ATA N 17/2020-Sessão Ordinária
2º Período Legislativo em 25.08. 2020

Os

vereadores Jefson Miranda Cardoso Carneiro , Valter
Andrade de Oliveira, Jerônimo Jesus de Lima, Edneide Santana
Pereira, Gilvan Oliveira dos Santos, Jamile Magalhães da Costa, José
Augusto Moura de Andrade, Laerto Januir Barreto Pinho, Leandro
Andrade Macedo, Leonardo Carvalho dos Reis, Luiz de Souza, Marcos
Antônio Pimentel, e Virgílio Carvalho dos Santos reuniram-se em
Sessão Ordinária no dia 25 de agosto de 2020 e sob a presidência do
vereador Jefson Miranda Cardoso Carneiro realizaram a Sessão de Nº
17/2020 às 09 horas e 18 minutos tempo em que o presidente Jefson,
saudou seus pares em Plenário, as pessoas da plateia e os ouvinte da
Cultura FM-Araci, declarou a aberturada Sessão em nome de Deus e
juntos entoaram o Hino Oficial de Araci.
O presidente então, abriu os trabalhos do Pequeno Expediente,
solicitando ao 1º Secretario vereador Jerônimo que procedesse às
leituras de pauta e o 1º Secretário leu na sequência: A Síntese da Ata
da sessão anterior, as Ementas do Decreto Nº 021/2020 do Poder
Executivo, o Ofício Nº 067/2020 do Sindicato APLB e o Ofício Nº
029/2020 da Secretaria Municipal de Agricultura. O vereador Jera leu
ainda as Ementas das Proposições que foram protocoladas na casa
sendo: Os Projetos de Lei do Legislativo Nº 022 e Nº 023/2020 de
autoria do Vereador Jerônimo, o Projeto de Lei Complementar Nº
001/2020 de autoria do Vereador José Augusto, os Projetos de Lei Nº
007 e Nº 0082020 de autoria do Poder Executivo e a Indicação Nº
032/2020 de autoria da vereadora Jamile.
O primeiro secretário procedeu também as leituras das Ementas
dos Projetos incluídos na Ordem do Dia para apreço e votação:
Projeto de Lei do Legislativo, nº 016/2020, de autoria do vereador
Jerônimo, que dispõe sobre a denominação de ruas do bairro do
Coqueiro - Projeto de Lei do Legislativo, de nº 017/2020, de autoria
do vereador Jerônimo Jesus de Lima, que dispõe sobre denominação
de ruas no bairro do Aurora - Projeto de Lei do Legislativo, nº
018/2020, de autoria da vereadora Jamile Magalhães da Costa, que
dispõe sobre a denominação de ruas no povoado da Barreira. - Projeto
de Lei do Legislativo, nº 019/2020, de autoria do vereador Jerônimo
Jesus de Lima, que dispõe sobre a denominação de ruas no bairro do
Canto da Lua - Projeto de Lei do Legislativo, nº 020/2020, de autoria
do vereador Jerônimo Jesus de Lima, que dispõe sobre a denominação
de ruas no bairro Doce Lar e o Projeto de Lei do Legislativo, nº
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021/2020, da vereadora Jamile Magalhães da Costa, que dispõe sobre
mudanças de denominação da Escola Municipal Tio Patinhas para
Escola Municipal Celvina Leopoldina de Jesus.
Ao fim de todas as leituras o presidente colocou a Leitura da
Síntese da Ata da sessão anterior para apreço do Plenário e este
aprovou a ata por unanimidade, com observação do vereador Jera
solicitando a inclusão do pronunciamento do vereador Marquinhos
que não estava registrado na síntese da Ata.
O presidente Jefson acatou e ordenou a retificação informando
que o discurso do colega estava registrado na Ata bruta da Sessão.
O presidente Jefson deu inicio aos trabalhos do Grande Expediente
solicitando ao 1º Secretário Jera que lesse os Pareceres da Comissão
de Constituição, Justiça e Redação Final referente aos projetos em
votação e leu também indicação de nº 032/2020, de autoria do
vereador Gilvan de Oliveira dos Santos, que designa estudo de
viabilidade de haveres para obras de ampliação do Cemitério Senhor
do Bonfim, no Distrito de Pedra Alta.


Presidente Jefson expõe as matérias:

Senhores vereadores, nós temos aqui pra discussão e votação, o
Projeto de Lei do Legislativo, nº 016/2020, de autoria do vereador
Jerônimo, que dispõe sobre a denominação de ruas do bairro do
Coqueiro. Temos também aqui o Projeto de Lei do Legislativo, de nº
017/2020, de autoria do vereador Jerônimo Jesus de Lima, que dispõe
sobre denominação de ruas no bairro do Aurora. Temos também o
Projeto de Lei do Legislativo, nº 018/2020, de autoria da vereadora
Jamile Magalhães da Costa, que dispõe sobre a denominação de ruas
no povoado da Barreira. Temos também o Projeto de Lei do
Legislativo, nº 019/2020, de autoria do vereador Jerônimo Jesus de
Lima, que dispõe sobre a denominação de ruas no bairro do Canto da
Lua. Projeto de Lei do Legislativo, nº 020/2020, de autoria do
vereador Jerônimo Jesus de Lima, que dispõe sobre a denominação de
ruas no bairro Doce Lar. E o Projeto de Lei do Legislativo, nº
021/2020, da vereadora Jamile Magalhães da Costa, que dispõe sobre
mudanças de denominação da Escola Municipal Tio Patinhas para
Escola Municipal Celvina Leopoldina de Jesus. E também indicação de
nº 032/2020, de autoria do vereador Gilvan de Oliveira dos Santos,
que designa estudo de viabilidade de haveres para obras de
ampliação do Cemitério Senhor do Bonfim, no Distrito de Pedra Alta.
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Eu quero de inicio abrir espaço ao vereador Jera, pra que o mesmo,
juntamente com os demais vereadores, debater sobre o projeto,
havendo assim o interesse de ambas as parte.

Vereador Jerônimo se pronuncia:

Senhor Presidente, eu vou me... Ser simples, porque usarei
também a Tribuna pra falar também sobre estes projetos; gostaria da
compreensão de todos sobre estes projetos, que pra mim tá sendo um
dos grandes avanços desta casa, que é sobre as denominações das
ruas das nossas, nossos povoados e também da sede do município. E
gostaria da compreensão de todos e pedir também que, já que são
projetos simples, pudesse ser votado em bloco, pra que a gente
pudesse ganhar tempo em relação a isso. Solicito do plenário se puder
votar em bloco.

Presidente Jefson – Algum vereador tem alguma duvida sobre o
projeto do vereador Jera? Quer aproveitar o momento antes da
votação. Não havendo então manifestação dos vereadores,
concernente aos projetos, acredito que não haja duvida sobre isso; foi
solicitado aqui por parte do vereador... Consulto então o plenário, pra
que nós possamos colocar a votação em bloco, por se tratar do mesmo
tema do Projeto de Lei do vereador Jerônimo 016, 017... Projeto 16,
17, 19 e 20 do vereador Jerônimo. Então, estarei assim colocando os
mesmos em votação. Inicio a votação pelo: Vereador Gilvan – pela
votação; - Vereador Virgílio – pela votação; - Vereador Luiz – pela
votação; - Vereador Marcos – pela votação; - Vereadora Edneide –
pela votação; - Vereador Jerônimo – pela votação; - Vereador
Leonardo – pela votação; - Vereador Leandro – pela votação; Vereador Laerto – pela votação; - Vereador José Augusto – pela
votação; - Vereadora Jamile – pela votação; - Vereador Valter – pela
votação. Projetos aprovados por unanimidade.

Presidente Jefson: - Nós temos também aqui o Projeto de Lei do
Legislativo, de autoria da vereadora Jamile Magalhães da Costa, que
dispõe sobre a denominação de ruas no povoado de Barreira e temos
também o projeto 21/2020, de autoria da vereadora Jamile, que
dispõe sobre mudança de denominação da Escola Municipal Tio
Patinhas para Escola Municipal Celvina Leopoldina de Jesus. Abro
espaço para a vereadora e também em seguida para os vereadores
que queiram entrar na discussão.
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Vereadora Jamile se pronuncia

Senhor Presidente, colegas vereadores, peço a compreensão de
todos os meus colegas, para a aprovação deste projeto, pois sabemos
o quanto é importante para os distritos, povoados e bairros do nosso
município, que ainda não tem a denominação, que estes bairros sejam
contemplados com os nomes. Pois sabemos as dificuldades que muitos
enfrentam em encontrar estas ruas quando chegam no povoados e até
mesmo aqui na sede do município. Com relação à mudança do nome
da escola da região de Malhada da Areia, da região de Tapuio, peço
também a compreensão de todos os colegas, pois uma escola que
recebe o nome de Tio Patinhas, que não tem nada a ver com a
comunidade, eu vejo que é muito importante homenagear as pessoas
que contribuíram para o desenvolvimento da comunidade. Então,
dona Celvina foi uma pessoa que contribuiu muito para a comunidade
de Malhada da Areia; por isso peço a compreensão de todos vocês
para a aprovação da mudança de nome de Tio Patinhas para dona
Celvina Leopoldina. No mais senhor Presidente, é isso.

Vereador Leandro se manifesta: – Senhor Presidente, assim
como votei a favor dos projetos do colega vereador Jerônimo, irei
votar a favor do projeto da colega vereadora Jamile, no que se diz
respeito à denominação de ruas. Mas senhor Presidente, vale lembrar
que esta questão de mudança de escolas, nomes, é uma questão muito
complexa. Eu já tive aqui diversas mudanças, mas geralmente
baseada na lei federal que, não permite mais o nome em entidades
públicas de pessoas que ainda estejam vivas. Essa situação de
mudança pra homenagear alguém do povoado, eu acho que a
Comissão de Educação, na pessoa do vereador Marcos Pimentel,
deveria ir à comunidade, não sei se foi vereador Marcos; e vir esta
situação de perto; qual o desejo da comunidade; quem é a pessoa que
está sendo homenageada; se não tem alguém que seja um fundador
mais de fato. Eu acho que faltou aqui, por parte da colega vereadora,
alguns itens específicos no projeto, que não me deixa bem claro,
quem é a pessoa que vai ser homenageada. Só isso! Eu acho que
faltou uma avaliação mais a fundo, da Comissão de Educação desta
casa.

Vereadora Jamile levanta uma (questão de ordem) – Senhor
Presidente, antes de elaborar o projeto, tive o cuidado de ir até a
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comunidade, conversar com algumas pessoas e essa senhora também
não é mais viva, falecida. Pois eu sei que a lei não permite colocar o
nome de pessoas vivas e também tive conversa com a secretária de
educação do nosso município, onde a mesma também me informou
algumas situações. Então, por isso que já dei entrada no projeto.

Presidente Jefson – Então, esclarecidos os fatos; mais algum
questionamento?

Vereador Marcos se manifesta: – Como Presidente da Comissão
em Educação, este projeto quando foi para a comissão, a comissão já
estava ciente de que esta pessoa homenageada seria a pessoa
realmente correta pra aquela comunidade e a comissão deu um
parecer favorável.

Presidente Jefson – Ok vereador.

Vereador Jerônimo levanta uma (questão de ordem) – O que
mais me chama atenção desculpa todos que vão escutar aqui agora. É
que nós vivenciamos aqui na Casa Legislativa, por alguns mandatos, a
exemplo da Escola (Ausência de Áudio) Araújo, no povoado da
Perpetua. Foi colocado o nome vereador Léo de Eridan, na época que
o senhor estava vereador, está ainda, e não foi questionado na
inauguração. Um minuto! E aí o que está sendo feito nada mais é que
uma correção, de que esta casa, deveria estar atento a tudo que
acontecesse. E o que a nobre vereadora Jamile acaba de colocar aqui
e o que eu também já fiz, a exemplo da Escola Marlene Reis Matos,
Padre João Eldes e Creche Júlia Pinheiro, o nosso papel, pra não
deixar ter acontecido. Não importa quem estava aqui! Mas na minha
opinião, esta casa vem mudando cada dia que se passa, o conceito de
estar vereador. A exemplo do que eu estou propondo hoje, nestes 4
projetos, em relação aos nomes das ruas e que, diante desta troca de
Tio Patinhas para Celvina, nada mais justo. E que a comissão da casa
analisou. Não há porque questionar quem foi ou quem deixar de ser,
quando a própria comunidade sabe do relacionamento. A exemplo vou
dar aqui, deixar bem claro aqui, da emenda a lei do vereador José
Augusto, que eu coloquei no povoado de João Vieira, sobre... Porque
no projeto, não sei se foi o contexto do projeto, acabou esquecendo de
nominar a Rua Otávio Barreto e Júlio Barreto e a Praça Carlos
Macedo, o projeto não tem. Eu to colocando uma emenda à lei, pra
oficializar e também colocando o nome do senhor Fortunato de Jesus,
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também no nome de uma rua que a rua ficou sem nome. Então é uma
das coisas que me preocupa, diante da minha função que eu tive e
tenho até hoje. Muito obrigado.

Vereador Leandro fala pela ordem: – Senhor Presidente,
vereador Jerônimo e demais colegas, tenho nada contra a nenhum
tipo de mudança. Eu na verdade solicitei da Comissão de Educação,
que fosse fazer a avaliação junto com a comunidade. Vereador Gilvan,
que é lá de perto, vereador Guri, também seu Luiz, poderiam fazer
esta averiguação. Na verdade a Escola Telma Araújo, foi construída
no povoado da Perpetua, uma luta muito incessante ate, junto com a
ex-gestora e na verdade esta escola já tinha o nome de Telma Araújo.
E a comunidade solicitou a mudança do nome, a Secretaria de
Educação fez todo o procedimento, mandou o Projeto de Lei pra casa
pra fazer a alteração. Só que na inauguração, não foi possível fazer
essa alteração. Nós não podíamos estar lá inaugurando uma escola
que já tinha nome, dá o nome de uma pessoa que ainda ia, de fato,
exercer o direito de ter o nome na escola. Esta foi à situação da
Escola Telma Araújo!

