ATA N 16/2020
Sessão Ordinária em 18/08/2º Período
Ata da Sessão Ordinária Nº 16 do segundo período, realizada no dia 18
de agosto do ano corrente, em presença dos vereadores Valter Andrade de
Oliveira, Jerônimo Jesus de Lima, Edneide Santana Pereira, Marcos Antônio
Pimentel, Jamile Magalhães da Costa Manoel Matos dos Santos, Leandro
Andrade Macedo, José Augusto Moura de Andrade, Gilvan Oliveira dos
Santos, Roberto Souza de Matos e Virgílio Carvalho dos Santos, iniciada aos
17 minutos passados das 09 horas ao comando do presidente vereador Valter
Andrade de Oliveira
Depois de conferido o quórum, o presidente Guinha de Pascoal saudou
a todos, 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 pauta única de
leitura da Síntese da Ata da sessão anterior e leitura da Ementa de um Projeto
Legislativo de que trata de Mudança de nome da escola Tio Patinhas autoria
da vereadora Jamile.
O vereador José Augusto levantou uma questão de ordem:

Está aqui na pauta, dois projetos pra leitura, e eu não entendi porque
Vossa Excelência ou não deve ter visto, mas tem o PL da vereadora Jamile e
do vereador José Augusto. Mas eu entendo, Vossa Excelência é o Presidente,
eu entendo!

O presidente Valter responde:
Vereador, o entendimento na semana passada foi com o Presidente Jefinho e
hoje, eu estou aqui assumindo a presidência da casa, é um projeto de renuncia
de receita, um projeto que conota ações pessoais e é um projeto que tem que
ser estudado entre todos os vereadores, ir para analise, para uma possível
leitura de votação futura. Vereadora Edneide.
Finda a interlocução o presidente Valter iniciou os trabalhos do Grande
Expediente e sem nenhum item na pauta da Ordem do Dia, deu início ao
tempo dos pronunciamentos da Tribuna da Casa, sendo a vereadora Edneide a
primeira inscrita.

Vereadora Edneide na Tribuna:

Bom dia senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora
Jamile; plateia presente; você em casa ouvindo através da Cultura FM.
Senhor Presidente, mais um dia, quero aqui agradecer a Deus pela vida,
coragem, a saúde, poder estar aqui pra falar pra o nosso município de Araci,
nosso povo de Araci, o quanto nós, Legislativo, estamos preocupados e
fazendo pelo nosso município. Quero aqui dizer que, enquanto vereadora,
como eu disse na sessão passada, sempre fiz e vou continuar fazendo minhas
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visitas domiciliares. Parei um tempo por conta da pandemia, porque a
condição não oferecia a gente estar em casa; nós mesmo, enquanto político,
dissemos para a população “fique em casa”, nós tínhamos também que dar
exemplo. Então, pra mim, quando a gente fala, a gente tem que cumprir o que
falamos. Mas aqui eu quero falar das minhas visitas, durante a semana. E
durante a semana eu passei, dei uma rodada pelo município de Araci e tive
bastante cobrança... E quero aqui falar que estive no assentamento Vale do
Itapicurú e foi cobrada muito, daqueles assentados, em relação os braços de
energia para as casas que já foram construídas, com seus moradores, seus
assentados; estão ali já energia já instalada, mas, nós temos ali uma agrovila
com mais de 40 casa já feita e tá numa escuridão. E a gente sabe que é uma
fazenda, uma agrovila muito grande, precisa ter iluminação, pra as família
poder, ficar com mais tranquilidade. E ali eu fui cobrada, sendo que 1 ano
atrás, quando chegou logo as energias... Ante da energia ser instalada, foi
uma luta junto do sindicato (ausência de áudio) vereadora Edneide; teve
também o apoio muito grande do nosso deputado Afonso Florence. E aí ali,
em uma visita, em uma reunião, que eu mesma solicitei a presença do
secretario de agricultura, Anastácio, Valter Cardoso, a vice-prefeita Keinha,
neste dia, estava presente também e ela comprometeu que assim que a energia
saísse que era pra cobrar ela os braços de iluminação, que ali ela iria dá essa
atenção. E então, eu quero aqui cobrar da nossa secretaria Márcia, da
infraestrutura, porque naquele tempo era o secretario Ginho e Ginho está
afastado, a pleitear as eleições de 2020. Mas aí eu quero aqui cobrar... Estou
até aqui com o oficio e tenho certeza que, a nossa secretaria já está com este
documento em nome da associação; mas eu quero pedir que a secretaria dê,
tenha esse olhar carinhoso pelo nossos assentado do Vale Itapicurú. E
também, cobrar também que mande uma máquina, pra passar naquelas
estradas que dá acesso a agrovila, o assentamento, as famílias transitar tanto
pra Pedra Alta, que é ali que eles faz a feira e também aqui pra cidade de
Araci. Nós sabemos que ali dentro do assentamento, pra chegar até a agrovila
é uma estrada muito complicada, tem muitos tombos e barrancos, riachos;
precisa de passagem molhada, precisa de ponte; tem projeto já pra fazer
futuramente, mas, a gente pede que a gestão dê essa atenção, principalmente
pra passar a máquina, não é? Dá manutenção, porque ali tá os nossos
assentados que sai todos os dias pra gerar a sua vida. Pra procurar e fazer o
pão de cada dia. E pra isso precisa transitar naquela estrada. Quero aqui
também, dizer pra o nosso município de Araci, que 2018 e 2019, nós tivemos 3
mil, 441 agricultor e fizeram o “Garantia Safra”, não tiveram safra e que era
para receber este ano 2020 e também estou sendo muito cobrada pelos
agricultores onde eu passou, cobrando porque o “Garantia Safra” não saiu
em Araci, já que Barrocas, Teofilândia, Sta. Luiz saíram. Eu tenho certeza
também que muitos já foram cobrados também, porque a gente anda por todo
lado e o povo cobra da gente. Então pedir e, até mesmo, solicitar da
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Secretaria da Agricultura, que venha até solicitar um espaço aqui na Câmara,
se for preciso, na radio comunitária, pra dá essa resposta aos agricultores;
um motivo porque Araci não aderiu, não teve o agricultor não teve o seu
“Seguro Safra”, já que foi pago a contra partida tanto do Governo Federal,
quanto do Estadual, quanto à parcela do agricultor e também da prefeitura. Aí
eu peço que a agricultura, já que a agricultura é um setor responsável por
essa situação da agricultura familiar, que venha explicar pra os nossos
agricultores, o porquê a perda, o porquê Araci não tá fora de ser cntemplado
do “Garantia Safra”. Porque não é 2020, foi 2018, 2019 que recebe a parcela
em 2020. Porque a gente tamos tendo safra, tamos tendo inverno, digamos
assim de 2020, mas 2018 e 2019 nós não tivemos um ano bom. Nós tivemos um
à no muito de escassez e onde o agricultor sofre muito; ele plantou, mas não
teve como colher porque o tempo não ofereceu. Pois não colega Jerônimo. Ah
ok. Então é importante a gente ressaltar isso, porque nós sabemos que na
agricultura familiar, são investimentos onde nosso agricultor pode ter uma
vida bem. Às vezes as pessoas cobra da gente “ah, porque gestão, o vereador
não briga, não luta por fábrica no nosso município. Eu digo que na nossa
agricultura familiar... Falo nossa, porque eu também sou agricultora. E eu sei
que na nossa agricultura familiar, nós temos um investimento como se fosse
uma fábrica. Até mais que uma fábrica! Quando o ano é bom, imagine você
plantar um caroço de milho e num caroço de milho nasce um pé que ali tem
duas, três espiga de milho e que cada espiga de milho tem cem, duzentos,
trezentos caroço. Olhe, veja só o quanto é importante. E se a gente, se a
gestão, se o governo investisse muito na agricultura familiar, ele teria um
resultado muito positivo. Porque nós tendo inverno, nós tendo terra fértil, nós
tendo agricultor preparado, nós teria muita coisa. Nós teria o agricultor lá
com a sua própria independência. Eu digo isso por experiência própria. Eu
tava comentando quando eu cheguei mais cedo, que no meu sitiozinho ali na
Laranjeira... E não tenho vergonha de dizer que sou agricultora não! Quem
quiser pode ir lá ver, presenciar com os seus próprios olhos. Ontem, em dois
pé de couve... Dois pé de couve! Eu tirei Manoel, eu tava mostrando pra o
menino ali, um buquê de folha de couve. Mais de 7 pé... Não é uma folha não.
7 pé! Que cada pé se coloca 10 a 12 folha de couve. Meu menino tá lá e tá
agora se empolgando no sitiozinho. Eu falei pra ele: Nós tem terra; temo
água; por que não plantar? Nosso povo precisa se alimentar com alimentação
saudável. Vamos aproveitar este momento que o tempo tá bom e vamos
plantar e vamos colher. Então assim, tudo que a gente planta dá! Quando a
gente planta com amor, quando a gente cuida com carinho. Quando a gente
cuida a gente tem. Então a gente tem que incentivar sim os nossos agricultores
a plantar. Incentivando eles plantando é a gente também cobrando pra
merenda escolar, pra alimentação do hospital, pra saúde, pra assistência
social. Vamos dá essa atenção ao nosso agricultor. Porque quanto mais ele
tem o incentivo, ele vai produzir mais pra o nosso município. E isso a gente dá
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uma independência para que ele não fique sendo dependente de alguém. E sim
ele tema sua própria independência, plantando e colhendo e tendo o seu
próprio sustento com alimentação saudável, que nós sabemos que a diferença
que tem um legume natural pra um legume com veneno. Nós sabemos! Bom
pra saúde; bom pra educação alimentar e bom pra nossa vida. Sem mais
tempo para discurso, quero aqui agradecer a todos que está nos ouvindo e
desejar um bom dia e meu muito obrigada.
O presidente Valter – Vereadora Edneide, em relação ao “Seguro Safra”,
entrei em contato agora com o secretário de agricultura e na próxima terça
feira ele vai tá aqui na Câmara, dando explicação para a população.
Vereador Jerônimo – Meu bom dia mais uma vez senhor Presidente. Hoje eu
gostaria de começar com um cântico: “O sino da capela faz balangandam. O
sino da capela faz balangandam. Deu meia noite e o galo já cantou. Eu tranco
a rua na encruzilhada e uma vela acesa (ausência de áudio). Todo mundo
louva a sua religião e nada de eu deixar de louvar a minha aqui impeça! Axé a
todos; todos e todas as religiões do seguimento das matrizes africanas. Senhor
Presidente, tenho cobrado aqui todos os dias, e hoje, eu venho aqui lembrar
ao povo de Araci um mandato diferente que foi colocado à disposição do
nosso povo. Cobrei por diversas vezes os Tablets, o compromisso dos agentes
comunitários de Araci e graças à cobrança desse vereador, chegou, estão aí
sendo entregue a todos os agentes comunitários, pra que possam fazer um
serviço de qualidade. E que aqueles que não faça o seu serviço de qualidade,
também seja cobrado. Por diversas vezes usei este microfone, pra falar sobre
o necrotério, que era mais limpo do que o Mercado Municipal. Tai uma obra
entregue pelo prefeito, no final de semana passado, mas que o infeliz do
vereador, que pra algumas pessoas só sabe usar os meios de comunicação
para reclamar da gestão, ninguém lembra. Mas eu gostaria de parabenizar e
agradecer ao prefeito, por ter ouvido e a você magarefe que tá recebendo um
bem novo, reformado, adequado para o serviço, possa utilizar da melhor
maneira possível. Mas que deixo aqui também uma sugestão. Coloque um
administrador senhor prefeito, pra que sirva exclusivamente pra o Mercado
Municipal, na área de legumes, de cereais e da carne. Pra que o imposto que
for arrecadado lá dentro, sirva pra manutenção daquele bem publico. E aí
