas por que teve uma
reeleição? Porque teve trabalho! Por que eu me elegi 2 vezes?
Porque eu trabalhei! Porque eu conquistei a confiança. É o que tá
acontecendo agora no município de Araci. É a confiança do povo
neste governo. Assim como eu falei de Elmer, assim como eu falei de
Robertinho, eu vou falar de Keinha. Quem aqui neste município tem
o que falar de dela? A experiência que ela tem na política de Araci;
uma mulher que entra em qualquer casa. De preto, de branco, de
gordo, de magro, de pobre, de rico... Quem duvida que será uma
grande administração, como está sendo a administração do governo
de Silva Neto? Se alguém aqui acha que eu estou mentindo, que me
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conteste! E diga que é mentira. Porque o que os olhos estão vendo,
não tem como contestar. Está aí. São 7 anos e poucos... 7 anos e 7
meses de governo. A primeira reeleição na historia de Araci. Uma
cidade da forma que tá aí; nós tamos vendo a zona rural. Agora,
chegar aqui e querer desmoralizar o meu governo, o governo que nós
tentamos melhorar para o município de Araci. Eu pra mim receber o
meu voto eu vou querer denegrir a imagem de um candidato? Esse
jogo político desses... Eu vou oh, eu vou decifrar, de novo, essas
pessoas das redes sociais. Eu vou decifrar! Essas pessoas são aquilo
que gato enterra! Essas pessoas são aquilo que gato enterra! Porque
quando nós ganhamos em 2012, que assumimos em 2013, todo
mundo achava que seria igual nos governos passados. O que
aconteceu? Foi praticamente diferente! Chegamos 2016, entramos
pra historia política de Araci. A primeira reeleição de um prefeito.
Estamos a 70 e poucos dias da eleição. Olha o que tá sendo feito no
município. Será que o povo de Araci é cego? Ou vai acreditar nessas
pessoas que chegam nas redes sociais? Vá buscar como eu fui buscar
a personalidade de Robertinho. Como eu fui buscar a personalidade
de Elmer. Como eu fui buscar a personalidade de Manuela. Como eu
fui buscar a personalidade de Keinha. Não tem como contestar
gente! Mas isso tudo foi fruto de trabalho. Por que... Esses que
participaram com a gente, saíram exclusivamente eleitor de Araci,
população de Araci... Todos aqueles que vocês virem, ouvirem uma
critica do governo, é porque não teve espaço pra comer; pra roubar;
pra ganhar sem fazer nada. Acabou em Araci isso! Não existe mais
isso! E é ruim governar desta forma? Quanto aos fatos não há
argumentos senhor Presidente. Não há argumento. Nós temos um
grande líder político, que soube fazer a política e soube fazer um
grupo forte. Eu vou perguntar aqui a vocês jovens, vou perguntar
Mario, vou perguntar aos músicos. Quantas eleições o grupo
adversário participou? Quantas? Varias! Quantos números Mario?
12, 55, 42 não sei o que, não sei o que... Quantos partidos a oposição
participou de uma eleição com números diferentes? Quantos? E
quantos números nós participamos? Sempre o 12! Sempre o 12!
Sempre o 12! E o grupo adversário sempre com numero diferente.
Por quê? Por que não continuaram com 55, com não sei o que... Por
que não continuaram? Vocês já se perguntaram sobre isso? Porque
não tiveram qualidade; não tiveram honra do pessoal lá de cima. Por
isso que quando acaba uma eleição, eles mudam os números.
Observem isso. Varias eleições, os adversários políticos, participam
de uma campanha política com numero diferente. E nós participamos
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sempre com o 12. Que o nosso grande líder, o saudoso Zedafó trouxe
pra esta cidade. Eu duvido que alguém chegue e diga: “Zedafó é
ruim”. E ele construiu dentro da casa dele, um novo líder político no
município de Araci. Enquanto isso der certo, enquanto for bom para
a população de Araci, eu estarei presente, firme e rente. Mas, esses
que a... Esses que o gato não enterra, eu nem me preocupo mais.
Fazer como vocês vereadores, que estão trabalhando dia a dia,
buscando voto de vocês; fazendo bem pra população de Araci. Então
senhor Presidente, é isso que eu tinha pra falar. Obrigado a todos e
que todos tenham uma grande semana com saúde e paz.

Vereador José Augusto na Tribuna:

Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo
presente; povo que escuta pela Cultura FM, é um prazer; também a
presença dos músicos; também do presidente aqui da associação dos
músicos, Mario; esse grande Lucelmo, também que sempre teve a
frente Mario, defendendo a classe. Eu tenho o prazer de dizer que eu
gosto de ver pessoas assim, guerreira. Senhor Presidente, que Deus
abençoe a todos, porque eu vou agradecer a Deus primeiro logo no
inicio, porque no final eu não sei se eu vou tá aqui em pé, mas
agradecer a Deus aqui por mais um dia; pelos meu colega aqui
presente também, todo mundo com saúde seu Luiz, que Deus
abençoe a cada um e livre de todo mal a todos os 15 aqui desta casa,
incluindo a mim. Senhor Presidente, vamos iniciar aqui falando das
contas, né? Aí fizeram ato de chacota nas redes sociais vereador
Jera, que você sempre... Mas o eu queria mostrar aqui, só um fato de
2012. Eu vou mostrar o povo de Araci, que tão aqui pelo meu
Facebook também, só de 2012. Observe! Nós votamos numa conta
aqui que não tem dolo, não roubo, não deixou Mario de apresentar
nota fiscal, não deixou, não desviou dinheiro da verba publica em
obras. Agora, tá aqui oh. Tá aqui do Tribunal de Contas, na minha
mão de 2012; que a oposição, não estou falando aqui dos novos que
chegaram aqui, to falando dos outros que passaram, que às vezes eu
não to dizendo também todo, porque eu tenho vereador que nunca
questionou, o voto dele aqui sempre foi um cara eu tenho dito que eu
tenho um respeito muito grande, que é da oposição como os outros
novos que aqui estão. Mas como é que alguém, que votou nessas
contas diz que o prefeito Silva Neto, votar é uma vergonha votar nas
contas. Tá aqui oh! 341 mil pra recolhimento aos cofres públicos. Tá
aqui oh! Da ex-gestora. Tá aqui onde o Tribunal diz que ela
apresentou uma terceira via que, não estava nos anais do Tribunal de
Contas. Tá aqui na minha mão quem quiser cópia. Tá aqui oh! Como
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é que um cara vem defender um grupo desses? Vem dizer que é o
melhor pra Araci. Pelo amor de Deus! Me faça uma garapa! Tá aqui
oh! Quer? Eu não vou para de falar. Aqui sim tinha dolo, aqui
levaram dinheiro de Araci! Mais aí ei fico meio assim Mario, quando
eu falei das creches eu não vi ninguém nas redes sociais, os que
querem atacar quem trabalha, quem faz o seguinte. Que as creche...
Oh aqui oh. Tá vendo a nota? E eu posso mostrar aqui, que pagaram
325 mil e depositaram 317 na conta dessa empresa. Aí vem aqui e eu
tenho a prova, eu quero mostrar o povo de Araci; Banco do Brasil,
onde depositaram o dinheiro das creche. Cadê a creche de Pedra
Alta, da Bombinha? Cadê a creche da Barreira? E é pelo outro lado,
pode dizer “ah, o vereador tá mostrando isso aí, mas isso aí não é
verdade”. Tá aqui do TCU (Tribunal de Contas da União Federal),
condenando que não limparam nem o terreno. Acharam no povoado,
no Distrito da Barreira um campo de futebo. Sem nada! E tiraram
317 mil. Aí sim, votar tá num ato desse aqui é criminoso. Agora, me
traga, venha debater aqui se tiver alguma irregularidade. Algum
desvio do prefeito eu retiro o meu voto. Eu pedi aqui no dia que eu
votei, que ia retirar o meu voto. Porque é índice pessoal, é o ato da
Dívida Ativa, é o ato das mutas. E eu também tomei multa aqui na
Câmara de Vereadores. Agora, vim pra aqui comparar Silva Neto
com essa administração que passou rapaz. Aí é uma vergonha! Ainda
foram apresentar no Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas fala
aqui embaixo, que é um montante da licitação com nº 011/2009, que
deu origem ao suporte ilegal da para realização de serviço de
contratação no valor de 1 milhão e 3 mil 680, apresentarem ao
Tribunal não aceitou nenhuma porque não tinha lá no Tribunal. O
que eles apresentaram. Aí sim, é um grande problema para o
município de Araci! Como o pré-candidato, respeito e não tenho nada
disse em uma entrevista que acompanhou a mãe durante a gestão de
2009 a 2012, eu não sei por que não vi tudo isso. O dono da “Du
Campo”. Disseram que iam fazer um vídeo aqui pra me desmascarar,
dizendo que a “Du Campo” não comprou a prefeitura. Faça! Me
procure pra eu mostrar o documento. Outro ato é dizer que os
vereadores, veja meu povo, defende porque tem cargos de confiança,
tem contratos, botou pessoas lá dentro. Mas eu tenho aqui um
recorte do jornal de Gidalti, o que é bom à gente guarda. Oh aqui oh!
Tá vendo? Tá aqui, na Folha do Município que faz também o seu
trabalho sincero. Que diz o seguinte: “Tem vereadores da base do
governo que conseguiu junto ao governo a benesse de colocar um e
outro para trabalhar, através de cargos de confiança e contrato”. Aí
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no final aqui, eu não vou ler tudo, diz: “A prefeita foi obrigada a
demitir os contratos com as demissões os empregos que foram dados
pelos vereadores, agora são explicados pelo o apadrinhamento que
eles deram e a prefeita colocou pra fora. E agora vereadores?” ainda
você faz esse ato de interrogação no tempo dos vereadores que aqui
estavam. E eles diz aqui que os vereadores hoje é quem tem
beneficio, defende... Ora, eles não tinha nada vereador Marquinhos!
(ele dá risada). Não tinham nada. Mas eu gosto de guardar. E tem
mais. Ontem também senhoras e senhores, eu mexendo lá nos meus,
nas minhas coisas... Oh como... Oh, olha a situação aqui que são
varias fotos; como deixaram o município de Araci. Tanto na zona
rural como na sede. Rede de esgoto a céu aberto; lixo tomando
conta... Hoje, qualquer coisinha, se uma quadra tá danificada, o cara
bota nas redes sociais. E até umas fotos lá de João Vieira. Tá mesmo!
Será que lá o prefeito foi quebrar e o vereador? A não ser os
vândalos? Mas tenho certeza que a prefeitura já está programando
pra recuperar e entregar novamente aos atleta de João Vieira, aquela
quadra que nós tivemos o prazer de ir buscar junto o prefeito e o
prefeito conseguiu com a vice-prefeita Keinha. Mas oh como
deixaram aqui. Se os colegas quiserem tem as fotos aqui. Tapuio,
João Vieira, Araci; tá tudo aqui! Ontem também, nas paginas do
jornal “A Tarde”, o nosso prefeito foi destaque a nossa cidade de
Araci, como na questão do COVID-19. Araci foi destacado pelo jornal
”A Tarde”, que aqui não tem só Araci não, tem varias cidades.
Algumas sendo denunciada, mas Araci foi destaque na região do
sisal. Tá em minha mão! Se alguém quiser, vai no jornal “A Tarde”
que vai vê. Pra não dizer que a gente copiou, fez e tá mostrando a
população. Em tão meus colegas vereadores, tem mais coisas, mas
eu vou deixar pra depois. E dizer vereador Laerto, concordo
plenamente com o que o vereador Laerto falou aqui do Tanque da
Nação. Muito bonito, a iluminação tá show de bola, tá parecendo
Salvador, a barra. Mas, concordo que ali tem que botar um material
pra ligar em cima daquele areão vermelho; porque senão vai ser
problema pra os moradores. E eu tenho certeza que o prefeito vai
olhar e um dos materiais bom é que tem ali a Tocaia sua região ali
viu Mario. Eu acho que é ali você morou, nasceu e se criou, que eu já
viu você novo descendo ali de a pé pra vim pra Araci e a pé. Então,
tem que fazer isso Jera, porque senão vai ser um problema. Tá bonito
e depois o povo vai reclamar quando a poeira vim, quando vim um
vento fazer. Então, a gente vamo cobra. Isso é que é fazer oposição e
cobrar dentro da normalidade. Eu também queria falar aqui do
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SAMU. O SAMU parabéns meu povo de Araci, por vocês terem ido
buscar o SAMU. Quem foi da população que foi lá pedi? A não ser o
prefeito que cobrou junto com a vice-prefeita Keinha? O povo
cobrou... (Ausência de áudio).