Vereador José Augusto fala pela ordem: – Senhor Presidente,
rapidinho aqui, dentro da discussão. Eu vejo que é de grande
relevância apresentação de qualquer projeto que os colegas coloca
aqui e sempre tive ao lado, sempre votei, sempre tive defendendo,
que entendo e a questão das escola em nosso município, onde eu vou
citar, se você observar, a escola do povoado da Perpetua, teria que ter
o nome de dona Perpetua. E aí no tempo se fez o ato de colocar o
nome de quem não tinha nada a ver com a comunidade. Eu vou dá o
exemplo da Lagoa dos Cavalos. O nome do colégio, salvo engano, era
Deusdete. Uma pessoa boa, uma pessoa que tá viva pessoa a gente
não tem o que falar. Mas diante disso tinha outras pessoas que
morreu na comunidade, que era pessoas que representava a
comunidade, que também deveria ter colocado o nome. Hoje tá tendo
essa correção e aí eu parabenizo os colega, por estar entrando com o
projeto. Ao vereador Jera, que fala da questão das Praças de João
Vieira; concordo até plenamente, mas essas praças, salvo engano, ela
já tem um desde o tempo que foi feita a outra de Zedafó, uma é Otávio
Barreto de Andrade, que é a mais velha e a outra é Júlia Benjamim
Barreto, que já está lá uma placa, foi colocada lá em João Vieira.
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Avenida Otávio Barreto é aquela que sobe pra Barreira. Então ela
inclui pela questão do nome da praça. Mas, parabenizo também a
preocupação de Vossa Excelência e digo a união é assim, quando a
gente vê alguma coisa que o outro aqui não teve no momento, não viu,
o outro colega está vendo. Estamos aqui pra ajudar e votar, seja de
quem for aquilo que é de bem pra população do nosso município.

Presidente Jefson volta ao processo: – Colocarei de inicio aqui, o
projeto de nº 18/2020, de autoria da vereadora Jamile Magalhães da
Costa, que dispõe sobre a denominação de ruas no povoado de
Barreiras. Inicio a vota pelo: - Vereador Gilvan – pela votação; Vereador Virgílio – pela votação; - Vereador Luiz – pela votação; Vereador Marcos – pela votação; - Vereadora Edneide – pela votação;
- Vereador Jerônimo – pela votação; - Vereador Leonardo – pela
votação; - Vereador Leandro – pela votação; - Vereador Laerto – pela
votação; - Vereador José Augusto – pela votação; - Vereadora Jamile –
pela votação; - Vereador Valter – pela votação. Projetos aprovados por
unanimidade.

Vereador José Augusto observa: – Senhor Presidente, antes de
colocar a votação questão de ordem. Senhor Presidente, os projetos
do Poder Executivo, já foi lido agora, hoje, dos servidores?

Presidente Jefson – Já sim vereador!

Vereador José Augusto – Ok.

Presidente Jefson continua: – Temos também aqui o Projeto de
Lei de nº 21/2020, de autoria da vereadora Jamile Magalhães da
Costa, que dispõe sobre mudanças de denominação da Escola
Municipal Tio Patinhas para Escola Municipal Celvina Leopoldina de
Jesus. Inicio a votação pelo: - Vereador Gilvan – pela votação; Vereador Virgílio – pela votação; - Vereador Luiz – pela votação; Vereador Marcos – pela votação; - Vereadora Edneide – pela votação;
- Vereador Jerônimo – pela votação; - Vereador Leonardo – pela
votação; - Vereador Leandro – como eu disse senhor Presidente
anteriormente, não vou me meter, vou me abster; - Vereador Laerto –
pela votação; - Vereador José Augusto – pela votação; - Vereadora
Jamile – pela votação; - Vereador Valter – pela votação. 11 votos e 1
abstenção. Aprovado o projeto.

Presidente Jefson continua: - Temos aqui também a indicação de
nº 033/2020, de autoria do vereador Gilvan Oliveira dos Santos, de
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designa estudo, viabilidade e haveres para obra de ampliação do
Cemitério Senhor do Bonfim no Distrito de Pedra Alta. Abro espaço
para o vereador Gilvan se quiser fazer alguma colocação e os demais
vereadores.

Vereador Gilvan se pronuncia: – Senhor Presidente, bom dia.
Bom dia a todos. Na realidade esse terreno lá, ele existe, só ampliar
mais. Peço a colaboração dos colegas vereadores que vote na
indicação, por favor. Muito obrigado.

Presidente Jefson – Vereador Gilvan, uma pergunta. Esse
cemitério, ele é administrado pelo município? Funcionário da
prefeitura ou ele é particular?

Vereador Gilvan – Na realidade o pessoal da igreja que
administra o cemitério.

Vereador Jerônimo se manifesta: – Senhor Presidente, mais uma
vez, todos aracienses. Nós temos um cemitério que é administrado
pela igreja e o município tem que custear a reforma. E pra onde vai o
dinheiro que se paga? Nós temos que passar a entender como
funciona a administração pública. Nós temos povo de Araci, que
passar a entender os interesses. Porque ninguém enterra ninguém de
graça! Se for aqui na rua é 600, 700 reais por 2 anos. É um aluguel e
o povo não para pra analisar. Cê tá pagando aluguel de uma gaveta
por 2 anos. Cê não tá comprando nada não! E lá você paga, talvez,
300 ou 350 reais, mas esse dinheiro vai pros cofres de onde, que não
pode fazer a reforma do cemitério? Ah, se eu tivesse dinheiro senhor
Presidente, eu faria um cemitério particular! E aí a história seria
outra; não pediria a reforma, não pediria dinheiro, não pediria pra
compra de terreno... Então, eu sou muito sincero em dizer, esta
indicação, pra mim, não tem validade porque o dinheiro vai pra igreja.
A igreja que faça reforma e amplie do jeito que ela quiser. Vamos
parar pra analisar em alguma coisa no nosso Araci. Muito obrigado.

Vereador Leandro se manifesta: – Senhor Presidente, como o
vereador Gilvan já fez uma pergunta muito importante, e aí o
vereador Gilvan disse o seguinte, que quem administra é a igreja.
Vale lembrar que a nossa Constituição, no seu artigo 5º, parágrafo 6º,
diz que o Brasil é um país, um estado laico, em virtude de dispositivos
constitucionais e ampara a liberdade de religião. E nós estamos
convivendo num país laico, aonde o governo, a União não pode
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investir em nenhum tipo de religião, nem restringir também as
mesmas. Cabe vereador Gilvan, não só este cemitério lá da região de
Pedra Alta; todos os outros cemitérios de povoados maiores. Cabe a
uma comissão da casa, fazer um estudo técnico jurídico importante,
serio, para assim poder criar um mecanismo onde permita o
município a reformular ou reformar este cemitério. E se fazer isso
hoje é um ato ilegal, como o vereador Jerônimo disse. E a igreja
católica que gerencia, é a igreja católica que tem que cuidar e tem
que cobrar pelo custeio dos cemitérios. Esta é a minha opinião! Mas
vale lembrar que essa situação de cemitérios da zona rural, ainda é
uma situação muito solta. No mais, vou parabenizá-lo porque pediu
exatamente isso, estudo técnico. O vereador Gilvan não solicitou o
investimento, ele pede um estudo técnico. Foi muito bem elaborado
este pedido; é necessário se fazer este pedido, para que as prefeituras
não cometam atos ilícitos. Que os prefeitos não venham pagar dentro
da lei de responsabilidade fiscal.

Vereador Laerto também se manifesta: – Senhor Presidente, o
cemitério de Pedra Alta, tenho mais de 12 anos que venho
contribuindo mensalmente com 300 reais pra limpeza. E lá tem
recurso, que é dentro da igreja, como o vereador aqui falou, e tem lá
uma associação que aquelas pessoas que contribuem mensalmente,
aquelas pessoas tem direito a enterrar. Mas aí senhor Presidente, o
vereador Gilvan, ele realmente fez esta solicitação, mas lembrando
que tudo em prol da política fica muito complicado. Porque eu vejo aí
as minhas ajudas pelas capelas, forro e outro, tudo sai do meu salário
vereador. Ele podia geralmente chegar ali pagar 5 mil numa tarefa de
terra e doar. Era o que podia fazer! E como a pessoa também tem o
direito. Agora, o poder publico sim, se ele mandar enviar, logicamente
tem vários precisando. Mas que logicamente a gente ia aprovar.
Então eu sei que eles tem recursos. Então, se tem recurso é só
programar ir comprar, que realmente a gente sabe que um cemitério
hoje se torna pequeno, precisa não é? Então, não sou contra ao
projeto do vereador, mas, realmente precisa um estudo bem
aprofundado para que não só tem esse cemitério como tem diversos
aí. Então, se tivesse um Projeto de Lei logicamente todo o vereadores
com certeza ia aprovar. Só isso senhor Presidente.
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Vereador José Augusto fala mais uma vez: – Senhor Presidente,
eu quero entrar no tema também, mas aí quero parabenizar o Gilvan
pela preocupação. E quero dizer aos colegas vereadores aqui, alguns
não todos, que tem uma tese que o vereador está se botando algo aqui
pra auto se promover. Não! O vereador aqui, ele é vereador até o dia
31 de dezembro. Ele pode botar o que ele quiser! Ninguém tá se
promovendo aqui! Eu tenho diversos projetos nesta casa aqui.
Diversos projetos! E eu vendo de quando entrei em 2009, eu posso
apresentar aqui de indicações, emenda em alguns projetos, emenda
no orçamento e de projetos que coloquei até hoje. Como é que
vereador agora não pode apresentar mais nada? Ah, tá bom, não pode
fazer mais nada aqui! Então pra que vir pra sessão? Então, o poder
público tá mandando aqui uma lei é pra se alto promover? Ou
promover alguém? Pelo amor de Deus! Vamos deixar aqui de, como
diz aquele velho ditado “de querer encher lata sem nada”. Sem
colocar nada! Gente, nós estamos vereador até o dia 31! Ninguém tá
querendo se alto promover. E parabenizo a você Gilvan e digo todos
esse cemitério de zona rural, quem administra é a prefeitura e o
terreno é da prefeitura. Alguns colabora comunidade pra fazer o
muro, ajeitar um muro é as comunidade. E alguns locais a prefeitura
ainda paga o zelador e o coveiro. Eu concordo que a prefeitura não
deva fazer esse ato, porque é um ato da igreja. Mas, tem alguns
lugares que já foi passado pras associações administrar; da
comunidade. Seria até melhor. Seria melhor pela questão do valor,
entendeu? Como tem Rufino e outras regiões aí, que quem administra
é a associação. E tá dando certo.

Presidente Jefson – Retirada também.

Vereador José Augusto – E Retirada também. Então, vamos aqui
fazer um Projeto de Lei, pras associações que estão ativas, que debate
vereador Jera, pra gente repassar diretamente esses cemitérios, pras
associações de comunidade comandar e cadastrar todo mundo. E aí é
a hora da gente aqui também não dizer que isso vai pra o final. “Ah,
porque tá fazendo, porque o ano eleitoral é de, o cara é précandidato”. Peraí meu amigo até o dia 31 nós estamos aqui pra
apresentar projeto. E o quanto eu puder eu vou apresentar. Mas
parabenizo o vereador Gilvan e parabenizo os meus colegas aqui, que
tem apresentado nesta casa os Projeto de Lei.
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Vereador Valter se manifesta: – Em relação à indicação do
vereador Gilvan, indicação realmente importante. Vejo a
preocupação, principalmente lá na região de Pedra Alta, onde existe
uma serie de demanda vereador Gilvan, ali no cemitério. Em relação
vereador José Augusto, quando Vossa Excelência fala que todos os
cemitérios é da zona rural são terreno da prefeitura... Nem todos!

Vereador José Augusto – Eu não falei todos. Eu disse alguns
cemitérios são terreno da prefeitura.

Vereador Valter – Por exemplo, o cemitério ali da comunidade
de Caldeirão, foi uma doação da área do ex-vereador Valter. Ele fez a
doação daquele terreno, na comunidade. Ajudou o vereador Laerto,
sempre ajuda lá também; eu sempre ajudei ali na manutenção. Mas
assim vereador Gilvan, este seu projeto realmente, esta sua indicação
é uma indicação importante que tem que ser analisada. E tenho
certeza que a Câmara de Vereadores, junto com seus pares vão dar
grande importância, até mesmo porque sabemos da grande
necessidade aqui no nosso município. O que me estranha senhor
Presidente, senhores vereadores, é que existe regiões no nosso
município que a pessoa que cuida do cemitério, o valor que é pago a
essa pessoa. Eu tive numa região esta semana, que a pessoa que toma
conta do cemitério, não quero falar o nome aqui, até por questão de
ética, o cidadão recebe 150 reais por mês. Enquanto quando é pra
fazer um enterro a família paga 400. Então eu fiquei sem entender,
procurei entender direito. Mas assim, lhe parabenizo mais uma vez
Gilvan pela sua atitude e estou à disposição, tanto o senhor como
todos os vereadores aqui na casa. Forte abraço.

Vereador Gilvan fala mais uma vez: – Senhor Presidente, queria
deixar bem claro para os colegas vereadores, que eu to pedindo
ampliação de rede. O terreno não vai criar bônus pra prefeitura e nem
pra o município. Já existe o terreno. Portanto a igreja que vai ampliar,
não é a prefeitura. Não sei se alguém entendeu errado aí. Eu estou
pedindo só, porque o terreno lá já existe. Já é da prefeitura. Não vai
criar bônus pra prefeitura. Obrigado.

Presidente Jefson – Vereador Gilvan, neste caso aqui o senhor tá
pedindo autorização, pedindo que o Executivo autorize a liberação do
terreno para que possa construir em cima. Então é isso é?
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Vereador Gilvan – O terreno lá já existe só que vai ampliar. Já tá
lá o terreno, só vai aumentar mais. Então o terreno já é da prefeitura,
entendeu?