sim, a gente pode cobrar de quem a gente sabe. Porque, às vezes, aqui no
governo e pra algumas pessoas em Araci, existe aí a nossa querida professora
Chiquinha, a qual eu peço permissão pra falar do seu nome, que nos ensinou
vários alunos a linguagem da língua portuguesa; a colocação dos verbos, mas
de que em Araci o sujeito oculto da oração pratica as ações e ninguém sabe
quem foi. A exemplo do Mirante do Bonfim. Quem quebrou, quem danificou o
Mirante do Bonfim? Ninguém sabe! Então, quem praticou a ação, o sujeito
oculto da oração. A mesma coisa aqui na Praça da Juventude; quebraram já
uma mesa. Quem quebrou? Ninguém sabe, ninguém viu. Mais um sujeito
oculto da oração! Então, a gente precisa identificar pra falar a coisa certa. E
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também é uma grande alegria minha, em falar aos moradores do bairro da
Cascalheira hoje. Das Ruas “M” e “N” e Bom Viver. Você Maria, dona
Augusta, infelizmente já não consegue ver essa obra que vai chegar aí. Eu
queria dizer a todos os moradores, dona Maria de (ausência de áudio) aí no
bairro também, sinta abraçado por este vereador, de qual a obra tão sonhada
chegou. Que é a pavimentação dessas ruas, que tanto o vereador Jera cobrou
aqui nesta casa. Mas de que ninguém pode dizer que o sujeito oculto, de varias
orações do nosso município, não existe. Existe sim! O prefeito Antônio
Carvalho da Silva Neto. Hoje eu posso dizer que, calçamento existe porque
tem um sujeito que praticou a ação. Rede de esgoto existe porque tem um
sujeito que praticou a ação. Nós sabemos que não foi (ausência de áudio) que
deveria em algumas situações, principalmente em alguns bairros. Mas que, a
gente precisa aprender a parabenizar, a cobrar da melhor maneira possível,
pra que as pessoas possam entender. Vou deixar aqui no final, o papel do
vereador no que diz as suas obrigações, o qual nós vemos fazendo por um bom
tempo. E agradecer enquanto vida e deveria Recber uma homenagem muito
grande, o senhor Orlando Ferreira de Santana, que ele fez o papel do
legislador durante o tempo inteiro que esteve à frente da COELBA de Araci.
Nomeou rua; fez o papel de vários vereadores desta casa, que infelizmente,
alguns se prestam a simplesmente o assistencialismo. Que é uma sacola de
comida; uma conta de luz; um gás de cozinha. Eu quero ver agora, agora eu
vou desafiar. Eu quero ver agora com bloco de 800 reais, que é uma pratica.
Disse aqui sobre a cultura do voto. As pessoas procurarem na época de
eleição, os candidatos, e aí meus nobres colegas, a gente observa quando se
diz fazer um mandato diferente e que alguns eleitores buscam o bloco, o
cimento, um aparelho de dente, uma ultrassom... Quem é corrupto... Onde está
a corrupção? Quem é o corrupto primeiro? Aí manda as mensagens; só
aparece agora de 4 em 4 anos. Todos são iguais. Mas, quando você procurou
o mandato do vereador, pra ser beneficiado, família ou tio ou mãe ou quem
quer que seja. Por que servia? Por que quis o mandato do vereador que
fizesse as ações? De qualquer um dos vereador, não estou falando só de Jera
não. Mas de que diante agora da procura pela sustentação, pela
continuidade... Não! Todos são iguais! Mas será que realmente todos são
iguais? E o papel do eleitor? Ficou onde? Onde está o papel do eleitor neste
momento? Que às vezes, o voto de consciência, por pessoas que realmente está
fazendo o seu papel, possa ser que não chegue. Me lembro muito bem das
palavras do ex-vereador Jailton Vila Nova. De vários projetor que foi
colocado na casa enquanto estive vereador, que na eleição seguinte saiu de
cena. O povo tirou de cena! Então, a gente precisa conscientizar o povo de
algumas coisas; a gente precisa mostrar pro povo de que existe pessoas serias
em nosso município. E que você que anda aí nas comunidades fazendo as
visitas, analise um pouco. E você que está recebendo o povo nas suas casas,
nada contra, cada um vai se quiser; vai com máscara, vai sem máscara, faz o
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que você quiser. Eu não tá aqui usando o meu tempo pra tá condenando que tá
usando máscara ou deixando de usar. Quem está indo fazer visita de máscara,
fazendo aglomeração... Cada um faz o seu. Cada um é dono de si e todo
mundo é adulto. Pra que tá aqui? Se tai o decreto que não pode abrir os bares
e os bares estão abertos. Eu que não vou pro bar! E quem quiser que vá!
Então a gente precisa se conscientizar de que nós todos somos adultos. Nós
estamos aqui 15 pessoas, com o prefeito e vice-prefeita, 17 pessoas que
dirigem o município pra 54 mil. E pra que essa agonia toda? Deixo bem claro
aqui os meus agradecimentos e dizer ao povo do bairro da Cascalheira e
também a outros povoados, que nós estaremos cobrando a lei de 2014. Vou
deixar aqui bem claro. A lei de 2014 que garante a você morador do bairro da
Cascalheira; bairro do São João ainda; pessoal do Lamerinho; aqui do Rei
Pelé; Tiracolo, que não tem o seu documento de casa, que aqueles documentos
que você tem não têm validade nenhuma, viu. O prefeito tem que autorizar e
tem que dá o documento de vocês, que foi aprovado nesta cada aqui, alei no
dia 16 de julho de 2014. E eu vou cobra a cada dia que se passa. Mais uma
vez eu deixo um abraço a todos os povos e todos os seguimentos da religiões
de matriz africana do nosso município. E dizer que nesta casa tem um
representante à altura de vocês. Um abraço a todos. Que Xangô guie os dias
de vocês.
Vereador Leandro na Tribuna:
Bom dia senhoras e senhores. Meu bom dia especial... Voltando aqui ao
discurso. Meu bom dia a todos colegas vereadores; publico aqui presente que
está assistindo aqui nesta manhã; a Guarda Municipal que se faz presente;
aos nossos estagiários da Câmara e aos profissionais que estão trabalhando
na reforma desta casa, meu bom dia a todos. Queria iniciar desejando um bom
dia a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais; aqueles
que nos acompanham através da transmissão da radio Cultura FM. Deixar
aqui a minha tristeza... Queria dizer a todos que na sessão extraordinária,
onde nós votamos as contas dos gestor municipal no exercício de 2018, essa
sessão não foi transmitida nem pela radio comunitária, até aí eu entendo, e
nem pelas redes sociais. Não garantindo o povo de Araci a transparência
necessária que nós devemos ter enquanto políticos, representantes desta terra.
É preciso entender que nós somos funcionários do povo! E precisamos da
transparência a todos os atos desta casa. A Câmara tem equipamento
suficiente pra fazer essa transmissão via redes sociais. Isso não foi feito e eu
não fiquei contente em relação ao mesmo. Queria senhoras e senhores, como
eu disse na ultima sessão, no meu ultimo discurso, que iria fazer uma consulta
no Tribunal de Contas, através de áudio e vídeos que rolam no município,
aonde se condenava a gestão de 2012, na verdade 2008 a 2012, que teria feito
compras a “Du Campo”, uma empresa de gêneros alimentícios. E esse vídeo,
eu volto a afirmar a vocês, eu não encontrei nenhuma nota da “Du Campo”
no Tribunal de Contas, vendendo, naquele período, a Prefeitura Municipal de
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Araci. Encontrei uma denuncia impetrada cobrando esse desvio de finalidade
no Ministério Público, aonde o Ministério Público arquivou por falta de
provas. Encontrei, em notas de outras empresas que ganharam licitações e nos
itens dos produtos, produtos fabricados pela “Du Campo”. Isso eu encontrei.
Mas vale ressaltar que não é a SADIA que vende o frango a prefeitura de
Araci. Vale ressaltar eu não é a FRIBOI que vende a carne a prefeitura de
Araci. E sim o Frigorifico Mamota! Que compra os itens e revende ao
município. Não houve nenhum tipo de ato ilícito na minha pesquisa, mas se
algum vereador obtiver eu peço cópias. E se errou eu vou dizer que errou aqui
nesta casa. Também não poderia deixar de falar, senhoras e senhores,
servidores da educação, colegas vereadores, povo de Araci, dono do dinheiro
público que entra mês a mês nesta prefeitura; nós estamos com diversos
problemas de receitas. A prefeitura alega que não tem dinheiro pra nada.
Estamos com as aulas paralisadas desde o dia 17 de março, pra ser exato.
Mas senhoras e senhores, tivemos um valor 41 reais, pra distribuição do kit da
merenda escolar, que comprou apenas 9 itens. E aqui, quando a gente fala, a
prefeitura trata logo de botar as bananas pra comer os macacos. Aí vem falar
que o valor foi realmente o que o Governo Federal repassou. Mas eu não
estou entrando nesta discussão! Eu to entrando na discussão que 41 reais
dava pra comprar muito mais do que foi comprado. Ninguém é criança! E aí
senhoras e senhores, olha o que acontece coma a gestão... E eu volto a dizer a
falta de um gestor que faça gestão na nossa cidade. Observe o que é a falta de
gestão! Eu me deparo com 2 decretos municipais, um e nº 1.414 e outro de nº
1.413. Todos do dia 14 de agosto presente mês. Recente vereador Jera! Dois
decretos! Os 2 a gestão dando cargos de supervisor pedagógico e
coordenador de programa pedagógico. A 2 profissionais da educação que
recentemente colocaram nas suas redes sociais, que apoiavam o grupo do
prefeito. Uma que nunca pertenceu o grupo, mas se colocar na rede social,
recebe um cargo de supervisor pedagógico, como o dinheiro do povo da nossa
terra. Com dinheiro que não tem dinheiro, como diz o prefeito. Com dinheiro
que não pode dar aumento, mas pode agregar pra fazer política. Olhe o que eu
estou dizendo nesta manhã. E dei os números dos decretos.