Continuação da fala do vereador José Augusto.

... mostra, quer dizer, hoje joga pedra na gente que apoiou o PT
aqui em Araci. Olha como é fácil. Eu dou a mão e você me joga uma
pedra. Eh como é bom hein! Agora tão olhando os defeitos do
governo; passaram até 2019 entro do governo. Por que não olharam
antes? Por que quando diziam lá que Silva era o melhor da região
sisaleira e agora Silva não é o melhor? Ora, em menos de 1 ano o
governo Silva Neto desmoronou assim? Trabalhando da forma que
tá. Eu não entendo aqueles que diziam que era o melhor da região
sisaleira, o prefeito Silva e agora, desmoronou em poucos dias. Pelo
amor de Deus. Me faça uma garapa! Fazer como o velho ditado. Vou
falar agora aqui, desses dois líder. Zedafó e Silva Neto. Líder esse
que eu tenho respeito muito grande; tenho Zedafó como um pai,
porque me tratou sempre como filho e sou raiz. Quando eu digo que
dou raiz é porque venho do começo. Do berço! Todos aqui tem o
privilegio, tem a moral dentro do nosso grupo. E sempre vai ter e
também é grupo, mas eu tenho que dizer que sou raiz. E agradecer
muito a esses dois homens. Hoje tenho, a agradeço a Deus, o povo, a
Zedafó por ter me colocado na política de Araci. Então, não posso me
esquecer, não posso jogar pedra naqueles que sempre me deram a
mão. E ali está, ontem tive com ele, ali está o maior líder de Araci,
demonstrou isso quando seu filho, eleito e reeleito a prefeito de
Araci, pelo nome de Zedafó. E continua ainda, quando a gente fala, o
povo da zona rural em nome de Zedafó “oh que saudade do meu
negão”. Quando você posta uma foto de Zedafó, o povo dispara
compartilhando e botando palavras bonita. Isso demonstra. Mas
ontem eu vi uma live, rapidinho aqui, do pré-candidato lá do outro
lado; tinha 50 pessoas assistindo, 30 curtiram. Pelo amor de Deus; só
Jesus na causa deles aqui viu? Então, agradeço a Deus e que Deus
abençoe a todos que tão ouvindo neste momento a Câmara de
Vereadores de Araci.