Vereador Jerônimo – Senhor Presidente, pra deixar bem claro,
talvez o entendimento. O vereador está propondo que município faça
a ampliação do... O que tá escrito aqui é que o município estude que
faça ampliação do cemitério. E como foi dito aqui em alguns
cemitérios, alguns funcionários recebe pela prefeitura já tá o maior
erro. O município já erra o tempo inteiro. De algumas pessoas que
trabalham como coveiros no cemitério, a prefeitura quem paga desde
quando o dinheiro vai pra igreja. Isso é uma das coisas que a gente
precisa... Vamos fazer o seguinte aqui; resolvemos o problema de uma
vez só. Faz um projeto só e todos os vereadores são autores do
projeto, passando todos os cemitérios às associações, que elas
administrem como deve ser e que pague o seu coveiro e faça a sua
manutenção. Aí então, todos os 15 vereadores são autores do projeto.
Muito obrigado aí senhor Presidente.

Vereador José Augusto – Senhor Presidente, só pra eu dá uma
informação aqui. Senhor Presidente, o vereador Jera, vamos dizer, a
exemplo do cemitério de João Vieira. Ele é administrado ainda pela
prefeitura e não pela igreja. E lá o pessoal não paga a cova. Lá é
enterrado e não paga nada. Entendeu? E tem essa pessoa diante que
a construção foi pela população, mas o terreno é da prefeitura. Então,
pra ajudar aqueles que não pode pagar no momento. Então a
prefeitura tem colaborado com essa parte.

Vereador Leandro – Vereador Gilvan, Guri de Pedra Alta, como é
conhecido. Vereador Gilvan, a sua iniciativa, ela traz um tema
bastante complexo pra esta casa. Veja bem, eu acredito vereador
Gilvan que esta indicação sua, é uma sugestão minha, se você
entender dessa forma bem, senão nós vamos votar ela ou mesa vai
decidir, é uma indicação que bastaria haver um pedido de uma
solicitação direta do vereador ao gabinete do prefeito, pra fazer um
estudo técnico de toda a situação. Não precisa passar pelo clivo da
Câmara. É uma sugestão! Uma indicação como esta, ela dá total
entendimento que o município vai fazer o estudo e vai realmente de
fato ampliar com o dinheiro público o cemitério. Quando solicita e aí
vou lhe pedir, fazendo uma solicitação e pedindo no gabinete da
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prefeitura, pra fazer um estudo técnico, peço que Vossa Excelência
faça de todos os cemitérios da zona rural e povoados. Porque uma
vez aprovada esta situação, esta situação será utilizada como modelo
pras demais localidades; sendo assim, já faz um estudo técnico de
forma ampla e geral de todos os cemitérios dos povoados. É a minha
sugestão.

Presidente Jefson – Senhores vereadores, observando um pouco
aqui, nós podemos observar que esta indicação do Gilvan, ela trouxe
um debate muito grande concernente ao cemitério. Então, dá pra
perceber que existe, tanto das comunidades como dos representantes,
uma grande insatisfação do trabalho que está sendo executado neste
sentido. Então, acho que é até um tema futuro que pode ser discutido
aí com as associações, com a própria igreja católica e o poder público,
pra tentar rever algumas questões aí de mudança neste sentido.
Porque se a gente for parar pra analisar, não faz sentido hoje a gente
aprovar uma indicação aqui, onde o município vai investir em uma
área pra que uma entidade venha ter beneficio neste sentido. Já que
ela ganha, já cobra um valor pra que seja realizado. Precisa-se
observar também, se de fato o que se arrecada há condução de se
pagar uma pessoa e de dá manutenção. A verdade é que Pedra Alta
hoje é um distrito que todos nós sabemos que existe até uma
indicação de emancipação. Então, Pedra Alta com toda a sua região
tem uma vasta, um grande espaço, é uma região muito grande e que
tem a necessidade desse serviço também que tem a necessidade
desse serviço também, que precisa ter a atenção do poder público.
Como se trata de uma indicação, não vejo problema nenhum a gente
aprovar a indicação do vereador Gilvan, encaminhar para o prefeito,
ele (Ausência de Áudio) competente, possa convidar a igreja católica,
pra quem representa, quem está administrando, juntamente com a
comunidade e ver o que pode ser feito de forma legal, pra atender não
o pedido de Gilvan, mas atender as demandas das pessoas que vem
solicitando e cobrando o vereador.

Vereador José Augusto – Presidente, rapidinho aqui. Eu acho
que o tema da questão igreja católica, concordo. Mas se nós temos
comunidade que já tão administrando o cemitério e que tá dando
certo, que o pobre que vai enterrar uma pessoa que morreu, não vai
pagar o valor de 800, de 900 ou mil reais pra enterrar. Então, quando
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é uma associação, ela tem sem fim lucrativo, prestando conta, nós
aprovamos projeto aqui pra ela prestar conta ano a ano,
demonstrando o que ela, o que entrou sobre essa questão do
cemitério. Eu acho que o tema é nós já, como tem algumas
comunidades que tão administrando, passar pras associações. Outra
coisa se tem um erro de digitalização, como o colega vereador
colocou ali, que ele quer a doação do terreno. É um erro de
digitalização! Cabe a nós aqui aprovar, porque a prefeitura pode sim
doar o terreno. Porque já tem um Projeto de Lei aprovado por esta
casa, que dá o direito dá prefeitura doar o terreno. Então, a prefeitura
pode doar o terreno! Que foi um erro de digitalização.

Presidente Jefson – Outra questão, não cabe um Projeto de Lei
aqui da Câmara, como foi ditado aqui, obrigando que as igrejas
católicas venham passar para as associações. Isso aí não existe. Não
pode existir um projeto neste sentido. Por outro lado ninguém é
obrigado a receber. Nem a igreja católica é obrigada a receber um
cemitério pra administrar, como também a associação não é obrigada
a receber o cemitério pra administrar. Então, isso aí é um consenso,
um entendimento da comunidade e precisa chegar ao denominador
comum.

Vereador José Augusto – Como é que foi isso senhor Presidente?
Eu expliquei! Só em ato de explicação, eu não to dizendo que a igreja
católica vai passar. Eu tô dizendo que aqueles terrenos, cemitério que
é terreno de prefeitura, então quem administra é a prefeitura. É isso
que eu quero chegar e falar pra Vossa Excelência.

Presidente Jefson – Vou colocar então em votação a indicação do
vereador Gilvan. - Vereador Gilvan – pela votação; - Vereador Virgílio
– pela votação; - Vereador Luiz – pela votação; - Vereador Marcos –
senhor Presidente, eu acompanho esse grande vereador; - Vereadora
Edneide – pela votação; - Vereador Jerônimo – pela votação; Vereador Leonardo – pela votação; - Vereador Leandro – senhor
Presidente, devido o que foi explicado, debatido, o vereador Gilvan
colocou, a gente tem o entendimento da necessidade da aprovação
deste projeto, mas eu vou pelo que tá escrito no projeto. Vou me
abster de votar, devido não ter feito as correções;

Vereador Laerto fala pela ordem: – senhor Presidente,
acompanho o cemitério de Pedra Alta há muitos e muitos anos. Lá
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como eu falei. Existe uma associação e aquela pessoa que limpa o
cemitério, ele tem um salário pra limpar. Agora, quando acontece de
um sepultamento, é outro valor. É como acontece lá no Rufino. Se a
pessoa hoje for lá na associação, ele cobra 500 reais. E aí o associado
paga a metade. Aqui também tem aqui na, em outro local que agora
eu me esqueci a associação; é dessa forma. Agora, em outra
localidade como existe aqui em João Vieira, que o vereador falou que
não passou pra associação, é diferente. Então, este caso pode ser
estudado. Então as associações tão tomando conta por quê? Porque
muitas vezes senhor Presidente, a pessoa chega lá e quer cavar uma
cova em qualquer lugar. E não pode! Tem as normalidades. (Ausência
de Áudio) você conhece o Dinho, não quanto tempo lá (Ausência de
Áudio) Então tem aquele (Ausência de Áudio) Então é dessa forma
que a gente deixa bem claro. O valor de um sepultamento, não tá
valendo mais a pena você levar mais. A pessoa chegou lá 500 reais.
Vai fazer o quê? Botar na gaveta aqui. Então, o valor ficou alto, pra o
povo não ir pra lá. Tá entendendo? Isso tenho acompanhado, que a
pessoa me procura e realmente é isso. Então, a associação é boa, por
quê? Por causa disso, tem organização. É só isso senhor presidente pela votação.

Vereador José Augusto se pronuncia: – senhor Presidente, a
questão do meu voto e o que eu vou dizer aqui. Eu acho que a zona
rural, eu não to falando que aqui na sede tem pessoas também que
são pessoas carentes. Não existe um cidadão ir com seu ente querido
já na situação financeira pagar 500 reais pra enterrar alguém no
chão. Uma gaveta eu concordo porque gaveta você vai construir e
esse cemitério de zona rural precisa fazer gaveta. Agora, a gente tem
que ver quem é de baixa renda. A situação do cidadão. Então, quando
o debate, tem que ter um debate sobre isso senhor Presidente, que é
pra essa discussão, pra poder não penalizar a quem não tem
condições de até enterrar seu ente querido. Então eu acho que pela
questão do fiu fiu do Guri, eu digo a Vossa Excelência vereador Guri,
sua preocupação esta certa, seja, você está vereador até o dia 31 e
tenha certeza que pelo um erro de digitalização que você quer dizer
que quer que seja doado o terreno. E quem tem que doar se o terreno
é da prefeitura, pra entidade fazer ou associação construir lá, tem que
ter uma autorização do município. Então Vossa Excelência tá dentro
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do que rege o regimento desta casa - pela votação; - Vereadora Jamile
– pela votação; - Vereador Valter – pela votação. 11 a favor e 1
abstenção.

Presidente Jefson: - Aprovada a indicação do vereador Gilvan e
estarei encaminhando ao Executivo, pra que o mesmo possa solicitar
de sua equipe o levantamento de viabilidade, pra ver a possibilidade
de contribuir com ampliação do cemitério de Pedra Alta. Não tendo
mais nenhum projeto pra ser votado, os que foram lidos serão
encaminhados as comissões, para que dentro do prazo regimental os
mesmos possam ser colocados em votação. Passaremos para o uso da
Tribuna; nós temos aqui a solicitação do espaço da Tribuna, o
secretário municipal de agricultura, convido o mesmo para o uso da
Tribuna, o senhor tem 10 minutos.

Secretário Municipal Jardel Hebert de agricultura é convidado
pelo presidente a falar da Tribuna Livre sobre o Seguro Safra e
durante 28 minutos fala o secretário e o presidente na sequência
anuncia os vereadores que falariam da Tribuna da Casa, começando
com o vereador alerto.

Vereador Laerto na Tribuna:

Senhor Presidente; senhores vereadores; público presente um
bom dia. Senhor Presidente, hoje, 25 de agosto, dia do soldado, da
pessoa que dá segurança a todos nós; a gente sabe a luta dos dia a dia
da Policia Militar, Civil e todos eles que exercem. Guarda Municipal
um dia muito especial senhor Presidente. E também o dia do feirante,
que é aquele senhor que acorda 2h, 3h da manhã para colocar a sua
feira no mercado, ou seja, em qualquer lugar. Então este dia 25, dia
especial para essa classe do soldado e os feirantes. Senhor
Presidente, quando chega à política, chegam os problemas dentro de
casa, nas amizades; aquelas pessoas que misturam a política. A cada
4 anos nós temos as mudanças, temos novos vereadores e aí senhor
Presidente, tenho feito a política da forma leal, jamais vou pedir um
voto falando mal aqui de amigo vereador. Mas senhor Presidente, hoje
nós estamos no século 21, em toda localidade que for políticos, nós
sabemos, nós somos rastreados. E aí senhor Presidente, pré-candidato
novo pregando a mentira contra os próprios colegas nesta gestão. Eu
não tenho aqui de esconder amigo Ginho, agora apareceu os braços
de luz. Da onde foi que apareceram esses braços de luz? Onde tiver
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um poste pode procurar. Agora, procura a nota fiscal? Da onde foi que
esse cidadão conseguiu? E aí tem de fazer reunião primeiro e o pior
senhor Presidente, que ele chegou numa casa totalmente errada,
porque eu peço geralmente, quando a pessoa vota em mim de
coração, não coloque a foto não. Porque vai chegar o dia que a pessoa
muitas vezes só vai procurar naquele dia. E não; vereador Laerto não;
4 anos mais 4 ficaram de ganhar e a gente continua o mesmo. E
chegou amigo pedir o número do Titulo de Eleitor. Gente, que política
é essa? Quando essa cidadã ouviu e depois começo a falar mal da
outra pessoa, a pessoa deu as costas. Mas outras pessoas fizeram
diferente e vai fazer diferente com ele. Só que ele não sabia que no
quarto tinha uma pessoa analisando tudo; é um perigo para todos nós.
Eu faço antes, mas no pleito da eleição é complicado. O que eu tenho
aqui no meu celular de pedido de blocos e tijolos, cimento eu só dirijo
a pessoa, procure a ação social do nosso município. Porque só
funciona a cada 2 anos. Ou não? A cada 2 anos funciona deputado,
depois candidato a prefeito e some! Mas o recurso vem para onde?
Ação social! Elas podem dá. Mas o vereador... Então estão fazendo
isso; convida o vereador, fazer uma reunião na casa 8, 10. Você ouve
eu fico mudo e saio e nós não sabemos que está lá. Mas se tiver uma
pessoa no chão doente, nós temos um amigo que pode ajudar; porque
a pessoa precisa. Mas, infelizmente, a política existe dessa maneira.
Então senhor Presidente, também tenho aqui, hoje agradecer também
aqui, o deputado Tom Araújo, que conseguiu um trator para (Ausência
de Áudio) Antônio Oliveira da Silva. Só que esse trator, ele vinha para
a região e outra região. Mas o que aconteceu, a documentação não
estava no (Ausência de Áudio) E aí procurei Toinho da DCA e nós
achamos , para não perder, achamos essa associação pronta para
pegar, porque foi 24h que veio o recado para conseguir uma
associação em cima da hora e dias. Com este problema da pandemia
muitas ficaram irregular, devido a prestação de contas. Mas,
conseguimos, hoje se encontra lá no oiteiro esse trator. E vai chegar
mais. Não posso dizer o dia, mas tem mais pedido que vai chegar. E
quanto mais vem, melhor! O governo traz, o vereador pede... Não é
bom? Como é que a gente pode dizer que é errado? Se vem para
servir os agricultores que seja. Vai servir. Então, mais uma vez quero
agradecer ao deputado Tom de Araújo, por ter me lembrado também,
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o assessor dele. E dando continuidade senhor Presidente, a rede
social como a gente estava falando. Todo mundo sabe que o Exercito é
Governo Federal. Pegaram um cidadão gravando um vídeo (Ausência
de Áudio) sobre falando da nossa vice, candidata a vice Celinha, que
vai tirar os caminhões do Exercito. Gente, pegue um dono de
caminhão e faça aquela entrevista, que ele fez com o cidadão... Não
existe! Isso é do Governo Federal! Isso é do Governo Federal! Aí
chega para um cidadão achando que ele está falando correto. Gente,
fala a verdade! Quantas propostas o vereador Laerto recebeu para
estar lá. Mas eu tenho que ser pontual; não gosto de mentira,
vantagem que eu sei que lá no fundo depois vai voltar tudo para nada.
sigo o meu caminho como candidato a vereador mais uma vez. E
chegou recentemente senhor Presidente, em minha casa, uma
senhora agoniada para falar comigo pessoalmente. Perguntando se eu
ia sair candidato a vereador mais uma vez. Quem chegava nessa casa
ele dizia “ele tem 4 mandatos, vai se aposentar”. Eu queria se
aposentar! Porque nós sabemos o que é ser vereador. Agora, aquele
pré-candidato a primeira vez... Faça a sua política descente! Peço seu
voto no futuro, dizendo que tem proposta boa. Agora, falar de quem é
vereador. Nós sabemos quem teve o primeiro mandato. Ele vai saber
a realidade é agora. Eu tenho 4 e já sei. Eu sei que todos os
vereadores tem serviço prestado, mas aquele novo candidato que está
entrando em jornada, pedindo oportunidade para ser vereador... Faça
algo. Por que não fez algo antes? Anda prometendo telhado, isso, isso
e aquilo. Gente, nós sabe de tudo isso! Mas nós sabemos que vai
enganar. Mas essas pessoas senhor Presidente, que querem fazer as
promessas... Realize! Ou ele achou um financiamento do Governo
Federal. Porque as propostas que a gente ouve, nem o próprio
prefeito cumpre, imagine o vereador! Então é isso senhor Presidente,
que a gente fica a desejar. Mas, no dia que esse cidadão Ginho
comentar algo, eu vou mostrar a gravação dele aqui oh. Porque nós
temos gente preparada para isso. Isso serve para todos e para mim
também. Hoje é só senhor Presidente e um bom dia a todos.