Vereador Jera pede um Aparte.

Eu só gostaria de complementar o seguinte. Se o senhor vereador tem
isso em mãos e foi depois da publicação, por que não denuncia no Ministério
Público de imediato? Por que não denunciar no Ministério Público?

Vereador Leandro – A gestão... Vereador Jerônimo, a questão não é
ilegalidade. Vossa Excelência sabe muito bem disso; não venha botar banana
pra comer macaco que não vai dar certo. O prefeito tinha até dia 14 de agosto
pra fazer demissões ou contratações. O prefeito não pode demitir funcionário
nenhum a partir do dia 14 de agosto, que a lei eleitora não permite. E ele
utilizou justamente dos últimos minutos que ele tinha direito legal, mas é
imoral pra fazer o ato! Mexe nas receitas; gera despesa. E aí nós estamos
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vendo os próprios profissionais de educação, almejando um reajuste não tem
dinheiro. Quantos e quantos profissionais votaram na gestão e o prefeito disse
que não pode dar mais 20h; que não tem mais cargo e pode dar o adversário
pra agregar o voto. É um tapa na cara de quem votou na gestão! Não sabemos
que os profissionais da saúde tão almejando um reajuste salarial desde
janeiro. E a gestão vem dizendo: “A Presidência da República congelou todo
reajuste”. Mentira! Congelou a partir da data do Decreto Presidencial. O
reajuste de janeiro não! O reajuste de 2020 não! E a própria doutora Patrícia
disse aqui em assembleia, que ia estudar o que poderia ser feito e o que
poderia ser dado. Mas que a partir de 2021 tava congelado. Aí eu concordo!
Tá realmente congelado. Mas, senhoras e senhores, quando a gente fala o que
tá acontecendo agora, aí voltam pro passado. Eu não quero saber de quem fez
ou deixou de fazer. Eu quero saber de quem tem condições de fazer melhor. É
isso que eu quero saber neste pleito. Eu não quero saber da gestão de 2012,
porque se for falar da gestão de 2012, da ex-prefeita Nenca, eu posso descer
um pouquinho no tempo e falar da ex-gestão de Zedafó. E aí? Aí o caldo vai
engrossar! Não me interessa o passado de Nenca e de Zedafó. Me interessa
Silva Neto porque está na gestão. E aí senhoras e senhores, o que eu não
entendo é que justamente na gestão de dona Nenca de 2012, hoje, a précandidata a prefeita, do atual prefeito, ocupou o cargo de secretária. O
governo era tão ruim e ela não denunciou. As contas de Nenca de 2012 foi tão
ruim de 2011 foi tão ruim, que a vice de vocês era vereadora e votou a favor!
Ou não? Será que dá pra imaginar que nós devemos parar de falar de passado
e pensar no futuro desta cidade. Nós devemos avaliar qual pré-candidato a
prefeito tem um preparo maior; qual vice no cenário hoje tem um preparo
maior. Apesar que, o meu amigo Manoel Nunes, lança o nome como précandidato a prefeito, porque eu não vi ainda lançar um possível vice. Eu vou
parar aqui porque eu vou usar mais 5 minutos. Vereador Presidente já
liberou. Continuando. Eu não sei quem é o vice ainda, numa provável
candidatura. Nem de Manuel Nunes e acredito que Papalo retirou a
candidatura a prefeito e colocou pra vereador. É um direito dele, respeito. E
aí senhoras e senhores, falando do COVID-19. Quando nós tínhamos o
primeiro caso em Araci, o prefeito chorou; gravou vídeo; pararam tudo;
reduziram horário de funcionamento de mercado, de comercio... E eu dizia se
reduzir vai aglomerar e vai infectar ainda mais pessoas. E hoje, nós temos 800
casos, praticamente em Araci, e aí decidiram abrir tudo. Olha a contramão
que a gente vive no mundo de hoje! Tem um caso, fecha tudo. Tem 800 casos,
borá liberar. Tem que ter gestão! Tem que pensar! E donos de bares na zona
rural, os povoados me perguntando: “Vereador, o que eu faço?” Eu disse:
Siga a lei e a sua consciência! Se você abrir, coloque os itens de proteção. Um
álcool gel; exija que as pessoas entrem de máscara; exija um afastamento de
cada cadeira uma da outra. Cumpra as regras! Mas sinceramente senhores
vereadores, está largada a situação do COVIDE-19 em Araci. E olhe, o
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resultado vai chegar logo, logo. O que eu to cobrando é gestão! E aí, pra
encerrar o meu discurso de hoje, eu não poderia deixar de falar dos
agricultores desta terra. O agricultor passa o ano inteiro trabalhando; sai das
suas residências vem fazer ADAP, com todo sofrimento; paga a sua
contribuição e aí a gente se depara com esse desenrolar “Garantia Safra”.
Passa uma vida inteira trabalhando, paga e na hora de receber o “Garantia
Safra”, a gente percebe que faltou gestão. Oh o tanto que eu já falei de gestão
hoje. Sei que o secretário já falou com o Presidente interino Valter, que vai vir
explicar. Espero que dê uma explicação convincente! Mas dizer a cada
cidadão araciense, sofrimento já foi feito. Tucano já recebeu; Barrocas já
recebeu; Teofilândia já recebeu. Vocês já viram no índice na estatísticas do
governo contratada pelo Governo do Estado, a posição que Araci se
encontra? Mas aqui vivem a pregar na cabeça do povo de Araci, que Araci é
exemplo pra região do sisal. Tá lá, que Araci é exemplo pro Estado da Bahia.
É muito iludido acreditar nisso. É muito iludido o cidadão que acreditar numa
conversa dessa. Eu sei que tá desenvolvendo um salto tremendo no cenário da
região do sisal no município de Serrinha. Município de Serrinha tá se
desenvolvendo! E vocês vão ver no próximo, na próxima pesquisa do instituto
contratado pelo governo. Eu to falando de Serrinha crescendo agora; isso vai
refletir lá na frente. Araci não tás refletindo nem agora, como é que vai refletir
em nada lá na frente? Quantas e quantas empresas estão abrindo em Serrinha,
ali próximo do “Açaí”? Quando o cidadão araciense passar pra Feira de
Santana, observe as margens da BR, que vocês vão ver. No mais senhoras e
senhores, eu peço ao cidadão araciense, que procure votar com a consciência;
que não vendam o seu voto. Já teve vereador aqui colega que disse na Tribuna
e eu vou repetir. O voto vendido elege bandido. Não tenho interesse nenhum
de eleitor que quer me vender o voto. Nenhum! Fazer visitas, estou fazendo.
Procurando as pessoas que eu já atendi no meu mandato. E vou continuar
fazendo. Meu bom dia a todos.

Vereador José Augusto na Tribuna:

Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo que tão
escutando aqui pela Cultura FM; também os que tão presentes aqui na
Câmara; o pessoal que tão trabalhando também; meu colegas vereadores.
Iniciando aqui agradecendo a Deus por mais um dia. Senhor Presidente,
quero iniciar aqui falando da ação do Tanque da Nação, a alegria do povo ali
com a entrega desta grande obra que foi pedido por muito tempo a vários
gestores e não conseguiram; veio um menino de lá pra cá, chamado Silva Neto
e conseguiu entregar o Tanque da Nação, que o povo nem acreditava, quando
chegou à noite lá não acreditaram que o Tanque da Nação estava daquele
jeito. Precisa ainda fazer aquela área da praça ali, mas já foi dado um passo
muito importante pra população de Araci. Entregue também 3 tratores, pra
comunidades, de arar terra; carros novos foi entregue a ação social; o
Mercado da Carne também. Eu tenho dito que esta administração cada dia
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surpreende a população, porque tem trabalhado, tem feito pelo povo de Araci.
Senhor Presidente, eu quero dizer ao vereador Léo de Eridan, que quem fez o
vídeo da “Du Campo”, do senhor Edivaldinho, foi o vereador Zé Augusto. E
eu vou provar, eu vou dá Xerox a ele aqui, como a “Du Campo” vendeu pra
prefeitura. Vou provar com documento do TCM; se foi no TCM não achou, eu
tenho guardado. E a maior vergonha não é dizer que ele é a pessoa ser dono
de uma empresa e praticamente era proibida aqui pela prefeitura vender
leite... Tomava o leite do povo; se tivesse na praça a fiscalização chegava,
tomava pra ir vender a “Du Campo”. Aí é que é vergonha. Vergonha é botar
aqui um projeto que é aprovado nesta casa que dizia o seguinte. Que o
cidadão que viesse vender um saco de farinha, tinha que tirar uma nota fiscal
no setor de Tributo. Uma dúzia de ovos. Porque quem poderia comprar tudo
isso era a “Du Campo”. Aí é que é vergonha! Isso que é vergonha pra o povo
de Araci! Agora senhor Presidente, gostaria de dizer que vou entregar aqui na
mão dele, a Xerox, aonde também diz lá no documento, que teve um
rendimento de 2009 a 2010, no valor quase de 1 milhão de reais. Só vendendo
pra prefeitura de Araci. Analise. Não vendeu pra nenhum lugar, só a
prefeitura de Araci. Quem entregava os Danone nos colégios? Será que era eu
ou era a “Du Campo”? Quem entregava os Danone que as crianças diz “nós
vamos ficar diabético” um dia que entregava. Um dia! Só tinha merenda 1 dia
ou 2. Hoje você não vê reclamação da merenda. Também vi um vídeo dele,
falando do Edivaldinho, que era uma vergonha o precatório dos professores,
que o prefeito mandou um decreto pra Câmara de Vereador, pra não dá o
direito ao professor. Você é mentiroso! Onde é a sua faculdade? Porque nem
eu que sou leigo. Decreto, quando o prefeito decreta, já está decretando. Ele
tem um prazo de validade o decreto. Veja o vídeo dele aí, o que ele diz.
Prefeito mandou um decreto pra Câmara. É assim que tu quer dizer que vai
administrar o município, que não sabe nem o que é um decreto? Um decreto
possa que a Câmara pode diante do decreto, pode criar uma lei. Agora, o
decreto é do município. Então, que tá vendo na televisão dizer “o Presidente
da República baixou um decreto, mas a Câmara tem que se movimentar pra
cria à lei”. Aí sim! Aonde é que você tão inteligente em dizer que a prefeitura
mandou um decreto pra aqui? Peraí meu amigo, que faculdade é essa a sua?
Quem é que tá lhe assessorando aí? Pelo amor de Deus. Me faça uma garapa!
Vim falar que o prefeito Silva Neto, tá aqui oh, meu povo de Araci. Tá aqui na
minha mão; se você quiser saber o que é a questão dos precatórios do TCU
oh. É lei! Não pode repassar pra beneficio de professores, porque é uma perda
do município de Araci. É uma perda do município de Araci e não de
professores, porque professores receberam seu salário em dia. E eu posso
passar pra você se você quiser. Agora, o que me chama atenção, que ele fala
de educação. Por que você teve tão perto da administração e não viu aqui oh,
jornal Folha do Município. Era ligado aí a prefeitura, meu amigo Gidalti, que
também tem uma responsabilidade eu respeito e fazia suas matéria. Tá aqui. O
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clima e a situação. Psiquifarencia; vivida nos dois dias, nos quais se
misturava greve e evento de professores. (hahaha) Olha, oh o que eles falam
de educação. Tá aqui oh Gidalti. Aqui também, o jornal Folha do Município
fala que teve uma pessoa do sindicato que fala da questão da caixa preta do
dinheiro da educação. E ele faz um relato, que eu aí parabenizo que é muito
inteligente, dizendo que ele não tinha o conhecimento de ir em algumas teclas
lá e procurar o valor. Ora, hoje tem dinheiro pra tudo; antigamente não tinha
pra nada. Mas esta gestão, que não é direito, que todo mundo vi passar na
televisão, que o Presidente da República fez um ato, baixou dentro da lei, que
foi aprovada, por 18 meses sem poder ter direito nem servidor estadual, nem
federal e nem municipal ter direito a aumento. Mas o prefeito Silva Neto já
sentou com a APLB, pra tentar já resolver o problema e dá o aumento que ele
está querendo beneficiar. Agora, falar de aumento, a gestão passada só eu
aqui 7.23 de aumento. O prefeito só de uma vez deu 8. Se trazer aqui os
aumento que o prefeito deu ao servidor publico do nosso município, aos
professores, só um aumento já cobriu o aumento da ex-gestora. E o seu
Edivaldinho estava de junto; que ele disse que participou da gestão da mãe
dele. Por que não viu esta situação? Tá aqui oh! Quem lembra da coqui? Sabe
quanto ficaram devendo a coqui, que quase a faculdade a coqui vai embora de
Araci? 43 mil reais! E querem falar de educação, querem ter moral de falar
alguma coisa em Araci. Tá aqui em minha mão do Caldeirão Novo. Se quiser
Xerox viu? Pagamento do colégio do Caldeirão novo; ele estava perto da mãe.
Por que não viu? Tá aqui oh! Não só é a folha de cima não. Eu tenho aqui o
ato do Banco do Brasil, tá aqui oh, quem quiser Xerox. Dois pagamento; oh o
outro aqui. E aí vem falar de educação; que o professor; que o prefeito não dá
aumento, não da o precatório porque não quer. Onde foi a cidade que deu
aqui? Porque o que deu tá respondendo criminalmente. Euclides não deu; Sta.
Luz não deu. E tá aqui oh. Por que ele não olhou também o dinheiro das
creches? Que tiraram sem nem começar a obra. Tá aqui o pagamento em
minha mão. Aí vem falar aqui de educação, que vai dar que não se preocupe
professores e 40 %, que eu estarei do lado de vocês. Quem tá do lado do povo
é quem tá dando! É quem tá resolvendo o problema! E continua. Eu também
senhor Presidente, dizer a população de Araci que, a educação não parou. A
educação está em um momento que estacionou pela questão de uma doença. O
município, se ele tirar 1 centavo, que não seja dentro da legalidade, traga,
traga vereadores da oposição, 1 centavo que esta administração tirou ilegal.
Vocês só sabem falar aqui; mas vocês não tem prova igual a mim! Quando eu
falo aqui é porque eu tenho prova; eu tenho prova. E de tudo que eu falar eu
tenho prova!Me leve na justiça pra eu provar! Sempre falei aqui a verdade.
“Ah, o vereador vem pra aqui pra defender gestão”. Eu to defendendo uma
gestão que trabalha e que tem responsabilidade com o povo de Araci. Não
defender um aqui que acabou com o município não! Que tirou o dinheiro e
não fez nada! Agora vem querer botar bainha em lugar onde não deve. Quem
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tá dizendo é o vereador Zé augusto, porque eu tenho prova. Isso... Sobre
também à questão do que você falou seu Edivaldinho; me procure aqui que eu
tenho do TCU viu? Me procure, já que você disse que o prefeito mandou um
decreto. Oh, que inteligência essa sua! Falar de decreto? Pelo amor de Deus
rapaz, você quer dizer que vai administrar o município, não sabe o que é um
decreto; quando é que vão um cidadão desses? Onde é que vai um homem
desses? Dentro de uma prefeitura. Se não conhece nem um decreto. Dizer que
o prefeito mandou um decreto pra Câmara de Vereador. Prefeito mandou aqui
dentro do orçamento, o montante que o município vai receber em 2021. E que
tem que ser aprovado pra entrar no orçamento vereadora Jamile. Agora vem
pra aqui “não, eu quero dizer que eu vou dividir com vocês, ratear”. Pelo
amor de Deus, me faça uma garapa rapaz! Existe uma... Os advogados
entraram com ação no Ministério. No Supremo Tribunal Federal, pedindo que
os professor tem direito. E se os professor tiver direito aos 40%, nenhum
prefeito vai ter condições de tira Manoel de Bernardino. Nenhum! Porque é
lei! E tem que cumprir a lei. Por que foi que Sta. Luz não deu? Por que
Euclides da Cunha não deu? Compro ônibus, comprou tudo e não deu ao
professor? Porque ele sabe que vai responder e pode ser preso! Então, não
venha aqui fazer live, querendo enganar o povo não; que o povo não é menino
não rapaz. O povo tem conhecimento. Eu sou leigo; talvez não tenha a
faculdade, mas eu busco primeiro me preparar e vê se isso aqui é verdade pra
eu falar. Eu vou comparar uma administração que aí está com a que passou
rapaz. Pelo amor de Deus meu povo de Araci. A cada dia os avanço em nosso
município, vi pra aqui dizer que Fulano não é preparado. Que não é
preparado é vocês! Que fala de decreto, que mandou pra Câmara decreto.
Então não veio preparado. Então meu povo de Araci, também apresentei nesta
casa, um Projeto de Lei que não foi colocado na pauta hoje, que isenta as
pessoas mais carentes da taxa de iluminação pública. Está aqui, eu como
vereador posso fazer. Vamo pra discussão. Se de uma forma não tem
condição, a gente vai aprimorar o projeto mais ainda, mas não vou retirar o
projeto não, porque vai beneficiar aqueles mais carentes do nosso município,
que paga taxa de iluminação pública Manoel. Dói em quem doer! E o prefeito
tinha me dito que lá atrás, não é questão de auto se promover não. A Câmara
de Vereador e os vereadores pode botar projeto pra até o dia 31 de dezembro.
Aqui não é auto promoção não. Aqui não para. Como o Congresso Nacional
não parou quando foi à eleição de Presidente da República. Então, coloquei o
projeto; vou ficar batendo na tecla até entrar na pauta. Se não entrar na
pauta, vou mostrar a população! Porque devemos sim, sempre estar do lado
do povo. Qualquer vereador que entrar com projeto, que seja pra beneficiar a
população e tiver dentro da lei, estarei aqui à disposição pra votar. E sei que
meus colegas tem votado aqui. Encerro dizendo a população do município de
Araci. Com 11 anos de mandato, sempre preservei o meu nome; ninguém
nunca viu meu nome em escândalo e nem de defamar ninguém e nem de querer
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tirar o direito de ninguém. Sempre fiz por onde atender o povo de Araci. Vejo
eles aí botando nas redes sociais, aquele vídeo dos garis, parecendo que era
eu que pagava gari. Prefeitura tomou as devidas providencias e
imediatamente puniu a empresa. E eles ficam soltando, parecendo “vamos
prejudicar ele”. Cês vão cansar o dedo! Que eu fui eleito na outra que vocês
colocaram o tempo todo e eu fui eleito. E agora, tá nas mão de Deus e do
povo! O povo que decida. Se eu não voltar pra aqui é porque o povo não me
quer aqui. E eu tenho que respeitar a opinião do povo. Agradeço a Deus e ao
povo que tá ouvindo, neste momento, está mensagem.