Vereador Valter na Tribuna:

Bom dia senhor Presidente; senhores vereadores; publico aqui
presente. Saudar o nosso amigo Mario e toda a equipe de musica
aqui presente nesta manhã. O Presidente da associação comunitária
de Terra Dura, (Ausência de áudio) os funcionários aqui da Câmara
Municipal. Senhor Presidente, na ultima semana tive a oportunidade
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de fazer diversas visitas na zona rural do nosso município e pude
observar em algumas regiões a felicidade do nosso povo, a alegria
quando a máquina chega em suas regiões, que faz a estrada, que
limpa o tanque e diante dessas visitas também tive a oportunidade
de trazer diversas cobranças, tanto pra Secretaria de Agricultura do
nosso município como pra Secretaria de Infraestrutura. Quero
agradecer aqui de coração a secretária Márcia, que está fazendo um
trabalho diferenciado em todo município. O que podemos ver nos
últimos dias é uma grande diferença na estrutura do nosso município
a frente dessa secretária, que veio pra revolucionar os trabalhos aqui
neste município. O que podemos ver é o município em pique de
trabalho em todas as regiões. Só tenho mesmo a agradecer a minha
amiga Márcia; agradecer também pelos atendimentos, os meus
pedidos que eu já levei até a secretaria e fui atendido. Também
senhor Presidente, não poderia deixar de falar da entrega da SAMU
no nosso município; um momento grandioso; um momento de grande
alegria pra nossa população, até mesmo porque é um instrumento de
grande importância pra nossa cidade. O SAMU, ele atende as
necessidades básicas em termo de emergência pra nossa população.
E com a chegada do SAMU no município de Araci, o que podemos
ver foi àquelas pessoas realmente tendenciosas, pessoas realmente
que não querem ver o progresso do nosso município, a chegada de
avanço no nosso município; tentar diminuir tudo aquilo que é feito
pela gestão municipal. Assim como fizeram quando a gestão publica
entregou a UPA do nosso município. Naquela semana foi uma guerra
no nosso município. Pré-candidatos a vereadores; políticos se
manifestaram “porque fizeram gato”; “porque tem que fechar a
UPA”; “porque tem que acabar”, pelo que deu para entender através
das redes sociais. Agora imagine, o mundo, não vou falar nem do
nosso município, o mundo vivendo um período de pandemia e os
gestores, inclusive a gestão do nosso município, desde o inicio essa
pandemia, trabalhou 24h pra poder prevenir a nossa população. Ida
e mais idas à Salvador, à Brasília pedindo recursos pra que nosso
povo tivesse uma garantia de um atendimento de qualidade, um
atendimento de responsabilidade. E o prefeito diante essa situação,
conseguiu sensibilizar o Governo do Estado e mostrar a necessidade
da abertura da UPA no município de Araci. Assim foi feito, a obra a
todo vapor, o pedido da ligação da energia COELBA; geral! Eu acho
que em período de pandemia, que ligue lá com gerador, com
baterias, com o que for. Eu acho que tem é abrir qualquer unidade
de saúde pra poder garantir a população os atendimentos
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emergencial. E assim o município de Araci fez! Até mesmo porque o
município de Araci foi o primeiro município a construir um hospital
de campanha, pra atender a nossa população. Foi o primeiro
município da região do sisal. E aí como eu terminei de falar, diante
de toda essa situação, do esforço da Secretaria de Saúde, da
secretária Ana Ofélia, de toda equipe, pra que aquela unidade viesse
a funcionar. Depois de tudo pronto aí a oposição entra com a guerra,
“tem que fechar”, “tem que fazer isso, aquilo, porque ligou lá
diretamente a energia do poste”. Sem analisar senhores vereadores,
os danos que poderia causar a nossa população. Sem analisar que a
unidade só tá ali pra poder atender realmente as pessoas que
precisam de uma emergência. Mas, infelizmente por parte de
algumas pessoas, a política no nosso município, fala mais alto do que
a vida humana. E logo em seguida a chegada do SAMU no município
de Araci. Aí mais uma vez, aqueles que não querem vê o bem da
nossa população, se manifestam através das redes sociais. Mais uma
vez! Nos próximos dias vamos estar inaugurando a reforma do
Mercado Municipal e essa obra tão esperada do Tanque da Nação. O
Tanque da Nação, eu lembro que ainda criança, existia aquele
tanque, onde a maioria das pessoas, eu acho que os jovens que estão
aqui daquela época, lembra que a criançada brincava, colocava um
papel na parede ali e saia escorregando nas paredes. Eu acho que,
não sei se Mario aqui, que é da minha idade mais ou menos,
alcançou esse tempo. Mas eu fiz muito isso lá. Eu, meus irmãos e as
pessoas ali vizinho. Tinha uma parede muito alta e ali se via pás
criança brincar, dar os seus pulos lá durante a tarde. E a população
daquela localidade, sempre cobrou das gestões publicas, melhorias
pra aquela área. Quem lembra das enchentes; quem lembra do
sufoco que aquela população passava e só promessa – “é hoje, é
amanhã; depois, tal dia; é na gestão que vem”. Só isso! Mas o
prefeito Silva Neto e sua vice-prefeita Keinha, sem anunciar, sem
garantir, através dos seus deputados que aqui pra mim é um orgulho
ter votado no deputado Felix Mendonça, um deputado que realmente
tem compromisso com o município de Araci; o que podemos ver no
últimos anos é o município de Araci recebendo vários recursos
federais através do deputado Félix Mendonça. E hoje tá lá o Tanque
da Nação pronto. E agora senhores vereadores, faltando o mínimo
que é o centro da praça. Em conversa com o prefeito Silva Neto, eu
pedi a ele ali pra fazer um projeto de imediato e o prefeito, ele é bem
seguro nas suas colocações e falou que ia trabalhar pra que o
Tanque da Nação realmente ganhasse a sua área de lazer. E já se
20