Vereadora Edneide na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora
Jamile; plateia presente; nossos Policia Municipal, sempre nos dando
apoio a cada sessão; nossos servidores públicos aqui presentes;
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nossos funcionários aqui dos gabinetes desta casa e você que está
ouvindo através da Cultura FM, as redes sociais meu bom dia. Senhor
Presidente, mais uma vez venho aqui a Tribuna, como eu sempre
disse e vou reafirmar dizendo. Nós enquanto vereadores e vereadora,
só tem aqui eu e a colega Jamile e tenho o orgulho de dizer Jamile,
por ser mulher, só tem nós duas aqui nesta casa. Convido mais
mulheres pra ter a coragem de fazer parte dos espaços políticos; é
importante. Mesmo sabendo que é difícil pra mulher ser dona de casa,
ser mãe, ser companheira e está nestes espaços que não é fácil, mas
mulheres tomem atitude; é importante a gente ocupar espaço como
este. Não me arrependo; gosto muito! Quero aqui agradecer a
presença do secretário de agricultura, Jardel. Dizer Jardel, não me
tenha como inimiga porque eu fiz a cobrança, nesta Tribuna, e sempre
digo eu sim me preocupo com a agricultura familiar. Não é porque eu
tô no ano de eleição e tô aqui fazendo essas cobranças não. Mas falar
de agricultura familiar, desde quando era do movimento social, a
gente Roseni, reivindica, porque pra mim direito tem que ser
reivindicado; ninguém tem direito dado gente. Direito é conquistado!
E às vezes não é nem conquistado por amor e carinho; é no murro; é
na luta; é na batalha! Agradecer aqui a presença de Valderio, do
município de Coité aqui presente. E dizer que não é só porque é ano
eleitoral que eu vou tá aqui cobrando e reivindicando, mas eu quero
dizer que depender de quem seja o gestão, ele tem uma grande
responsabilidade sim, pra tá acompanhando, analisando e buscando
melhoria de vida para o nosso povo do município de Araci. Eu fico
triste porque Araci perdeu de entrar dentro do município 2 milhões
631 mil. Perdeu de entrar no município de Araci e ser gastado no
município de Araci esse recurso. A diferença é que esse 2 milhões
631 mil não vinha pros cofres da prefeitura. Esse dinheiro ia
diretamente para o bolso de cada um e cada uma agricultora. E aí é
onde eu digo, talvez se esses 2 milhões 631 mil viesse pra dentro dos
cofres da prefeitura, talvez nós não teria esse problema de tá aqui
neste debate, que é importante, discutindo e rediscutindo esta
questão de “Garantia Safra”. E eu vou dizer uma coisa pro agricultor
familiar. Você que tá aí me ouvindo todo ano que não se tem safra é
uma luta pra esse recurso vir para o município de Araci. Uma luta! E
eu tô falando que eu enfrento isso Jardel, não é como parlamentar
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não. É desde quando eu era diretora do SINTRAF em Araci. Era uma
luta para o governo pagar a contra partida; não tô aqui falando de
secretaria, que secretaria geralmente é só o órgão de lidar com essa
situação. Mas ele não tem a grande responsabilidade por quê? Porque
ele é sempre um funcionário da prefeitura. O secretário é um cargo
de confiança; talvez ele não faz nem muita coisa.... Quer até fazer,
mas não tem condição de fazer. E todos sabem o que eu tô dizendo. E
desde o movimento social Zé Antônio, que a gente faz, precisa até
fazer reivindicação pra poder a gestão pagar a sua contra partida.
Porque primeiro federal paga, estadual paga, o agricultor paga e a
gestão fica, deixa pra pagar na ultima hora. Já chegou tempo de se
não prorrogar, a SUAF não prorrogar Araci ficar de fora por
incompetência. E eu não vou me calar não! E não é porque tá ano de
eleição que eu vou ter que ficar caladinha não! Porque depender de
Edneide estar neta casa mais 4 anos, porque eu estou vereadora, não
sou, mas eu também sou pré-candidata. Se for da vontade do povo e
de Deus, de eu estar nesta casa, depender do gestão que estiver eu
vou sim levantar esta bandeira. Porque é uma bandeira que eu me
identifico; é uma bandeira que eu vivo por amor. E eu vou defender!
Claro que vou defender todas as bandeiras; não existe um vereador
que defenda só uma classe. Ele é responsável por todas as classes.
Mas ele tem a sua bandeira de defesa. Até porque se ele não defender
o que ele é... Eu não acredito no discurso sem a pratica! Às vezes eu
sou muito criticada porque eu tô na minha roça com chapéu, com uma
calça, um capote trabalhando no sol e chega gente lá me criticando
“você tá se diminuindo, você é vereadora”. Pra mim isso não diz nada.
porque eu não sou eu estou! E eu faço aquilo que eu gosto. Eu
aprendi a ser gente, porque meu pai, minha mãe me ensinou a
trabalhar. Não é porque eu estou aqui hoje, numa cadeira, usando os
microfones pra milhares de pessoas eu vou me engrandecer, usar o
poder e dizer que eu não sou agricultura familiar. Por que eu tenho
orgulho de ser agricultora familiar. Porque eu aprendi a ser gente
através das minhas forças, das minhas mão na luta. Parabéns Jardel!
É isso aí. Eu vejo que não se tem um acerto se você na erra. Errar é
humano! Nós não podemos permitir que às vezes erramos e digamos
que não erramos. Eu sou daquela que quando eu erro eu gosto que
alguém chegue pra mim assim e diga: “Edneide você errou”. Sabe por
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quê? Porque eu jamais vou cometer o mesmo erro. Jamais! Posso ficar
zangada, posso ficar arretada no momento, mas eu vou reconhecer
que eu errei e não vou repetir mais aquele erro. Então é isso que eu
tenho para falar do “Garantia Safra”. Espero que esse momento de
adrenalina... A gente sabe que quando mexe no bolso das pessoas, as
pessoas se movimenta mesmo. Qual o trabalhador que trabalhou, que
lutou no sol, não teve, perdeu, comprou semente como agora e
perder. Gente, vamos dar as mãos a torcer. Não vamos colocar...
Vamos se colocar no lugar desse trabalhador. A gente sabe que tem
muito trabalhador que faz de conta. Mas tem trabalhador que é
honesto, que trabalha de verdade. Que luta, que soa e as mão são
calejada, pra poder manter o pão de cada dia na sua casa com a sua
família. Falar aqui, sem mais tempo, dizer Paulo Freire traz uma frase
muito interessante, que ele diz assim: “Ninguém educa ninguém,
ninguém educa a si mesmo. O homem se educa entre si (Ausência de
Áudio) pelo mundo”. O mundo nos ensina muita coisa. Muita coisa! Às
vezes a gente diz “eu sou a tal; eu sou o tal. Porque eu conheço”. Que
nada, você não conhece não. Você aprende a cada dia, quando você
anda, quando você escuta, quando você fala, quando você pratica. Aí
sim, podemos dizer que nós somos mediadores daquilo que a gente
aprendemos e daquilo que a gente pode fazer. Um bom dia, meu
muito obrigada e que Deus nos abençoe e nos proteja de todos mau.

Vereador Gilvan na Tribuna:

Bom dia a todos e a todas. Quero aqui agradecer pela votação da
indicação do cemitério lá de Pedra Alta e eu acho que algumas
pessoas tão ansioso com meu discurso e quero dizer pra população de
Araci, que sou pré-candidato a vereador de novo, igual a todos. E eu
acho legal, eu acho bacana a região de Pedra Alta, uma região muito
grande e tá me chamando muita atenção os visitantes agora. Está
tendo muito viseiro lá agora, não sei por quê. Vocês sabem por que Zé
Augusto? É porque é política, né? E pessoal, quero lembrar vocês aqui
que quando cheguei nesta casa, o primeiro pedido que eu pedi aqui
foi água. Falei da água, falei de Carlinhos Brow que canto a musica no
carnaval “água, água, água” e fez sucesso. E esse pedido foi feito aqui
quando eu cheguei aqui, que até o meu colega o vereador Marquinhos
falou que não ia vir, porque era Paulo Souto que ia trazer a água e o
governador naquele momento era o Wolkswagen não é? Wagner. E
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ninguém acreditou que essa água ia chegar em Pedra Alta. E trouxe
aqui também, não sei se Gidalti lembra, a garrafa de água mineral e
uma garrafa com água barrenta. E naquele dia eu me enganei; eu
queria explicar pra população o que o pessoal lá embaixo bebia água
mineral e a gente, da zona rural, bebia água barrajal no caso, né? Só
que aquela água que eu peguei na represa, tinha pouca água, era
pouca água que tinha lá e aí eu digo “vou pegar dessa água só pra
mostrar”. Que eu queria botar água com café. Só que a minha esposa
falou, “se você botar água com café aí e alguém pedir pra beber, você
vai passar vergonha”. Eu fui lá represa peguei um pouco daquela
água lá meu amigo (dá uma risada), quando chegou aqui depois de
toda matéria pronta, Gidalti vai “Guri, beba um pouco dessa água aí”.
Rapaz eu fui beber a água e a água só tinha gosto de mijo de animal
velho. E eu ali com o microfone ali tive que engoli aquela água. E
passei mal depois no banheiro e engoli aquilo no seco. Quero dizer
pra população de Araci e Pedra Alta, que também fomos a Brasília,
vários colegas vereador fomos lá; somos lá no TCU lá, tinha um tal de
Vital do Rego, que era o ministro que estava com esse projeto
enganchado e foi desenganchado ao pedido nosso, os colegas.
Agradeço o que foi lá pra Brasília, foi muito legal. Jera também tava
no meio, Jefinho e outros e outros, né! E também não sei se vocês
lembra, que o vereador também trouxe 2 ônibus de Pedra Alta e
fechou a BR 116. Quem é lembra disso? Alguns colega vereador ficou
em cima da mesa e disse John, tu não vai; tu vai perder teu mandato.
Mas na hora que nós... Eu fiquei com medo! Mas na hora que as
carreta parou, todo mundo chegou lá batendo palma e deu certo. Hoje
está caindo água em Pedra Alta. Parabéns pra nossa região. A
EMBASA já está na área, está tomando conta direitinho. Já está
caindo água! Isso eu me sinto orgulhoso; me sinto feliz por essa
cobrança. E outra coisa que me chamou muito atenção também, a
região de Pedra Alta não tinha uma cisterna em lugar nenhum; hoje
Pedra Alta em mais de 5 mil cisternas na região. As vez alguns da
oposição, alguns colega vereador reclama “ah, foi o governo que deu”.
Mas se você não for lá cobrar, não for pedir, não vai chegar até lá.
Beleza? Tem também o “alô” lá em Pedra Alta, o prefeito comprou
recentemente um aparelho novo e a gente tá procurando um técnico.
Se você é técnico em torre de celular, nos ajude que a gente tá
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procurando um técnico pra colocar o “alô” lá em Pedra Alta. Muito
triste também com essa doença, pandemia, esse tal de carona vírus aí,
né. Que vem tirando o sossego do povo. Mas eu espero que aos pouco
essa doença está indo embora e todo mundo vai tirar sua focinheiras e
vai tomar a sua pinga de boa. É isso aí; focinheira quer dizer a
máscara, né? É isso pessoal. Quero aqui pedir a vocês eleitores, que
tenha cuidado com esses pré-candidatos que não respeita as pessoas,
acho que todo mundo tem que fazer a sua política seria, tem que
conquistar o seu voto da maneira correta, não querendo denegrir a
imagem de ninguém. Eu acho que o alicerce, ante de fazer a casa tem
que começar com o alicerce. Que todos os vereadores aqui faz o seu
alicerce, levantou a parede e coriu a casa. Não adianta você querer
ser vereador e já querer começar de cima meu amigo, que não vai dar
certo. Zé Augusto.