Vereador Marcos na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; público que nos ouve pela
Cultura FM; pessoal que tá aqui, bom dia a todos. Senhor Presidente é um
prazer retornar a esta Tribuna com Vossa Excelência presidência, prefeito do
Caldeirão; muitas benfeitorias foram feitas no Caldeirão, a pedido de Vossa
Excelência. Parabenizo o seu trabalho! Povo de Araci; eleitores de Araci
faltam 75 dias para a eleição! 75 dias para a eleição municipal. Todo mundo
aqui agora é o salvador da pátria. O vereador Zé Augusto, entra com um
Projeto de Lei, que já existe este projeto há 11 anos; 11 anos tem este projeto
na Câmara de Vereadores de Araci. 11 anos! E a 75 dias da eleição, o
vereador Zé Augusto, vem com Projeto de Lei, reduzindo a ATIP. De 11 anos
pra 75 anos, há uma grande diferença. O marketing político de qualquer um
aqui, eu mostro a verdade ao povo de Araci. 11 anos! 11 anos tem este
projeto! O vereador Zé Augusto, coloca este projeto, colocando os vereadores
que vão pra reeleição, numa situação difícil. Porque o vereador Zé Augusto
pode chega na radio e dizer que ele quis, mas os colegas vereadores não
quiseram. Isso é pura hipocrisia! Pura hipocrisia! 20 anos, olhe só, vocês que
estão me ouvindo. Essa lei foi em 2009! 75 dias pra eleição, o vereador Zé
Augusto, bota esta eleição aqui. Os 14 vereadores que vão pra reeleição fica
numa situação difícil; porque ele pode dizer que os colegas vereadores não
votaram no projeto. E olhe que este projeto não conversou com nenhum
vereador aqui. Por que este projeto se viesse pra cá, deveria vir do prefeito e
não colocar, nós vereadores, em á situação. Isso não é política colega
vereador! Por isso que eu disse tire de pauta! E se botar eu peço vista. E se
botar eu voto contra. Não devo nada a ninguém! Não preciso fazer media com
ninguém! Então, este projeto é pura, mera política. Porque ele vai dizer depois
que nós não votamos no projeto. Não votamos no projeto. Este tipo de projeto,
não é pra se entrar aqui agora. Não é! Porque você não vai querer... Isso
colega vereador, isso desgasta tanto a situação, como a oposição. A qual eu
faço parte da situação. Em momento nenhum me consultaram sobre este
projeto. Pois não colega vereador Jera.

Vereador Jerônimo aparteia o colega Marquinho:

Muito obrigado vereador. Eu vou deixar bem claro também a toda
população de Araci o seguinte. O vereador Laerto propôs um aumento de
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insalubridade aos servidores que estavam direto com o COVID-19. Foi
aprovado aqui eu votei contra! Cadê; já receberam? E essa questão eu digo
ao nobre vereador Zé Augusto, é uma coisa pra se pensar. Como é que nós
vamos escolher que vai pagar (ausência de áudio) do nosso município? Será
que você que vai pagar por dois? Onde nós arrecadamos, deixo bem claro,
desculpa vereador, nós arrecadamos 63 mil reais da (ausência de áudio). E
nós pagamos 93 mil da falta 30. E agora, se caso isso fosse acontecer? Gente,
eu acho que esta casa aqui a gente precisa rever certos conceitos de estar
vereador. Nós estamos fazendo... Nós estamos aqui como eu falei, 17 pessoas
decidindo pelo nosso povo, 54 mil. E a gente ficar brincando de estar
vereador. Desculpa vereador Zé Augusto, mas na minha humilde opinião é
uma imoralidade; é não ter presteza com o povo de Araci na questão de um
projeto deste. Muito obrigado vereador Marquinhos

Vereador Marcos – Continuando senhor Presidente, em relação ao
vereador Léo de Eridan. O meu momento especial da minha vida eu dedico
todo, todo esse tempo que eu tenho como mandato eu vou dedicar
exclusivamente aos professores. 2013 - o piso salarial dos professores. 2020 –
o piso salarial dos professores colega vereador Léo, que respeito muito e
Vossa Excelência também é professor. 2020, 7 anos de governo de Silva Neto.
7 anos! Nós tivemos um, aumento de quase 80% no salário dos professores. E
lhe digo, me sinto orgulhosos de fazer parte do governo do prefeito Silva Neto.
Nós não tivemos, nós não usamos de má fé. Nós não usamos o dinheiro pra
adquirir voto. 2012, quantos concursados não chegaram ao município de
Araci? 2012, quantos concursados não foram nomeados antes da eleição?
Quantos? Quantos? Então, Vossa Excelência falou de um cargo. Um! Dois!
Vossa Excelência falou de nomeação de 2 cargos dentro da lei. Como Vossa
Excelência falou mesmo que o prefeito tinha esse tempo pra nomear e
exonerar. 2 cargos vereador. Em 2012 nós tivemos milhões, varias
concursados. Vários! Então assim, pra hoje não é nada. E olhe que nossa
cidade, cada dia que passa, tá se desenvolvimento, está aí na cara, todo
mundo vendo. Nós tamos vendo onde está sendo aplicado o dinheiro do nosso
município. O que foi que ele fez? Ele esperou o parecer do TCM, juntamente
com o competente jurista doutor Robertinho. Ele esperou o Presidente da
APLB. Então, tá se vendo colega vereador Léo, tá se vendo. Como eu estava
falando com Vossa Excelência; 2 cargos não é nada pra quantas nomeações
que foram feitas em 2012. Por mais que Vossa Excelência seja um vereador de
oposição, uma oratória perfeita, mas a sua oratória não condiz com a verdade
que tá aí com o nosso município. Será que um dia alguém sonhou que o nosso
município taria dessa forma? Como os professores em dia e esse projeto
também meu amigo Geiso? Vai também com os agentes de endemias. Os
agentes de saúde. Então, são 3 categorias em 75 dias para o final de governo.
O que é que ele poderia fazer? “Vou cruzar os meus braços! Não sou
candidato. Não vou ser candidato. Vou cruzar os meus braços! Não vou pagar
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ninguém e vou sair rico”. Mas ele fez o contrario; ele respeitou primeiramente
o nosso grande líder, o pai dele. Que foi massacrado neste município, de ser
bom. Ele respeitou a hierarquia da família; ele veio e fez a diferença e tá
fazendo a diferença 75 dias não vai fazer diferença se Vossa Excelência
chegar aqui e criticar o governo. É normal! Mas Vossa Excelência tem que vir
com provas como o vereador Zé Augusto vem. Quanto aos fatos não há
argumentos! Nós temos um grande líder político que assumiu ser líder no
lugar do pai. Aonde eu ando neste Brasil a fora, diante de Deus, o único
araciense que este povo conhece lá fora se chama Zedafó. Ele já é o símbolo
de Araci. Com toda a experiência, não experiência política, mas experiência
de dentro de casa e faz um ótimo governo. Então vereador, como eu vou frisar
de novo