transformou realmente em uma área de lazer. Muito bonito; bem
iluminado; calçado; famílias felizes. Muitas famílias, nesta ultima
semana senhor Presidente, visitando aquela área e vendo realmente
a grande importância de que é uma gestão trabalhar em beneficio ao
seu povo. E nos próximos dias o prefeito Silva Neto estará
entregando o Mercado Municipal, que é uma luta vereador José
Augusto, do deputado Alex Da Piatã. Não adianta ninguém usar a
Tribuna aqui pra dizer “ah, o governador não sei quem”, se o
deputado Alex Da Piatã, junto com o prefeito Silva Neto, não tivesse
colocado a indicação, o pedido da reforma do Mercado Municipal, o
Governo do Estado nem lembrava que existia esse mercado. Olha a
extensão da Bahia, será que o governador vai lembrar de Araci, se
não tiver o político pra pedir? Será que o Governo Federal vai
lembra de Araci, se não tiver o deputado pra colocar as sua emendas
no nosso município? De maneira nenhuma! O que podemos assistir
nos últimos anos, nos últimos 7 anos é o município de Araci
avançando; é o município de Araci se desenvolvendo. E eu costumo
Mario, que empresa nenhuma chega em uma cidade se não tiver
uma
infraestrutura
adequada.
Empresa
nenhuma.
E
lamentavelmente vimos na ultima semana, pessoas que pleiteiam o
futuro governo de Araci, se pronunciar nas redes sociais e dizer que
pavimentação não é de importância. Dizer que esgotamento sanitário
não é de importância. Vereador Marquinhos se dirigiu aqui na sua
fala ou foi o vereador Jera, da rua do nosso amigo Henrique Nelson,
que antes era na lama, no esgoto, era na poeira; vai lá hoje. Exemplo
do Tanque da Nação e diversos bairros do nosso município que
avançou; que realmente chegou. Olha o bairro das Casinhas; foi o
primeiro bairro que o prefeito do nosso município colocou
pavimentação. O bairro do Município, 100% pavimentado. O bairro
do Riacho; vocês lembram do bairro do Riacho, o que era aquilo
antes e o que é hoje. Então, só lamento pra uma pessoa que pleiteia
uma eleição municipal e dizer que pavimentação não é de
importância. Só lamento! Quero senhor Presidente, ia me referir
aqui em relação às contas; eu acho que população de Araci
acompanhou a votação, agora, só vou deixar só uma reflexão. Votar
em umas contas com índice pessoal porque existe emprego, inclusive
a própria folha do efetivo já passa dos 55 ou votar em umas contas
rejeitadas pelo Tribunal de Contas, por desvios de recursos públicos,
desvios de recursos federais, roubo a nação e essas mesmas pessoas,
hoje, tentam julgar aos vereadores que votaram a favor das contas
da gestão publica por índice pessoal? Eu não queria tá aqui vereador
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Marquinhos, votando em contas de desvios de recursos públicos.
Vereador José Augusto mostrou aqui em documento escola do
Caldeirão Novo, as creches, diversos recursos desviados aqui do
município e infelizmente foi isso que aconteceu e a população de
Araci tem que analisar muito. Um bom dia a todos.

Presidente Jefson na Tribuna:

Vereador Jefson – Bom dia senhores e senhoras vereadores;
saudar aqui o público presente; saudar Mario em nome de todos os
músicos; saudar a toda comunidade araciense que nos ouve através
da Cultura FM e através também do Facebook. Saudar os amigos
que estão em São Paulo e em tantas outras cidades, trabalhando,
que também são aracienses e que nos mandam mensagem e dizendo
que estão ouvindo e que estão assistindo também a sessão da
Câmara. Meus amigos, eu quero de inicio, agradecer aos meus
colegas vereadores, pelo apoio dado a este projeto aqui dos músicos,
agradecer a colaboração de todos, na sugestão da formatação do
mesmo. Quero também parabenizar, aproveitando aqui a presença
dos músicos, representado pelos mesmos aqui, dizer que vocês
representam alegria para o nosso município, porque disse já existe
um provérbio, né Jera? “Quem tá alegre canta né?” Você já viu quem
tá triste cantando? Quem tá triste chora! Então, quem canta, quem
traz alegria é os músicos porque é quem canta, representa essa
alegria, que a gente sabe que a nossa cidade é uma festa
culturalmente festeira e que gosta muito de festa. Então, acredito
que este projeto vai fortalecer ainda mais os grupos musicais da
nossa cidade. Eu quero dizer a todos que estão ouvindo que, muito
em breve, daqui a alguns dias eu estarei elaborando aqui e irei fazer
uma prestação de contas, de todas as ações desenvolvida em meu
mandato. Eu vou fazer questão vereador, de fazer, não para as
pessoas de minha região que me conhece. Não para a minha família,
não para meus amigos, porque conhece o trabalho desenvolvido por
este vereador aqui, mas, para algumas pessoas que vivem apenas em
redes sociais; para aquelas pessoas que não tem conhecimento da
verdade; para aquelas pessoas vereadores, que às vezes, faz questão
de estar todos os dias nas redes sociais esculhambando vereador A e
vereador B, dizendo que vereadores de Araci não faz nada. Eu tenho
certeza que quando eu finalizar este levantamento, o resultado
positivo do meu mandato, eu tenho certeza que é satisfatório. E não
é à toa vereador Zé Augusto, que eu estou aqui no meu segundo
mandato, indo para uma reeleição, porque entendo que aqueles que
me escolheram, que votaram e que depositaram em mim voto de
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confiança; eu tenho lutado todos os dias pra que eles venham ser
representados. Eu vou citar aqui só um exemplo como a comunidade
de Rufino. A comunidade de Rufino, ela é o povoado mais antigo de
Araci, faz parte da historia deste município, mas durante toda a
historia de Rufino, se você for buscar a história de Rufino até 2012, o
Rufino não tinha beneficio nenhum. Relacionado à obra. Lutava por
uma quadra de esportes; lutava por um campo na comunidade;
lutava por um PSF; luta pelo um calçamento; luta por uma praça; e
até 2012 ninguém se via nada naquela comunidade e que não tinha
um vereador representando. Hoje o povoado de Rufino dispõe de
uma quadra de esportes; hoje o povoado do Rufino dispõe de um
campo de futebo; hoje o povoado de Rufino dispõe de um PSF com
médico lá durante a semana; o povoado do Rufino vai receber agora
mais 450 mil reais de investimento, de calçamento naquele povoado,
que é uma emenda que foi dada pelo meu deputado Alex Santana,
com o apoio do deputado Samuel Jr.. Então vereadores, só critica um
vereador que representa uma comunidade dessas quem não tem
serviço prestado! Porque vereador Léo de Marlúcia, quem não tem
serviço prestado, o único papel que ele tem pra se aparecer nas
mídias é criticar os outros. Procure um desses que vivem aí
colocando áudio, esculhambando as pessoas, se já apresentaram
alguma coisa? Ainda pouco eu ouvi um áudio aqui, que me
mandaram de Barrocas; um cidadão candidato Edneide, até do seu
partido, que na comunidade dele agora recentemente foi feita uma
praça. E ele esculhambando, falando do desmando de Araci e do
abandono; mas ele esquece de dizer que no povoado dele foi
contemplado com uma praça. Faz questão de levar uma mal imagem
do nosso município, dos povoados pra outra cidade, simplesmente