Vereador José Augusto aparteia:

Jony, parabéns a Vossa Excelência pelo discurso. Eu vejo que em
Pedra Alta, eu estou vereador, mas eu vejo que em Pedra Alta, a
preocupação de Vossa Excelência sempre foi voltada a sua
comunidade e cobrando. Não só a questão da água, como o Colégio
Carlos Raimundo Mota, que tinha 40 anos que pedia um muro lá e
você conseguiu, ar condicionado pra sala, também foi feito muro, uma
quadra de esporte. Nós temos um PSF duplo hoje, que foi uma
cobrança de Vossa Excelência, um carro novo, que deu problema,
quebrou, mas, foi 0km pra lá a pedido de Vossa Excelência. Então são
diversas ações que tem dentro de Pedra Alta, como o colégio
Tiradentes, que você cobrou tanto, que tava lá abandonado, sem
telhas, sem nada e hoje é show de bola lá em Pedra Alta. Então eu
acho que falar de quem trabalha é fácil, difícil é ser, é você ser a
pessoa que o Jony é dentro de Pedra Alta, lutando pelo povo de Pedra
Alta. E se você olhar a base hoje da situação do prefeito Silva Neto,
todos aqui tem um histórico de obras em suas comunidades, de
quando não é dentro da comunidade é aqui na sede do município.
Então é uma equipe que trabalha. Quem gosta de quem trabalha aqui.
Quem gosta de quem não trabalha, vai pro lado de lá.

Vereador Gilvan – Valeu Zé Augusto, obrigado. É isso aí, eu acho
que todo mundo sabe que o vereador Guri não é muito de engolir
muitas coisas; tive alguns problemas com o gestor, respeito muito,
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mas sempre briguei pela minha região e pela minha comunidade.
Agora eu quero fazer uma pergunta aos meus colegas vereadores,
porque, vamos supor, João Vieira tem 3 vereador, eu nunca fui lá
pedir voto não! Mas eles vão na minha região. (risada) Não é
verdade? Ah , cantador de rei da nave. Bem na hora, uma indicação
desta... Vamos supor, aqui oh é um quadrado...

Vereador José Augusto – Eita vereador, aí você tá me atingindo
colega. Eu não sou muito de tá em Pedra Alta pedindo voto não. Aí
essa piadinha aí... Mas é um direito de todos ir lá.

Vereador Gilvan – É uma suposição só. Só tô brincando com
vocês, o espaço lá é grande. O que quase fico triste, na verdade fiquei
alegre é esta indicação aí. Uma ampliação de um terreno que já existe
e criamos uma polemica de quase 40 minutos. Mas meus colega
entendeu e votou, fiquei muito feliz. É isso aí, política é assim mesmo
e vou encerrar o meu discurso. Muito obrigado e não se esqueça do
fiu fiu.

Vereadora Jamile na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora
Edneide; público aqui presente; ouvintes da rádio comunitária um
bom dia. Um bom dia senhor Presidente, especialmente hoje não
poderia deixar de também de parabenizar a todos os feirantes do
nosso município, hoje 25 de agosto, comemora-se o dia do feirante e
também o dia do soldado. Então, parabenizo a todos vocês, pois faça
chuva, faça sol vocês estão sempre aí trabalhando e dando o melhor
de si, para levar o sustento para a casa de todos vocês. Senhor
Presidente, colegas vereadores, gostaria também de agradecer a
todos os meus colegas pela aprovação dos 2 projetos, que protocolei
nesta casa e dizer da minha responsabilidade enquanto vereadora
deste município, durante este quase 4 anos que estou no meu
mandato, sempre procurei fazer o meu trabalho com bastante
responsabilidade e todos os projetos, indicações que aqui protocolei
nesta casa, antes tive o cuidado de procurar o jurídico desta casa, que
por sinal é muito competente, as pessoas que trabalham juntamente
com o corpo jurídico desta casa, na pessoa de Gidalti Moura,
Cleberson e Marcos, que também são pessoas de extrema
competência, que tão sempre orientando todos nós vereadores
quando protocolamos qualquer tipo de projeto ou indicação. Há vocês
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meu muito obrigado pelo trabalho que prestam aqui nesta casa
legislativa; sempre nos orientando, pois aqui aprendemos a cada dia.
Ninguém é mais do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém.
Estamos aqui todos pra aprender cada dia que se passa. Mas senhor
Presidente, colegas vereadores, uma preocupação que trago nesta
manhã é sobre a situação do COVID ainda em nosso município.
Ontem, perdemos mais um cidadão araciense para esta triste doença
e a qual eu alerto a população de Araci, que a pandemia ainda não
acabou. A pandemia ainda existe; vamos ter bastante cuidado. Aqui
temos representantes da saúde, agente de endemias, agentes
comunitários que eu sei o trabalho que vocês estão tendo em levar
essa informação para as pessoas e conscientizar as mesmas que a
pandemia ainda existe. E que por sinal você se depara ainda com
pessoas andando nas ruas sem máscara. Então, faço este alerta hoje à
população de Araci, que vamos ter cuidado, pois a pandemia ainda
está aí e ontem perdemos mais uma pessoa, um ente querido aqui do
nosso município, para esta triste doença. Então senhor Presidente,
levo esta manhã, esta minha preocupação com relação a esta situação
do corona vírus ainda em nosso município. Mas senhor Presidente,
não poderia também deixar de parabenizara postura do secretário de
agricultura do nosso município, o senhor Jardel, pela belíssima
explanação aqui nesta Tribuna desta casa, em levar ao conhecimento
do nosso povo o que realmente aconteceu com o “Seguro Safra” do
nosso município. O município acatou com suas responsabilidades e
informou e agora está sendo apedrejado, dizendo que a culpa foi do
município. Mas o secretário esteve aqui hoje, apresentou as
documentações e quem por sinal tiver alguma duvida, que se dirija
também a Secretaria de Agricultura, porque eu sei que o secretário
estará disposto a explicar, a população araciense, o que realmente
aconteceu com a questão do “Seguro Safra” do nosso município. Mais
senhor Presidente, colegas vereadores, gostaria aqui também de falar
dos 2 projetos que foi protocolado nesta casa, que foi dado entrada
por parte do Executivo Municipal, que trata do reajuste de todos os
servidores do município. Dizer senhor Presidente, que nós enquanto
vereadores, estávamos sim brigando constantemente, lutando pelo
direito de todos os servidores. Não basta só dizer que vereador não
estava fazendo nada, porque vereador estava sim, preocupado e o
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Presidente da APLB, o senhor Elmer, conhecedor dessa situação, sabe
que nós estávamos sim preocupados com esta situação. Os demais
sabe que nós vereadores também estávamos preocupados e cobrando
da nossa forma, do nosso jeito de cobrar. Não basta só simplesmente
você chegar, postar um vídeo nas redes sociais e dizer que está
cobrando. É muito fácil fazer isso! Mas nós vereadores, temos a nossa
forma de cobrar; o nosso papel nós sabemos realmente qual é o papel
do vereador e nós estamos fazendo esse papel constantemente. E
dizer senhor Presidente, a essas pessoas que dizem que vereador não
está fazendo nada, que venha ver realmente de perto o trabalho que o
vereador vem fazendo ao longo dos anos que está aqui à frente da
Câmara de Vereadores; venha sentir de perto qual é realmente o
trabalho do vereador. Porque é muito fácil ficar aí sentadinho no sofá,
atrás de um celular e denegrindo a imagem de vereador e dizer que
vereador não está fazendo nada, não está preocupado com o povo de
Araci. Preocupados são vocês que realmente lembraram agora que o
povo de Araci necessita de mais coisas e mais coisas? Não! Nós
estamos aqui durante 4 anos, lutando e trabalhando pelo povo de
Araci. Não é simplesmente quem chegou agora de paraquedas, que
quer realmente dizer que quer o bem do povo de Araci não. Nós
sabemos realmente quem quer o bem do povo de Araci e quem está
aqui constantemente, cobrando e lutando pelos direitos de vocês.
Então servidores, eu sei da luta de vocês, sei que essa reajuste já era
pra ter acontecido há bastante tempo, mas eu parabenizo até a
postura do diretor do sindicato da APLB, o senhor Elmer, como vem
tratando dessas questões em nosso município. Sem envolver a
politicagem, sempre pensando no servidor do nosso município. Como
também parabenizo os demais membros dos outros sindicatos, pois
sei da postura dos mesmos, sempre preocupados em defender a sua
categoria. Então senhor Presidente, é de pessoas assim que nós
queremos em nosso município. Pessoas que estão sim preocupadas
com o bem está do povo; não é pessoas que só se preocupam em
período eleitoral, de vir no município fazer vídeo, fazer mais vídeos e
dizer que está preocupado com o povo não. Porque o povo de Araci
sabe quem realmente está preocupado com eles e sabe quem
realmente está aqui, dia após dia, lutando e trabalhando ara dar o
melhor de si, para ver o município crescer e desenvolver ainda mais.
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No mais senhor Presidente, gostaria de levar também ao
conhecimento da população araciense, um tema que vem bastante,
vem me preocupando bastante, que é a questão do abuso sexual de
crianças e adolescentes neste período de pandemia. Estava senhor
Presidente, acompanhando algumas reportagens e vendo o número
que vem crescendo a cada dia. E eu gostaria aqui de chamar senhor
Presidente, pedir a mesa da Câmara, que pudesse convocar a
coordenadora do CREAS do nosso município, para vim falar um pouco
esse tema aqui na Câmara de Vereadores, pois é um tema bastante
preocupante e que deve sim, ser levado ao conhecimento de todas as
famílias do nosso município e ver como se tá sendo se tratado esse
tema em nosso município. No mais senhor Presidente, agradecer a
Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e dizer ao povo de
Araci. Que estamos aqui sim, lutando dia após dia, para melhorar o
nosso município. Pois sabemos as dificuldades que ainda existe, mas
também sabemos que muita coisa melhorou. No mais senhor
Presidente, são estas as minhas colocações nesta manhã e desejo a
todos um bom dia.

Vereador Jerônimo na Tribuna:

Mais uma vez senhor Presidente, meu bom dia a todo população
de Araci e porque não o Brasil que logo mais estará vendo na minha
página no Facebook e também agora, ao vivo na página da Câmara.
Senhor Presidente, eu vou deixar pra falar dos feirantes e do dia do
soldado no final, gostaria que vocês, se pudessem quem vai ver o
vídeo no inicio ou a minha fala aqui agora. Mas eu gostaria de inicio
falar aqui sobre o projeto, esse projeto que eu venho desenvolvendo e
aplicando em nosso município durante este mandato. Que é “Eu
Existo”. Por que “Eu Existo”? As pessoas em Araci, com essa
deficiência do endereço fixo, é uma vergonha. Tenho sempre dito que
é uma vergonha por parte Legislativo do nosso município. Que as
pessoas, às vezes, cobram do Executivo. Dizem que é culpa da
prefeitura, que não dá endereço, que não dá nome as ruas. Mas, é
culpa do Legislativo! Porque alguns vereadores se preocupam mais
com assistencialismo do que a parte legislativa desta casa. E diante
da minha função, vi por varias vezes, a deficiência de poder atender
um cidadão ou uma cidadã, diante dos endereços que não existia. E
que com este projeto e agora é o 9º projeto, e aqui no bairro Doce Lar
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nós temos como eu disse, este projeto nada mais é simplesmente dá
um endereço, é uma história, é o nome que vai se eternizar na história
do município de Araci. E que todas famílias que tiveram pessoas, seu
antepassados que contribuíram com a formação do povoado, da
cidade, deveriam ser realmente lembrados. A exemplo nós temos aqui
no bairro Doce Lar, nosso querido João Bitur, dona Conceição Bitur,
Rua Ermínia Biana e Antônio Paulo da Silva Neto. Pessoas que
contribuíram com a história do nosso município. Seu João Bitur ali nos
fundos do Araci Fest Hall, que é aqueles terreno ali pertencia. Dona
Ermínia que é a esposa do nosso querido Jozafá, nosso querido Doda.
Também no bairro Canto da Lua, nós tivemos a hombridade de
lembrar do senhor José da Cruz, nosso querido Raminho, do
mercadinho. José Oliveiro Pimentel, nosso querido Zé da Pedra. José
Amâncio, nosso querido Manso que morreu faz pouco tempo, Manso
cabeleireiro. Ao qual eu mando um abraço para a dona Zenaide. No
bairro do Coqueiro II senhor Presidente, era uma verdadeira zona; 8
ruas com o nome Padre Osvaldo. Hoje nós temos a Rua Padre
Osvaldo, que faz limite com Coqueiro II, Coqueiro II, Coqueiro I. Rua
Otávio Barreto, Rua Francisco Celestino de Sousa, Rua Laudelino
Barreto de Matos, Rua Balbina Barreto de Matos, Rua Carlos
Cassiano de Oliveira, já existia no projeto. Porém, nós temos agora
também a Praça Alfredo Ribeiro. Seu Alfredo Ribeiro, seu Alfredo das
vassouras foi um dos primeiros moradores do bairro do Coqueiro II.
Porém, esquecido! Como eu disse aqui no meu pronunciamento da
semana passada, não ficou seu Alfredo, dona Neném e aos filhos, mais
um nome será eternizado e será lembrado pro resto das vidas de
quem estiver aqui e seus descendentes. Nós temos também Antônia
Ferreira da Silva, nossa querida Popô, recebeu o nome, uma rua
recebeu o seu nome, lá estará eternizada. José Ribeiro Sobrinho,
nosso querido Zé de Chaga, ao qual eu mando um abraço à família.
Severino Freire, meu pai; contribuiu muito, inclusive com a chegada
da umbanda, que é minha religião, aqui nesta cidade há quase 55
anos. Nosso querido José Raimundo Oliveira, Dinho de Zé do fumo,
grande caminhoneiro, motorista, carregou progresso no nosso
município agora. Siriaco Bispo dos Santos, Eurico Ferreiro, conseguiu
amolar vários machados e foice e fazendo arado ao nosso povo. José
Dantas, Ana Lourdes e (Ausência de Áudio) seu filho; são as ruas
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próximas ao motel, onde as térreas pertenciam a eles. Maria
Raimunda Silva, filha de dona Tinininha, aí do bairro na Praça
Monsenhor Carlos Olimpio, ela que foi professora em nosso
município. Maria Reis Anunciação, dona Tota daqui do geladinho,
quem não chupou um geladinho de dona Tota aqui próximo ao Colégio
CEMOB. José Daniel da Mota, nosso querido e ex-colega vereador
Zezinho Mergulhão, também recebeu uma rua com o seu nome, no
bairro do Coqueiro II. Então, nós vamos o bairro de Aurora. Nós
temos um bairro novo sim! Bairro de Aurora, onde o vereador Laerto,
que aqui não está mais, tem um sítio e a principal Rua Edvalda Sousa
Barreto, o nome da mãe dele, também já falecida. Sem esquecer de
dona Maria Izabel Oliveira; quem não conheceu dona Maria Izabel?
Aqui na Rua Vicente Ferreira, em frente ao frango. José Luiz Avelino,
quem não conheceu, quem tem acima de 30 anos, quem não conheceu
seu José Luiz da farinha? Administrador do mercado de cereais do
nosso município, que não poderia deixar de ser lembrado neste
momento. E seu Izídio Pereira de Pinho, pessoa da Praça Monsenhor
Carlos Olimpio ali que morava na esquina. Pessoas que também são
pessoas que contribuíram com nosso município, na criação do nosso
município. E seu Severino Jerônimo, esposo de dona França, um dos
primeiros moradores ali a frente do Residencial Sol Nascente. E
também naquele bairro foi contemplado o nosso querido Osmar
Pereira de Miranda, o Mazinho Policial. Então, o que eu peço, que se
todos aqui tivesse essa preocupação, a gente teria uma organização
em nosso município total. Mas que infelizmente, durante estes 4 anos,
a exemplo de 2, vereadora Edneide e vereadora Jamile, mais ninguém
se preocupou com esta parte legislativa. Nada contra! Mas que cada
um faça a sua parte, com assistente social, que seja o tempo inteiro.
Então senhor Presidente, pra encerrar, vou deixar este tempo aqui
pra falar o seguinte. O secretário Jardel que aqui está, falou sobre
toda ação do “Seguro Safra”. Mas engula seco senhora, veja bem,
engula seco o seu vídeo que você fez, denegrindo, esculhambando,
desmerecendo a gestão atual, inclusive a sua pessoa secretário; isso é
falta de, não vou dizer nem caratê não, é falta de vergonha da sua
parte, gravar um vídeo e dizer que os agricultores de Araci não
receberam o “Seguro Safra”, por incompetência da gestão. Engula
seco! Por que o que é que nós temos em Araci? De um fato tá se
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tornando um ato político. É vergonhoso! Muito vergonhoso isso aí. E
vocês eleitores, analise muito bem quem entra na sua casa pra pedir
um voto. Nós tivemos aqui o pronunciamento do vereador Laerto,
falando sobre o pré-candidato Ginho... Eu não tenho nada a esconder,
não tenho nada a esconder. O senhor foi demitido por roubo. O senhor
foi demitido por estelionato e entra na casa do nosso povo, dizendo
que é um cidadão de bem e que quer uma vaga nesta casa. Olha pra
aqui! Não tenho medo de falar! Será que aqui mais uma vez é
presídio? Será que aqui mais uma vez é delegacia? Ou é Fórum pra
ter bandidos sendo apontados nesta casa? Pensem bem vocês que vão
votar. E eles que apontam que aqui só tem ladrões, corruptos. Porque
primeiro corrupto é o eleitor, que manda mensagem, como diz o
vereador, pedindo bloco de cimento. Aí só nós somos ladrões. E no
final, deixar aqui sobre a questão do dia do soldado. Todos os précandidatos estão aí, “parabéns aos soldados, parabéns aos feirantes”,
os pré-candidatos e candidatos. Eles querem ver o soldado é morto!
Querem ver os soldados é fuzilados, executados. Tu acha que esse
abraço é verdadeiro? São poucos que dizem que “eu tenho um amigo
policial ou soldado” que seja. E aí vão pras redes sociais postar uma
mensagem de parabenização. “Estou parabenizando o dia dos
soldado, o dia do feirante; veja aí feirante, qual é o político que teve
na feira, tomando cafezinho, chupando laranja, comendo a banana,
chupando uma manga com o seu Zé do pastel, que vende aí de frente
a Farmácia do Trabalhador? Não é gente. É muita falta de caráter, é
muita falta de vergonha de quem diz estar pensando no nosso povo. E
principalmente quando se fala na questão de segurança. Quem quer
amizade com polícia? Quem quer amizade com soldado? Ninguém!
São poucos que tem a coragem de dizer, a exemplo dos Guardas
Municipais, que quando tem uma amizade com o guarda, diz logo que
é (Ausência de Áudio). Não quer amizade com policia porque não
pode, porque o bandido não pode saber. Aí vai todo mundo pras redes
sociais “parabéns soldado, pelo seu dia, pela coragem que você tem”.
Vá! Porque você só lembra do soldado na hora do perigo. Você só
lembra da policia na hora do perigo. Muito obrigado e um bom dia.

Vereador Leandro na Tribuna:
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Meu bom dia senhoras e senhores aqui presente; toda a equipe
profissional da casa, inclusive o pessoal que estão fazendo a reforma;
meu bom dia aos colegas vereadores aqui presente; meu bom dia
aquele que nos acompanham através das redes sociais; meu bom dia
aqui aos representantes das categorias de professor como do pessoal
de saúde, agente de saúde e agente de endemias. Quero dar o meu
bom dia especial àqueles que nos ouvem através da rádio Cultura FM.
Mas senhoras e senhores, queria parabenizar e agradecer a presença
do secretário de agricultura Jardel, por ter a coragem de vim explicar
fatos determinados que ocorrem e se comentam em todo o município.
É natural e muito natural se faça oposição. É natural que haja uma
reação em tudo que causa perca ao cidadão araciense e é devido a
isso que nós estamos debatendo o tema hoje. Venho falar toda terça
feira, toda manhã nesta casa e sei que depois de mim, toda a situação
vai rebater aquilo que eu trago. Se utilizando do privilegio que tem
hoje. Mas, nunca tive nenhum problema em vim, dar o meu discurso
ao cidadão araciense, porque sei que as pessoas entendem o que eu
venho falar. Cobrar, reclamar de vereadores, de público, de pessoas
que gravam vídeo, que usam as redes sociais... Aí é uma verdadeira
vergonha! Vergonha é não fazer gestão pra atender e atender de
maneira eficiente o povo da nossa terra. Exercer o papel do cidadão
não é vergonha. Muitas vezes eu entro em grupo de Whatsapp, que
tem colegas e mais colegas vereadores e me exponho porque não há
problema nenhum em eu me expor diante do cidadão araciense. Mas
às vezes vereador não entra no grupo pra me rebater porque sabe que
depois eu vou ter a fala diferente da Tribuna. E às vezes dói! Mas é as
redes sociais, é os grupos de Whatsapp que liberta o cidadão da sua
opinião e do seu direito de reclamar e fazer oposição. Senhoras e
senhores, se escuta falar de diversas obras e mais obras; entendo e
parabenizo a gestão pela reforma aqui no Tanque da Nação. Praça
não porque ali não tem praça, mas foi uma grande reforma. Mas eu
queria pedir à gestão que não esquecesse a praça principal que tá lá
fedendo a dejetos. Eu queria pedir a gestão que não esquecesse do
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parquinho, uma praça tão importante pra desenvolver o esporte
jovem da nossa terra. Eu queria pedir a gestão que não esquecesse a
Praça do Correio, aonde os pais e mães de família levava seus filhos
pra brincar. Eu queria pedir estas 3 coisas a gestão! E aí, às vezes,
encontra vereadores dizendo que fez, que aconteceu, que levou PSF,
que levou água, que aquilo e aquilo outro as suas comunidades. João
Vieira só tem uma obra construída por vereadores ou participação!
Que é a capela. As demais não é dinheiro de salário de vereador! E lá
eu contribui! E aí senhoras e senhores, pra comprovar o que eu tô
dizendo, nós temos, cada vereadores aqui, 3 emendas impositivas,
que nós guiamos e destinamos aos nossos povoados. Sabe quantas a
gestão executou a pedido de vereador? Nenhuma! E tudo que
vereador faz, que o prefeito faz com o dinheiro público, com o
dinheiro da prefeitura, dependendo da região, o prefeito vai lá e diz
“aqui foi pedido de determinada pessoa”. Lógico, o prefeito não vai
construir uma obra no Caldeirão e dizer que foi Laerto! Não vai
construir algo em João Vieira e dizer que foi Léo de Eridan! Isso a
população sabe e entende. Mas eu queria pedir uma situação
importante. Cadê o COVID-19? Nós estamos com quase mil casos em
Araci e a gestão tirou tudo. Barricadas, o pessoal de apoio, o aferidor
de temperatura... Eu pergunto: A doença já passou? Já tem a vacina?
Não, porque o recurso já foi recolhido e o interesse era captar
recurso. E aqui eu não tenho medo de dizer. Depois da pandemia vai
ter muito prefeito preso! Vai ter muito governador preso pelos atos
que estão praticando! Isso vocês vão me dizer lá na frente. Eu dizia no
inicio da gestão de Silva Neto, que ele ia ficar com o nome sujo; tá
com os bens bloqueados! Eu dizia, mas ninguém me ouvia. Eu dizia
que faltava gestão, mas quando o prefeito chega o secretário diz que
tá tudo perfeito. E aí senhoras e senhores, eu entendo que há uma
queixa de vereadores em dizer “olhe, não confie muito em quem
aparece ou se expõe; eu também faço o meu trabalho”. Quando nós
assumimos essa legislatura, teve vereador que subiu nesta Tribuna e
dizia, se intitulava oposição e logo depois eu vim aqui e disse; A
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oposição de Araci tem nome e tem voz. E hoje tá provado; não é mais
oposição. Mas eu tô aqui! Oposição! E não vou mudar. Não vou recuar
1cm daquilo que eu fui eleito, pra aquilo que eu fui eleito. Que é
fiscalizar o Executivo. Aí Jardel, aproveitando esta fala, eu queria lhe
solicitar, como você deixou claro as ordens, a relação das famílias
atendidas pelos carros pipas em 2020. E cópia dos laudos que o
município enviou para regularizar a situação do “Segura Safra”. E aí
eu vou dizer se há alguma culpa no município ou não. Senhoras e
senhores, o município tá devendo mais a cada dia. Transporte
universitário, se você for falar com os donos de transporte,
misericórdia! Transporte que faz serviço de saúde é uma agonia.
Fornecedores de merenda escolar, kit alimentação, não foi pago
ainda. O município se enrola. As eleições chegando e o cidadão, os
credores agoniados. E o município tá condicionando esse débito na
condição do voto. “Se eu pagar você vota?” Isso a gente percebe nas
visitas, em conversas nas visitas. Mas eu queria justificar aqui a
ausência do vereador Roberto do Sem Freio, me ligou, disse que teve
que ir à Salvador. Queria senhoras e senhores, parabenizar a
comunidade da Lagoa da Picada. Sei que ajudei de alguma forma.
Mas o mérito é todo daquela comunidade, que construiu a sua própria
estrada, que estava interrompida há meses. Queria senhoras e
senhores, falar um pouco, não poderia deixar de falar, sobre o vídeo
que rola sobre o “Seguro Safra”. Vídeo tanto criticado neste Tribuna
nesta manhã; porque tudo que fala mal da gestão é vergonhoso. Não
dá pra entender. Rolou vídeo nas redes sociais, diversos vídeos, nos
atacando. Rolou vídeo nas redes sociais, atacando pré-candidato
Edvaldinho. Quantos e quantos pronunciamentos aqui ataca a précandidata Celinha do PT? A exemplo do vídeo da Du Campo, que
estou esperando documento, nota fiscal, comprovando que a Du
Campo vendeu na gestão de Nenca e esse documento não chega. Tá
vindo de ré! Não chegou ainda. Parece que eu tô morando em Vitória
da Conquista ou em Jequié. E aí senhoras e senhores, criticam porque
dizem que não pode mais fazer oposição. Eu não vou deixar de fazer
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oposição porque é período eleitoral. Agora, eu não vou acatar a vida
pessoal do prefeito. Até porque o prefeito não tá concorrendo;
prefeito indicou um substituto a isso. Dando seguimento, eu queria
falar sobre uns Projetos de Lei que eu recebi. Se escuta muito falar
que a gestão atual é a que mais deu reajuste a categoria de
professores. Na minha conta não chegou! Não! Na minha não! Sou
professor do município, tá aqui os agentes de endemias também,
tenho certeza que tão na mesma situação. Não tem empréstimo
consignado, mas o prefeito vemlesando, descontando INSS e não
repassa. Tudo bem. Não é de agora. Mas eu espero que ele apresente
a folha com os devidos descontos. Eu não recebo 1 centavo além do
piso nacional que é a união que determina e o Governo Federal que
manda os repasses. 1 centavo a mais o servidor, o professor não
recebe. Ninguém venha dizer que gestor tá dando aumento a
professor. Gestor tá dando direito do piso nacional. Que é um direito.
Eu tenho um projeto em mãos elaborado pela gestão. Eu vou somar e
eu vou dizer o quanto que o professor de Araci deixou de receber em
2020. Ninguém é menino pra parcelar retroativo ou parcelar
equiparação salarial. Isso não se equipara, isso se paga. Nós temos
uma lei federal, que é a lei 7.238 que no seu artigo 4º diz: “A
contagem de tempo pra fins de correção salarial será feita a partir da
data base da categoria profissional”. Eu tenho aqui em mãos, enviado
pelo gestor, um Projeto de Lei nº 172 de 27 de outubro de 2014. Que
o prefeito enviou. Institui a data base para revisão anual dos
vencimentos dos servidores públicos municipais de Araci. Aí fala o
seguinte: “Fica instituído o dia 1º de janeiro de cada ano, como data
base para revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos de
Araci”. A lei diz. Federal! Que o reajuste tem que ser referente à lei
municipal. Nós temos a lei municipal, que diz que tem que ser
referente a janeiro. E a prefeitura coloca uma tabela, tirando muito, e
eu vou provar que tá tirando muito dinheiro dos professores. E aí não
fala de retroativo a janeiro. E ainda coloca lá no artigo 4º... Eu tô
dizendo sem lê porque já li. Eu passei a noite lendo. Ainda coloca lá
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no seu artigo 4º dizendo assim: “Revoga-se as disposições do
contrario”. Prefeito manda uma lei e depois não quer cumprir a lei.
Não dá pra entender onde é que tá mérito nesse processo. Não dá pra
entender. Reajuste é direito! É dever do município! Eu queria... Eu sei
que logo, logo vai vir alguém defender gestor. É normal. Eu também
defenderia se tivesse tido os privilégios que tem! É notório que a
gestão prejudica a todo instante os servidores. E aqui parece que não.
Parece que eu sou leigo; parece que eu não sei fazer conta; parece
que eu não tenho leis em mãos; parece que eu não tenho nada. Eu
queria que alguém me trouxesse um contra cheque de um
profissional, um servidor, professor e me mostrasse que ele recebe
além do piso. Salário base. Mas senhoras e senhores, eu tenho um
Projeto de Lei, se há mérito ou demérito, quem mandou foi o
Executivo. Se o sindicato brigou, mérito do sindicato pela briga. Mas
eu não vejo interferência jurídica, sindical aqui. A não ser que o
sindicato diga que o jurídico do município é incompetente. E olhe que
o sindicato disse que vem lutando desde março. Março! A gestão
manda agora e rateado. E eu vou provar que o piso salarial de 2020,
de janeiro a dezembro, mais o 13º e aquilo que o prefeito quer pagar
e propôs pagar, o professor vai perder uma quantidade muito grande
nos seus vencimentos. Eu vou provar! No mais, meu bom dia a todos.