Vereador Leandro interfere e pede aparte de 1 minuto.

Vereador Marcos – acho que só tenho 30 minutos. Ah vá.

Vereador Leandro – Vereador Marquinhos, primeiro parabenizar o seu
iscurso e dizer que você tem uma desenvoltura muito interessante pro cenário
político, até porque você foi assessor de deputado, assessor de vereador em
Feira de Santana e aprendeu muita coisa nesta vida pública. Dizer que
realmente não trouxe os decretos, mas dei os números dos decretos aí na
Tribuna; isso pode mostrar tranquilamente. Mas dizer a Vossa Excelência,
como Presidente da Comissão de Educação desta casa, que nós temos diversos
pré-candidatos a vereadores, que fazem parte do quadro de profissionais da
educação, não é só eu no caso. Inclusive tem um pré-candidato da situação,
que já gravou vídeos, o ex-vereador Anastácio, explicando essa situação dos
precatórios. Você falou TCM, mas na verdade é o TCU. O TCU é um órgão
orientador; ele orientou as gestões, os prefeitos não repassarem porque o
dinheiro estava vindo em forma de precatórios. Mas o Ministério Público
federal, já pediu TCU que se retratasse; isso já vai ser feito, isso já tá certo.
Inclusive, tive com o Presidente do sindicato, Elmer, e ele me disse “olhe Léo,
olhe vereador”, ele fala bem assim, “depois que concretizar as précandidaturas vou lhe dizer. Vou exigir comprometimento em vídeos e todos os
pré-candidatos a prefeito, com os professores, com a categoria de
profissionais de educação, se comprometendo a repassar o que é direito”.

Vereador Marcos se dirige ao colega Leandro:

Vossa Excelência como professor, que um professor é um pai pros
alunos. É o espelho da vida do futuro como professor. Por tudo que vocês
professores fazem por esta cidade maravilhosa. Vossa Excelência concorda
que hoje a educação tá melhor? Ou a educação tá pior? Sim ou não? Tá pior
ou tá melhor?

Vereador Leandro – E acho que deveria avançar muito mais.

Vereador Marcos – Concordo! Mas a pergunta é: tá melhor ou tá pior?

Vereador Leandro – Vou lhe responde rápido. Tudo neste mundo, neste
país evolui. Mas tá evoluindo de maneira muito lenta.
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Vereador Marcos – A pergunta não foi este! Tá melhor ou tá pior?

Vereador Leandro – Já lhe respondi. Pra mim ela nem tá melhor e nem
tá pior.

Vereador Marcos – Então esta do mesmo jeito. Congelou?

Vereador Leandro – Congelou. Não vou também dizer que melhorou.

Vereador Marcos – Se Vossa Excelência disser pra todo aqui, com a
população toda ouvindo, dizendo que tá igual... Vossa Excelência...

Vereador Leandro – Pra mim congelou, principalmente porque nós
perdemos diversos alunos por falta de investimento nas fronteiras. Congelou!

Vereador Marcos – Congelou. A creche que era pra ser feita, por que
não foi feita?

Vereador Leandro – Qual creche? As 3 creches que iriam ser feitas vou
devolvido o dinheiro pelo atual gestor.

Vereador Marcos – Então Vossa Excelência acha que a educação não tá
melhor?

Vereador Leandro – Congelou. Pra mim congelou.

Vereador Marcos – Congelou! Vossa Excelência fala do COVID-19.
Que falta gestão, falta gestor. Pelo amor de Deus. Um país...

Vereador José Augusto se manifesta:

Colega vereador Marquinhos, só pra informar da creche. Eu quero
mostrar aqui vereador Marcos, que disse que o prefeito devolveu o dinheiro
das creches; não é isso? Mas tá aqui, eu mostrei há pouco tempo e tá na
minha mão aqui oh. A nota porque o prefeito devolveu. Tiraram 325 mil. Oh
aqui o pagamento aqui oh. Banco do Brasil! É por isso que o prefeito evolveu;
o prefeito ia pegar uma bomba e responder judicialmente.
Vereador Leandro – Eu acho vereador Marcos, só 1 minuto. Eu acho que a
prefeitura pagou uma empresa. A empresa deveria ser acionada pra executar
o serviço.

Vereador Marcos – Eu sei que a sua resposta... Vereador rapidinho. Eu
acho que a sua resposta... Vereador rapidinho. Presidente. Presidente.
Presidente
O presidente Valter deixa a mesa para fazer uso da Tribuna:

O vereador Marcos se manifesta: – A pergunta que eu fiz ao vereador,
ao professor Léo é se tá melhor ou tá pior?

Vereador Leandro – Congelou!

Vereador Marcos – Mas é o seguinte. A sua resposta, de tá melhor, lhe
compromete.

Vereador Leandro – Não!

Vereador Marcos – Eu sou vereador como Vossa Excelência. A sua
resposta, honesta, aqui pra todo mundo ouvir, lhe compromete...

Vereador Leandro – Vereador Marcos, a pavimentação do serviço
publico da prefeitura melhorou.

Presidente Valter – Vereador Léo de Eridan, o vereador Marquinhos...
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Vereador Leandro – Eu não comprometo falar a verdade.

Vereador Marcos – E tem isso.

Vereador José Augusto – Não vale discutir com o vereador Marquinhos.
É uma situação que nós temos que mostrar...

Presidente Valter – Vereador José Augusto, o vereador Marquinho tá
utilizando a Tribuna. E eu peço que... Vereador Marquinhos...

Vereador Marcos – Eu não vou faltar uma sessão da Câmara, não vou
deixar usar um dia a Tribuna desta casa, pra mostrar a verdade. São 75 dias e
o meus mandato vai até dia 31 de dezembro de 2020. E lhe digo, contra os
fatos, não tem como questionar. Tenha uma boa semana a todos os meus
colegas vereadores; bom trabalho pra vocês; que Deus proteja vocês no dia a
dia de vocês; que Deus dê força a vocês, para que vocês retornem a esta casa.
Porque vocês são uns grandes valores deste município, por que eu sei, convivo
com vocês e sei do trabalho que vocês têm. Parabenizo diante mão a todos os
vereadores e toda a população de Araci. São 75 dias! E boa sorte pra vocês.
Estarei sempre aqui na Tribuna da Câmara. Boa semana a todos.

Vereador José Augusto (questão de ordem) – Eu vou ter que mim dá
uma saidinha aqui agora. Peço que Vossa Excelência consulte o plenário.