pra defamar uma gestão; simplesmente pra criticar todos os
vereadores, como ele mesmo disse aqui no áudio dele que eu ouvi,
dizendo que nenhum dos vereadores aqui merecia ser reeleito, que
ninguém faz nada, que ninguém presta. Ele deve ser o salvador da
pátria aí! A não ser que tenha outro Jesus Cristo reencarnado nele aí.
Porque eu não vejo outro sentido. Então, pare para analisar que
todas estas pessoas que vivem de redes sociais, só pra criticar lado
A, criticar lado B, esculhambar um, esculhambar outro, não tem
nada pra oferecer. Eu vou dar um conselho, eu estou no meu
segundo mandato e eu acho que eu já aprendi um pouquinho; meu
pai foi candidato por 2 vezes, 8 anos disputando eleição, aprendi um
pouco. Posteriormente meu irmão Jorge foi candidato, apoiei
também 2 eleições, foram pra 16 anos e agora eu estou 4 anos, to
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indo pra 8 anos de mandato, já vai pra 24 anos. Não é possível que
eu não tenha aprendido um pouco. E aprendi que em política não se
ganha esculhambando ninguém. Política não se faz defamando
ninguém. Política se faz trabalhando; política não se conquista em 30
dias próxima de eleição não, 60 e 90 não. Política é um trabalho
continuo, é de 4 anos é da vida inteira. Que foi o que meu pai fazia
em toda a sua historia. Quem conhece ele sabe lá na Retirada. E eu
vejo um desespero muito grande de muita gente aí, que querem ser
candidato, esqueceram de construir essa historia que esqueceram de
fazer um trabalho, que esqueceram de buscar uma representação e
que querem agora desesperadamente conquistar uma eleição,
esculhambando os outros. Lamento lhe informar que esse perfil seu
vai lhe levar ao fracasso, pela experiência que eu tenho. Porque eu
nunca vi ninguém, que não tem serviço prestado; eu nunca vi
ninguém que não tem uma historia construída, conseguir voto
apenas esculhambando os outros. Então meu amigo Ediclei, repense
um pouquinho a sua historia, gosto muito de você, mas, infelizmente
seu perfil de estar criticando os outros não lhe leva a lugar algum. E
outros também aí pode tomar como exemplo aí, vou citar o nome
dele porque foi o ultimo que eu recebi aqui de um primo meu de
Barrocas. Então eu disse a ele: Olha, esse tipo de perfil você já tira
por aí que não tem futuro nenhum para o nosso município. Porque
ele vai esquecer de trabalhar, ele só vai lembrar de esculhambar os
outros. Então, não tem nem o que fazer. Então voltando a historia do
Rufino, o Rufino agora vai receber mais de 450 mil vereador
Marquinhos, de uma emenda de um deputado que eu consegui no
ano passado, que entra no orçamento deste ano e que vai ser
executado. Aí nós pegamos o avanço que tem em uma comunidade
como essa, aí vem agora um candidato ou alguns candidatos, chega
na comunidade lá dizendo que lá não tem representação. Que o
vereador de lá não faz nada. Eu vou ter que botar um baner lá na
entrada da cidade? Ou do povoado, botar um telão pra quem chegar
lá veja. Eu concedo vereador daqui a pouco. Então, infelizmente é
umas pessoas... Quando chegar no povoado como os que eu
represento, chegue pra contribuir; diga que precisa; que você vai
ajudar; que o povoado precisa de mais apoio. Precisa, que tem 15
vereador. Eu acredito que todos os 15 aqui tiveram voto lá e que se
chegar em qualquer povoado desse pra contribuir, tem meu apoio.
Tem meu respeito. Agora, chegar criticando quem tá, se tornando o
salvador da pátria, eu vejo uma hipocrisia muito grande; me
desculpe quem trabalha com este tipo de perfil. E pretendo muito em
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breve vereador, colocar aqui em nosso, na Câmara Municipal, um
projeto reconhecendo o povoado do Rufino como patrimônio cultural.
Já pedi inclusive a Gidalti, que tem um conhecimento grande nesta
área da historia de Araci e entendo que Rufino, por ser um povoado
mais antigo que a cidade, pelos representantes fundadores desse
município, ter passado por lá, merece esse reconhecimento e essa
valorização pra que ela continue se desenvolvendo. Eu vou ceder um
aparte ao vereador Zé Augusto. Só tenho n5 minutos.