Vereador José Augusto na Tribuna:

Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo
presente; povo que escuta pela Cultura FM; povo aqui abençoado por
Deus, que tá todo mundo aqui, a Guarda Municipal, os agentes de
endemias, de saúde também. Senhor Presidente, vou iniciar
agradecendo a Deus aqui, por mais este dia, por meus colegas que
aqui estão, todos com saúde, graças ao nosso Deus. Quero iniciar
falando aqui que a palavra “defender” é um ato que você tem que
buscar a mostrar a realidade. Defender sem causa, secretário de
agricultura, não tem como defender. Eu tô defendendo e tô dizendo
aqui e vou dizer o atraso dos carros da saúde está errado. O prefeito
tem que buscar uma solução pra atender, não deixou de pagar, mas,
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está atrasado! Ninguém vem aqui pra defender comono passado o que
era errado. Tá defendendo porque tem uma, atendido pela gestão.
Olha aqui o que tem no jornal de Gidalti. Folha do Município de 2009.
Qual que diz que o vereador não tava aqui pra recordar ele? Tem
vereadores da base do governo que conseguiram junto ao governo a
benesse de colocar um e outro para trabalhar. Através de cargos de
confiança ou contrato. Muitos foram beneficiados com emprego
público. Só que, as coisas passaram a mudar. Com a exigência do
Ministério Público para que o poder público não admita ninguém sem
concurso público, sem concurso ou sem a devida autorização do Poder
Legislativo, não dispor em cumprir a lei. A prefeita foi obrigada a
demitir os contratados com a demissão. Os empregos que foram
dados pelos vereadores, agora está explicado, pelo apadrinhamento
que eles deram. A prefeita tirou e agora? Perae vereador! Cê vim falar
que, de vereadores que tá defendendo? Eu tô defendendo um prefeito
que trabalha! Se você me trazer, vou tornar aqui a repetir aqui
vereador Léo, um documento que comprove que este prefeito roubou
como você falou no áudio, eu vou pedir o afastamento dele. Do
dinheiro do FUNDEB, que você disse lá no vídeo, que o prefeito tem
que representar Vossa Excelência tanto lá como aqui. Pra você provar
esta casa aqui, o roubo que esta gestão tem. E eu vou pedir ao
Presidente, se tem amparo jurídico, pra gente entrar com
representação aqui pra provar. O vereador provar! Se ele não provar,
ele vai ser penalizado. Você não em o que falar desta gestão! Você
vereador, tá aqui oh, quando você fala de professores. Tenho aqui
também, que o próprio Gidalti colocou no jornal, diz: “O clima da
situação, (Ausência de Áudio) vividos nos 2 dia, nos quais se
misturava greve e evento dos professores”. Qual foi a greve que teve
de servidor aqui? Manifestações pequena tem agora pra tentar atingir
a administração, porque tá no ano político. Mas sempre o prefeito
sentou com todas as categorias e dentro das suas possibilidades
atendeu. Ora vereador, você defendeu uma gestão em 2012, tá aqui
do Tribunal de Contas, vou tornar a repetir, nem apresentar nota
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fiscal apresentou do dinheiro que tiraram. Tá aqui oh! Tá em minha
mão. Tem aqui, não sei quantos processos, por improbidade
administrativa e devolução do Tesouro. Posso lhe dá uma cópia! Tem
a condenação do TCU sobre as creche de Pedra Alta, de Barreira e
Bombinha. Tá aqui em minha mão! O G1 coloca aqui oh, o dinheiro do
município de Araci, que é o recurso do Governo Federal, 148 mil que
é de recurso do fundo Nacional de Assistência Social, sumiu! E aqui o
G1 diz: “Ex-prefeita de Araci é denunciada por não prestar conta das
verbas federais”. Isso aqui é defender e Vossa Excelência fez parte no
tempo e tá aqui agora querendo acusar quem é limpo? Tá aqui da
Justiça Federal. São João de 2010, 200 mil; tá em minha mão quem
quiser cópia. Condenada a devolver o dinheiro. Aqueles outdoors aqui
que colocaram que é particular, a prefeitura pagou pra colocar
aqueles outdoors, tá aqui a nota fiscal em minha mão. Pelo amor de
Deus, pelo amor de Deus. Quando você vai no Caldeirão Novo, olha
aqui o pagamento do Caldeirão Novo do colégio, as 2 parcelas como
concluídas. Tá aqui. Ora, ainda tem a nota que eu tenho das creche de
outros atos. Defender uma pessoa dessa é defender o erro! Agora,
defender uma gestão que trabalha é defender com sinceridade.

Presidente Jefson aparteia:

Vereador Zé Augusto, vale ressaltar que esse processo do
Caldeirão Novo, que algumas pessoas alegam que a empresa que
desviou. Mas eu tenho todos esse processo, analisando um dia, você
observa lá que os secretários e os tesoureiros assinaram dizendo que
estava concluída.

Vereador José Augusto – Analise! Ora, agora me traga, eu vou
desafiar aqui novamente viu. Traga, se tiver algo deste gestor, de
roubo, de desvio de verba, de qualquer projeto... Traga aqui! Pra eu
pedir o afastamento. Eu vou pedir, que sou como diz, alguns
vereadores da cozinha do prefeito. Sou igual irmão dele mesmo! Vou
continuar aqui, se Deus permitir, se o povo me retornar, não sei Deus
é quem sabe, se me derem a chance novamente, vou tá aqui
defendendo um gestor que trabalhou honestamente e que vem
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fazendo pelo município de Araci. Eu não vou defender o que tá de
errado. Tem atraso? Tem! Tem alguns pagamentos que tá atrasado?
Tem! Me mostre aonde tá essa dinheirama pra pagar. Que às vezes
crucifica um lado pra pagar outro e aí crucifica o outro pra pagar o
outro que tá atrasado. Sempre ele nunca negou e nunca deixou a
gente chegar aqui pra mentir não. Agora, eu tô falando de gestão
séria. Do prefeito Silva Neto. É gestão de pessoas que vem fazendo o
que o povo reconheceu em 2016 dando a reeleição. E que seja feito
agora, não à vontade minha, nem do homem da terra, mas que seja
feita a vontade de Deus, o que cê melhor para o povo de Araci é isso
que Deus vai fazer e vai colocar. Seja na Câmara, como também no
Poder Executivo. Falar agora um pouco aqui, que foi citado de você
Jardel, do secretário. Sei da sua competência; um cara caladão na
sua, mas um servidor de grande responsabilidade, não conhecia você
não, mas admiro pelo seu caráter e o seu trabalho. Sei quanto você
representa aquela secretaria, como os outros que passaram
representaram. E agora, vim aqui e a própria vereadora Edneide
disse ali, quando pediu aparte, ela disse o seguinte: “Entendo que a
gestão cumpriu com o seu dever”. Depois pra aqui acusar e dizer que
a gestão, que o erro deveria olhar, que errou o erro é humano. Ora,
aonde tá o erro? Se a secretaria fez todos os procedimentos e
entregou a Secretaria de Agricultura em Salvador. Ou que seja da
reforma agrária, não sei. Entregou todo o procedimento! Aonde tá o
erro do prefeito? Se quem tá dando esse laudo, um laudo técnico é o
Governo Federal e o Governo do Estado. Como é que vai acusar uma
gestão? Será que tivesse na prefeitura não tava, se o dinheiro viesse
direto pra prefeitura, não tava pagando? Quem paga é governo
Federal! Então, querer acusar é fácil. Mas por que não fala? Quer
dizer que pagou esse tempo todo de 2013 agora esse problema, agora
o prefeito, o gestor é culpado. Por que não elogiaram aqui quando
pagou lá em 2013, 14,015 e 16 e 17? Eu não entendo! Não falaram
nada. Agora porque o ano é político, tá querendo jogar os agricultor,
que sempre tiveram apoio da gestão, tanto os agricultores como as
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associações. Quantos equipamentos foi entregue nesta praça aqui a
agricultura familiar, aos movimentos de mulheres? Quantas? Eu tenho
foto. E tem lá assinado por eles lá. Até movimento de mulheres que é
criado do dia pra noite pra receber. Tem muitos deles aí! E eu posso
provar! Falar também do decreto. Ora, ora, mas ela tão querendo
acusar a Celinha. Ela errou rapaz! Se ela quer beber água potável
porque o pobre da roça não pode beber água, quer beber água
mineral, ela nem água da EMBASA toma. Toma é mineral! E quer que
o pobre da roça pegue tome água de barragem. Perae meu irmão.
Será que esse decreto não foi, ah ajudar ao agricultor, que recebe a
água lá na ponta; que tá recebendo água da EMBASA, que o Exército
entrega? Agora vem dizer que ela não tem culpa. Ela acusou pra
querer derrubar pra o Exército não botar água em Araci. Ela quer
fazer isso! Quanto mais pior, pra eles é melhor! Eles não tão
preocupados com o povo de Araci, com quem trabalha com quem faz
não. Eles tão preocupado com o imbugo deles! O PT, não como um
todo em Araci, mas uma boa parte vive de ponga ponga, vive de pula
pula. O prefeito era bom a te 2019; 2020 não é bom mais! Por quê?
Por que alguns do PT de Araci? Por que agora não é bom? Dona
Celinha passou na campanha de deputado e olhava pra mim e dizia:
“Vereador, tô no pé desses miseráveis aí desse outro grupo, que
andam aí tentando derrubar o nosso governador”. Ora como é bom
Jardel; nós que votamos no governo deles, do PT, votamos neles,
demos a mão e agora eles tão jogando pedra. Ainda diz que vão ser do
lado do povo. Como vão ser do lado do povo, se não tão reconhecendo
quem ajudou eles? Como vão ser do lado do povo? Falar aqui da Du
Campo. Vou lhe dá vereador, eu esqueci hoje. Mas terça feira nós
vamos pro debate aqui. Vou trazer o documento, pedir ao Presidente
que abra um debate aqui, pra gente falar sobre a Du Campo, pra eu
lhe mostrar a verdade. Que aqui não mente não! Agora, uma das
coisas que eu digo aqui vereador, como é que ele diz na live dele que
vai gerar emprego? Se ele não pagou nem quem trabalhou na Du
Campo? Tem 20 processo na justiça do trabalho! Um cara desse quer
39

o bem do povo? Se não pagou os diretos dos coitados. Vem falar de
emprego. “Ah, porque o prefeito mandou um decreto pra não dá o”...
Como é o nome? “Pra não dá o dinheiro dos precatórios”. Nem saiu
ainda. Prefeito mandou aqui pra incluir no orçamento o montante do
valor que vai receber, porque se sair para o ano, já tá dentro do
orçamento. Prefeito mandou... Onde foi essa faculdade sua que
prefeito vai mandar decreto pra Câmara rapaz? Decreto de Lei tem
prazo; eu sou leigo, mas eu sei! Acabou o prazo, se a Câmara quiser
criar lei, manda pra aqui e cria a lei. Que sujeito que diz ainda que é
inteligente. Quem tá assessorando esse camarada? Pelo amor de
Deus. E se futucar tem mais. Pode aguardar que tem mais. Não venha
pra cima não que vocês não vão querer bater em quem trabalha,
quem faz e quem tá fazendo. E pode fazer muito mais. Não venham
não! E vou falar aqui desses 2 homem. Eu agradeço muito a Deus, por
estar onde eu estou, ao povo e a esse grande líder político Zedafó, que
não tenho medo de dizer, que foi penalizado, que foi chicoteado por
aqueles que queriam tomar o poder de qualquer forma. Mas Zedafó
demonstrou que sempre foi do lado do povo pobre. Que botou seu
filho, elegeu e reelegeu novamente. E a você Silva Neto, tenha
certeza, irei lhe defender porque sei da sua dignidade, do seu caráter
e da sua responsabilidade pelo povo de Araci. Vocês, eu tenho história
pra contar de vocês. Porque sou raiz e ninguém vai tirar esse negocio
de dizer que não é raiz não. Sou raiz sim! Sou raiz e vou continuar
sendo raiz, porque não sou daquele de pula pula não. Já trocaram de
candidato. Então, mostra que não tem... Talvez, já tão pensando em
trocar de novo. Pelo amor de Deus, me faça uma garapa! Não decola
nada. Cê sabe por que não decola? Porque quem tem a maldade não
decola. Quem tá com a maldade de querer prejudicar o povo de Araci,
ao povo pobre de Araci, não tem êxito não. Seja humilde, entregue
tudo nas mãos de Deus, que é quem lhe dá a vitoria, como me deu 3
vitórias nesta casa aqui, que tô aqui hoje. Deus e o povo e ao grande
grupo da família 12 que correspondeu comigo. Agradeço a cada um e
digo: Não desejo mal a ninguém; cada um tem seu trabalho aqui, tem
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sua dignidade e que Deus, seja a vontade de Deus, se não a minha
vontade, no meu pensamento, da minha mente, de jogar pro meu
coração. Que Deus abençoe e que Deus retorne quem são o melhor
pra esta casa e pro Poder Executivo. Muito obrigado.