Vereador Valter na Tribuna:

Bom dia a todos os vereadores; senhor Presidente; público aqui
presente; ouvintes da Cultura FM de Araci. Quero nesta manhã senhor
Presidente, diante de tantos discursos acirrados, aqui na Tribuna da Câmara,
dizer aos colegas vereadores que se aproxima p pleito eleitoral e peço aos
colegas mais coerência aqui na Tribuna, até mesmo porque a população quer
ouvir dos seus vereadores, proposta, desempenho de cada um mandato. Mas
não poderia deixar senhor Presidente, de utilizar a Tribuna, nesta manhã, pra
mostrar a minha satisfação em poder fazer parte da maior historia política
deste município, que é da gestão que se iniciou em 2013 e chegamos em 2020,
no mês de agosto, faltando 4 meses pra finalizar a maior administração já
vista nesta terra; uma administração voltada ao desenvolvimento, ao
progresso; uma administração voltada pra o crescimento do nosso município.
O município de Araci que sofreu durante décadas, por obras tão simples
vereadora Jamile. Tão simples! E eu me emocionei em um depoimento da exvereadora Gilmara, isso no meado de 2019, 2018, lá no Barbosa. 2019 lá no
Barbosa! Onde estávamos inaugurando uma obra importante naquela região,
que é a praça da comunidade do Barbosa e o açougue municipal daquela
região. Tem a vereadora, ex-vereadora Gilmara, falo vereadora porque pra
mim é vereadora eterna aqui deste município; e ali no momento que ela
utilizou, a convite do prefeito, a convite da vice-prefeita do nosso município,
que ela utilizou ali o microfone, ela falou pra o prefeito do nosso município,
pra população, que um dos maiores sonhos dela era ver a Praça do Tanque da
Nação pavimentada. Porque por varias e varias vezes, ela que sempre andou,
fez aquele trajeto da sua residência pra praça e passava pela aquela
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localidade, sempre encontrava, na maioria das vezes, lama, poeira, esgoto a
céu aberto. Quando chovia a enchente naquela localidade, que trazia um
grande transtorno pra população e que se o prefeito do nosso município,
dentro da sua gestão, fizesse aquela obra importante, estaria dando apoio à
gestão e que taria dando apoio ao futuro candidato apoiado pelo prefeito Silva
Neto. E aquilo ali me marcou vereadora Jamile, Vossa Excelência que é irmã
de Gilmara, que tem uma grande trajetória política nesta terra; uma
vereadora que se tornou, neste município, uma das políticas mais influentes,
até mesmo porque a vereadora Gilmara, ela quando se elegeu, no seu
primeiro mandato em 2004, ela se elegeu ainda bem jovem, ela continuou
sendo jovem. Eu acho que a vereadora, acredito que a vereadora Gilmara, ela
tem idade menos mais baixa do que a minha. Mas, ali eu senti naquela época,
que Gilmara vinha preparada; tinha uma família, tinha um pai, tinha uma
mãe, vinha preparada pra poder fazer a diferença aqui na Câmara Municipal.
E assim a vereadora Gilmara trilhou durante 12 anos; saiu candidata à
prefeita do nosso município, no ano de 2016, seno a segunda colocada nas
urnas do nosso município. Parabenizo essa história da vereadora; parabenizo
o seu perfil político de uma grande cidadã, de uma grande mãe de família e de
uma grande política desta terra. Quando eu digo senhores vereadores, que
Gilmara foi à segunda política mais votada em 2016, porque foi onde nós
podemos ver no site do Tribunal Eleitoral a votação do nosso município, que
apontava o prefeito Silva Neto vitorioso e a vereadora Gilmara como a
segunda candidata mais votada deste município. E até hoje pode acessar que
vocês vão ver e comprovar o que to dizendo. Parabenizo todo perfil de uma
mulher que se dedicou a vida pública, que fez a sua história e que hoje se
lança novamente pré-candidata a vice-prefeita deste município, com a grande
história e um grave respaldo político no nosso município. Uma mulher que a
todo momento aqui na Câmara Municipal trilhou uma história totalmente
diferente no nosso município. Parabenizo a vereadora, eterna desta casa,
Gilmara pelo seu perfil político em nosso município. Mas senhores
vereadores, falando do Tanque da Nação, tive a oportunidade de estar perto,
observando a inauguração dessa grande obra, que marca a gestão do prefeito
Silva Neto e da sua prefeita Keinha. E pode vir vereador Jera, a felicidade da
população que mesmo sem um convite oficial do município, a população
apareceu na praça pública pra poder parabenizar a gestão municipal pela
essa grande obra. Tive a oportunidade também de fazer parte da reforma do
Mercado Municipal desta cidade. Um mercado de grande importância pra
população, pras pessoas, os magarefes; uma obra realmente histórica no
nosso município. Que possa se dizer senhores vereadores, que o Mercado
Municipal teve uma nova construção, até mesmo pela qualidade do serviço
que foi feito ali naquela obra. Parabenizo mesmo a administração do nosso
município, por grandes avanços, por entender que a gestão pública, ela tem o
compromissio, ela tem o dever de zelar, de cuidar pela sua população. Não
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poderia também deixar senhores vereadores, nesta manhã, de falar de uma
obra que durante anos e anos, foi palco de política, foi palco de pessoas que
se utilizavam pra poder ter promoções políticas. Se foram mais de 17 anos. E
só esta gestão, com compromissio, com respaldo com seus deputados, com
respaldo com o governador do estado, pôde solucionar o problema do Araci
Norte, que eu costumo dizer no meu depoimento senhores vereadores, o novo
Araci Norte é um dos projetos mais importantes pra o nosso município, pras
pessoas que vive na zona rural, pras pessoas que a vida toda sofreram
esperando a resposta de político desta terra, que só foram enganado. Mas o
prefeito Silva Neto travou essa batalha, travou essa luta e o projeto Araci
Norte se transforma hoje, no maior projeto já visto nesta terra. Parabenizo
mesmo ao prefeito do nosso município, ao deputado Alex Da Piatã, ao
deputado federal Félix Mendonça, a população, ao vereador Guri que
mobilizou as pessoas da zona rural, que vieram fechar a BR 116, pedindo
providencia. E hoje, graças a Deus, o projeto está pronto, preparado pra
entregar a população do nosso município. Não poderia deixar senhores
vereadores, de falar de mais de 30 mil metros de saneamento básico feito, em
todo o município; saneamento básico que tira a lama da frente da casa do
cidadão e que poucos políticos valoriza. Poucos políticos valorizam! Mas nós
sabemos senhores vereadores que, quem valoriza mesmo é o cidadão que
recebe, são as famílias que sai hoje em frente as suas residências e não vê
mais o mau cheiro, não vê mais a lama, não vê mais a poeira. Temos o
orgulho de dizer, eu na qualidade de líder deste governo, com muito orgulho,
tenho o prazer de dizer que mudamos a história deste município. Um
município que se desenvolveu; um município que tivemos a oportunidade de
levar pavimentação na maioria dos bairros do nosso município. Que tivemos o
prazer de colocar a primeira pedra no bairro das Casinhas. E hoje nós temos
aquele bairro praticamente 100% pavimentado. Que tivemos o prazer de
colocar a primeira pedra no bairro do Riacho. Que era esquecido, que já foi
palco também de varias histórias. Temos o prazer de dizer que mudamos a
história política deste município e que temos um grande líder político vivo
nessa história, que é o eterno prefeito Zedafó. Que elegeu o seu filho Silva
Neto, pra poder mudar o destino desta terra. E assim vamos seguir,
trabalhando cada dia por um Araci bem melhor. Um forte abraço. Tenha um
bom dia toda à população.
O vereador Jerônimo que estava assumindo a presidência dos
trabalhos, faz uso da fala, faz as saudações finais e diz que sem nada mais a
ser tratado ou dito, a sessão estava sendo encerrada.
Sala das Sessões – Plenário Vereador José Oliveira Lima – 18 de
agosto de 2020.
Jeronimo Jesus de Lima
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