Vereador José Augusto aparteando:

Vereador rapidinho. Você citou aí, na questão do PT. Nada
contra ao partido; nada contra algumas pessoas que estão entro do
PT hoje, que também a gente tem que... Mas eu não entendo, eu
tenho áudio também de uma pessoa que diz lá, “o meu governador”.
Ele não coloca nem o “nosso”; porque nós votamos nele. Se
dependesse do PT de Araci, não to dizendo como todo, o governador
Rui Costa não teria voto aqui. Então nós podemos dizer “o nosso
governador”, que votamos do PT. Que é moralizado. Esse si, Rui
Costa. E que nós tem moral lá! Agora, você vê que live deles é só
como o pessoal do PT, pra falar mal da administração publica. Então
é como eu disse o velho ditado: “Como é que eu te dou a mão e tu me
joga uma pedra?”.

Vereador Jefson – Dando continuidade, eu juntamente com os
vereadores aqui, que o vereador Jera já até adiantou este assunto,
fomos até a delegacia prestar uma queixa. Agora pare para analisar
vereador Jera, que desconforto vereador ter que sair para ir a uma
delegacia dá uma queixa de um cidadão que a gente entende que é
um cidadão de bem, que tem um comercio, que trabalha na nossa
cidade, mas que levanta comentário ofensivo, que traz acusações
levianas, acusações que não existe possibilidade nenhuma, nem de
ter acontecido, pior dele ter provar. Porque de ter acontecido é
impossível! Pelo caráter que eu conheço aqui destes vereadores de
base e levantar uma acusação desta em rede social aqui, onde o
vereador Jera disse que ele, nós ganhamos dinheiro pra ir pra... Já
ganhamos o dinheiro da reeleição, né? Então meu amigo Décio, o
senhor também repense a sua vida; como o vereador Jera falou aqui,
recordo muito bem quando estive na sua rua, quando você veio fazer
parte do nosso grupo, o senhor morava dentro do esgoto; água
invadia a sua casa e você fez parte de um grupo que nunca olhou pro
senhor. Água invadia a sua casa; eu lembro muito bem ali na sua
padaria, no seu comercio. E o senhor faz questão de ir pra uma rede
social esculhambar aqui estes 10 vereador de base porque votou na
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conta do prefeito Silva Neto? Pare para analisar um pouquinho!
Analise a sua vida, a sua historia e lembre aqui que todo mundo aqui
é pai de família. Que eu acho que o senhor tivesse pensado um
pouquinho o senhor não fazia um comentário desse aqui; dizer que
vereadores receberam dinheiro aqui para dar voto sim numa conta
de prefeito. Até porque o senhor entende de política e quem entende
de política sabe que o voto de conta de prefeito aqui é um voto
político. Vereador Guri, Vossa Excelência é contador? Já foi inspetor
do Tribunal de Contas? Vereador Luiz já foi? Procure um vereador
aqui e procure saber! Porque se fosse para ser um voto técnico, aqui
não teria ninguém dos que tá aqui não. Talvez o vereador Virgilio!
Por ser contador. E ninguém mais estaria aqui. Então, a escolha de
vereadores aqui é uma escolha popular; ninguém é obrigado a ser
contador e técnico pra votar em conta de prefeito não! Isso aqui é
um voto político; é um voto de defesa de grupo! Só que
lamentavelmente vocês queria o prefeito Silva Neto, fora de uma
eleição futura. Porque não fala a verdade? Que tem medo de
disputar uma eleição de deputado futuramente, quem sabe com ele?
Mas querem levar a historia pro outro lado. Não querem assumir a
verdade. Mas lamento em dizer e eu já disse a Silva Neto há alguns
dias atrás que, pelo trabalho desenvolvido em nosso município, ao
meu ver ele pode comprar o terno, que se candidato for a deputado,
será eleito. Infelizmente, muitas pessoas não querem aceitar que vão
perder mais uma eleição e que futuramente vai ter um ex-prefeito
deputado nesta cidade. Então, fica a dica aí pra o senhor; aprenda a
respeitar homens e cidadão de bem; o senhor conhece a minha
família, conhece meu pai, conhece toda a nossa família e acredito
que de todos os vereadores que estão aqui. E ninguém aqui precisa
pegar 1 real de ninguém, pra votar em conta de prefeito não. Ate
porque, como já foi dito aqui pelo vereador Zé Augusto, existiu aqui
desvio de recurso e vereador da base do governo que o senhor faz
parte, votou a favor. Eu não vi o senhor, nem Ediclei, nem ninguém
fazer um áudio condenando esses vereadores. E hoje os culpados
somos nós! E lhe digo mais, eu não fiz um áudio nem pro senhor,
nem pra Ediclei, nem pra... Aquele da enfermagem, qual o nome?
Advan, porque nenhum votou em mim. E nenhum eleitor meu
mandou mensagem me questionando nada. E se tivesse me mandado
eu chamaria no meu gabinete, sentaria com ele, explicaria tudo que
acontece dentro da política. Meu tempo finalizou. Quero tão somente
vereador Marquinhos, agradecer; ontem eu recebi aqui uma matéria
do site “Bahia na Política”, onde Vossa Excelência declara que não
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será mais candidato, estará futuramente pretendendo me apoiar e eu
fico muito feliz em ter o seu apoio. Sei que tem uma historia
brilhante neste município, de ajudar as pessoas, principalmente na
área da saúde. Acredito que todos os vereadores aqui, inclusive eu,
já precisou muito do seu trabalho em Feira Santana, em Salvador e
que ajudou diversas famílias neste município e fico muito feliz em
contar com o seu apoio. No mais, quero agradecer a todos e
tenhamos todos um bom dia.

Vereador Gilvan solicita uma questão de ordem:

Senhor Presidente, eu não sei se o Presidente aí entendeu mal.
O tempo todo que eu cheguei aqui eu tava fazendo gesto que queria
usar a Tribuna e não sei por que não fui inscrito. Cheguei no prazo,
no horário, entendeu? Aí não sei por quê. Mas, se não tiver como não
tem problema. Sei que Vossa Excelência falou, mas o tempo que eu
cheguei “senhor Presidente oh”. É porque também tô cheguei, nunca
mais usei a Tribuna, não sei como é que tá funcionando. Mas se não
der pra falar, não tem problema não. Falo na próxima.

Presidente Jefson – Vereador Gilvan, o Regimento diz que o
vereador teria que procurar o 1º Secretário durante a sessão pra se
inscrever. Diante do seu questionamento, já que os lideres já
falaram, o que eu poderia fazer aqui era consultar o plenário dessa
casa, já que houve uma falha de comunicação entre Vossa Excelência
e a mesa da Câmara. Eu consulto então o plenário aí e os vereadores
aí...

Vereador Jerônimo – Senhor Presidente, eu como secretário da
casa Presidente, em momento algum fui procurado pelo vereador
Guri e desde já sou contra o uso da Tribuna, desde que ele não
procurou.

Presidente Jefson – Então, fica suspensa assim então a fala.
Então, todos os vereadores ao chegarem aqui durante a sessão,
procure a mesa da Câmara, pra que possa assim usar e ter o seu
pronunciamento.

Vereador Gilvan – Eu peço desculpa, né? Mas eu acho que tem
algum tempo que eu não estou usando a Tribuna... Eu não tô aqui
questionando nem querendo arrumar desavença, mas, queria a
compreensão dos colegas vereadores, que 5 minutinhos que eu fosse
falar não ia atrasar a vida de ninguém. Mas, fazer o que, né? Vou
ficar com essa dorzinha aí! Valeu!
O presidente Jefson fez seus últimos agradecimentos a todos e
de pronto declarou em nome de Deus encerrada a sessão
27

Sala das Sessões, Plenário Vereador José de Oliveira Lima, em
11 de agosto de 2020
Vereador Jerônimo Jesus de Lima
1º Secretário:
______________________________________
Jefson Miranda Cardoso Carneiro
Presidente:
______________________________________
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