Vereador Marcos, na tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores. Senhor Presidente,
colegas vereadores, estou muito feliz; a Tribuna hoje tá recheada.
Poucas vezes, em 7 anos e 8 meses, eu vi esta Tribuna recheada dessa
forma. Tô feliz; muito feliz senhor Presidente. Vocês que estão
presentes, vocês que estão em casa, vocês tem que entender o que é
oposição e o que é situação. A política ela tem os 2 lados, situação e
oposição. O papel da oposição é isso; o papel da situação é isso. Mas a
situação neste caso tá mostrando a verdade. A situação, o grupo da
situação, nós estamos mostrando a verdade a toda população de
Araci. Aqui ninguém está mentindo, porque a própria população do
município, ela está vendo com os seus próprios olhos. Mas senhor
Presidente, inicialmente, agradecer a Deus, pelo COVID-19 já estar
sendo, realmente, diminuindo a curva no país. Isso a gente tem que
agradecer a Deus. Graças a Deus, os movimentos nos comércios, na
sociedade, ela já começou a ampliar. Agradeço a Deus e peço a Deus
para que aqueles que estão tentando descobrir a vacina, que Deus dê
muita força. Eu quero agradecer especialmente as 800 pessoas,
incluindo o meu amigo Geise, que está aqui, que é uma das pessoas
que está inclusa nas 800 pessoas; que me deram oportunidade de
retornar a Câmara de Vereadores de Araci. Tive 800 votos; tive voto
da oposição; tive voto da situação; tive voto de todas as pessoas.
Esses 800 votos que eu tive, não foi na paixão política. Agradeço de
coração aos 800 eleitores, que me deram a oportunidade de continuar
com o segundo mandato. Venho a esta Tribuna, através da Cultura
FM, a abranger a que as pessoas que estejam em casa fiquem cientes
do meu apoio ao vereador Presidente Jefinho. Retiro a minha
candidatura de vereador e apoio o vereador Presidente Jefson
Carneiro. Apoio abertamente o meu colega vereador Jefinho! Tenho
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muita responsabilidade para com todos; vocês de Araci, tenho muita
responsabilidade com todos vocês de Araci. Indistintamente! Colegas
vereadores, colegas candidatos também; eu tenho uma grande
responsabilidade. Já provei para toda sociedade de Araci e já provei
para todos os meus colegas que eu ajudo, realmente, qualquer pessoa
que venha me procurar. Eu ajudo! Tenho uma larga experiência na
saúde, como todos vocês sabem. Aqui espero atingir a você que está
em casa me ouvindo. Que me acompanhe nessa caminhada. Eu nunca
fui na casa de ninguém em Araci; nunca pedi um voto. Nunca fui;
nunca fui bater, pedir, exigir um voto por aquilo que eu fiz. Na quinta
feira, antecedendo o domingo da eleição, eu sumia de Araci. Eu só
retornava em Araci, só retornava no domingo da eleição. E como eu
creio plenamente que Deus é um ser maravilhoso, que Deus nos deu o
privilegio de podermos ver, de podermos sentir, de podermos falar,
este Deus maravilhoso me ajudou no meu segundo mandato. Eu tenho
convicção plenamente, que o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é
tudo. O conhecimento, em determinado momento da vida, ele é mais
importante do que o dinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque o
meu ciclo político em Araci e0stá terminando. Professora, um abraço.
O meu ciclo político em Araci está se acabando, até 31 de dezembro.
Mas quando retornar 2021, o meu compromisso com Araci, vai ser
maior, muito maior do que eu com mandato. Por muitas e muitas
vezes, por muitos e muitos dias, por 4, 5, 6 anos eu dediquei a minha
vida nessa BR 116. Por muitas vezes a minha vida e as vidas dos
pacientes que acompanhavam eu coloquei em risco. E eu cheguei a
determinado momento de que se eu estiver em Feira de Santana, fica
mais fácil eu ajudar muito mais. E com essa estrutura, que nós
estamos montando, vai ser muito mais fácil eu poder ajudar as
pessoas no município de Araci. Cheguei em 2000 e, no final de 2010;
vim morar em Araci em 2011. Sai candidato em 2012; ganhei de
primeira! Quase que 90% da população não me conhecia. Mas sabia
que existia um Marquinhos, filho de dona Nini, filho de Nazo Policial e
através disso eu votei para as minhas raízes, no meu município.
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Quando eu cheguei no meu município, no dia 1º de janeiro de 2013,
como político... 1º de janeiro de 2013. Vereador Laerto está aqui?
Vereador Laerto, em janeiro de 2013 o vereador Laerto pegou uma
caçamba, pegou uma pá carregadeira e o vereador Laerto estava
limpando fundo da igreja católica na praça. O meu primeiro ato
político foi vergonhoso. Tenho isso no meu coração até hoje! 1º de
janeiro de 2013, a cidade estava um caos! E o vereador Laerto no
fundo da igreja, limpou. Então assim, eu tenho trânsito live tanto na
situação como na oposição, mas às vezes, eu não concordo, não com
estes vereadores que estão aqui, às vezes eu não concordo é da forma
que as pessoas ficam utilizando as redes sociais. Porque as redes
sociais não estão denegrindo a imagem de Silva Neto; as redes sociais
não estão denegrindo o vereador A ou o vereador B. As redes sociais
estão denegrindo o meu município. O município que eu nasci! Por às
vezes as pessoas jogam nas redes sociais achando que vai tirar o voto;
porque quem vota em Zé Augusto, não vota em Léo de Eridan! Só que
a falta de inteligência da oposição é tão grande, que tenta denegrir a
imagem do município. Como foi 2016, 2015; tiravam foto de barata do
hospital; tiravam fotos camas rasgadas... O que adiantou? Às vezes, os
meus colegas médicos, que eu tenho lá em Feira, “Marquinhos, que
cidade é essa?” Ninguém falava do gestor, falava da cidade. Quem é
aqui que quer sair do município de Araci e encontrar um amigo fora
do município e o cara dizer: “A sua cidade está entregue as baratas”.
Ele não fala do gestor! Ele não fala do candidato a vereador! Ele fala
de Araci. Então, as pessoas das redes sociais, a ânsia, a vontade é tão
grande que deixou eles burros, deixou eles sem noção de fazer
política. Querem fazer política agora, denegrindo a imagem de Araci?
Querem fazer política agora, faltando 60 dias? Querem desgastar o
município de Araci agora? Então assim, estou muito feliz por ter sido
abraçado por todos vocês; agradeço a professora, agradeço a sua
mãe, agradeço a sua família, agradeço Geiso a sua mãe, a sua irmã.
Eu tenho todos vocês como uma pessoa especial. Se a política daqui
modificar, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, eu tenho certeza que
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todos os pré-candidatos vão ter a oportunidade como eu tive. De me
eleger de primeira. E venho a público dizer a todos vocês, o meu
apoio ao vereador Jefinho, nós temos uma aproximação muito grande,
como tenho também com todos os vereadores. Mas eu tenho que
optar, e a minha opção... Jefinho tem 2 anos, 4 anos de Presidente,
alicerçado na palavra de Deus; um grande líder da igreja. Pastor
Leandro, que muitos conhecem; uma equipe aqui na Câmara de
Vereadores, profissionais altamente comprometidos. Fico muito feliz,
muito feliz mesmo de poder estar aqui agora agradecer... Quando saiu
os 800 votos, todo mundo disse: “Ah Marquinhos , você foi traído”.
Deus tocou em meu coração e disse; “Filho, você prefere 3 mil votos
ou você fica fora de uma eleição ou você prefere 800 votos e ficar
como vereador?” Os 800 votos serviram para abrir os meus olhos. Os
800 votos serviram para que eu tomasse uma decisão de retornar
para Feira de Santana e poder ajudar plenamente a todos aqueles.
Porque o momento mais difícil de um ser humano é na hora da
doença. Não é na hora da política; não é na hora de escolher uma
roupa; não é na hora de dizer que não tem dinheiro para comprar
uma Coca-Cola; o momento mais difícil do ser humano é na hora da
doença! Independente de você ter dinheiro ou não. Porque muitos em
Araci, quando passa do Posto Juliana, fica perdido! E quando eles
chegarem no Posto Juliana e saberem que tem uma pessoa lá
esperando por eles, o coração deles se enche de alegria. Então,
população de Araci, agradeço meus 800 votos; colegas vereadores,
gosto muito de vocês e espero que estas pessoas que não valem o que
o gato enterra, não denigram, não esculhambem a minha cidade.
Porque as redes sociais, elas ultrapassam fronteiras. E são vocês que
está denegrindo o meu município, a minha cidade, aonde meu pai foi
policial; onde minha mãe mora, morou; onde minha família toda
morou. Eu só fico preocupado neste sentido; porque as redes sociais
vão querer denegrir a imagem de Araci e não do gestor. Porque o
gestor está aí e provou, o primeiro prefeito reeleito na história de
Araci. E o candidato que ele aprovou para sair a candidato a prefeito,
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está nas pesquisas estourando de votos. Então assim, contra os fatos
não há argumento! Mais uma vez Araci, mais uma vez meus 800
votos. Muito obrigado, obrigado por tudo. E espero que vocês me
acompanhem na minha caminhada ao apoio ao vereador Jefinho.
Obrigado a todos e uma boa semana.

Vereador Leonardo pede para se ausentar, porque vai à Feira de
Santana.

Vereador Marcos (questão de ordem) – Vossa Excelência vai
para Feira de Santana, tenha muito cuidado, porque a estrada está
horrível; muitos buracos na estrada viu colega.

Vereador Valter na Tribuna:

Bom dia senhor Presidente; senhores vereadores. Quero saudar
a todos em nome do nosso secretário de agricultura, nosso amigo
Jardel; agradecer por aceitar o convite, de vir aqui a Câmara de
Vereadores, explicar a população sobre a questão do “Seguro Safra”
do nosso município. Dizer que foi um momento muito importante pra
todos os vereadores aqui ouvir o secretário, pra população, até
mesmo porque diante de toda a situação, existe as pessoas que
utilizam de má fé, pra tentar diminuir a secretaria, tentar diminuir a
gestão pública, tentar diminuir o nosso município nesta situação. Mas,
o município, graças a Deus, é munido de documentação, de provas e
foi isso que o secretário de agricultura do nosso município fez hoje
aqui na Câmara Municipal, explicando realmente a população tudo
aquilo que aconteceu. Mas senhores vereadores, quando se fala em
redes sociais, nesta ultima semana eu fui muito atacado, através das
redes sociais também; um cidadão que não vive no município de
Araci, mas é filho desta cidade, do pequeno povoado conhecido como
Lagoa do Curral e eu me deparei com um monte de áudio desse
cidadão, falando de mim. Eu não entendo, porque até mesmo eu
sempre tive esse cidadão como uma pessoa de boa índole, um cidadão
realmente que trabalha que cuida da sua vida, da sua família em São
Paulo; não tenho muito conhecimento e eu acredito também que ele
não deve acompanhar a minha trajetória política, até mesmo porque,
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quem realmente me acompanha conhece o meu perfil. Quero dizer
aqui pra o nosso amigo Naldinho da Lagoa do Curral, que reflita mais
nas suas palavras. Eu senhor Presidente, eu ia utilizar até um áudio
aqui, desse cidadão, mas, não vou utilizar não. Não vale a pena! As
palavras que esse cidadão se dirige contra a minha pessoa. O povo de
Araci me conhece, meu nome é Valter Andrade de Oliveira, nasci em
1974, na Fazenda Oricurizeiro, situado no povoado de Caldeirão.
Filho de Pascoal Ferreira, de Maura Andrade de Oliveira, de uma
família de 3 irmãos, de 13 irmãos, sendo 9 homens e 4 mulheres por
parte de minha mãe. Uma das coisas que eu sempre priorizei na
minha vida é a dignidade, a honestidade. Comecei a trabalhar ainda
novo; fui motorista, trabalhei na capital do estado, trabalhei também
pra alguns empresários aqui do nosso município, virei empresário do
ramo de autopeças. Em 2004 sai candidato a vereador pela primeira
vez; fico na primeira suplência do meu partido. Em 2008 me elejo
vereador desta terra e me lembro muito bem, eu ainda jovem, 27 anos
de idade, já casado, pai de família, sentei com minha esposa Uaiane,
logo depois da vitória e comecei a fazer uma nova trajetória de vida.
Em 2009 assumi uma cadeira na Câmara Municipal e segui em frente.
Com a cabeça erguida, tentando me encaixar naquilo que eu podia
beneficiar ao meu município, ao meu povo e assim segui a minha
trajetória. Não tive muito êxito senhores vereadores, de 2009 a 2012,
não tive oportunidade; lutei, briguei, indiquei, pedi truxe nosso povo
até a prefeitura pra poder cobrar junto, mas não tive um
reconhecimento da gestão. E pouco pude apresentar ao nosso povo
naquela época. Me lembro muito bem Jardel, secretário de
agricultura, sei que tem a sua família no Caldeirão e o povoado de
Caldeirão é um pequeno povoado do nosso município, mas, é o lugar
que já teve mais vereador representando neste município. Se você
observar a história do povoado de Caldeirão, todas as legislaturas
teve um representante daquela localidade. Filho daquela localidade. E
quando chegou o período de 2012, que se aproximava a eleição,
sentava com o meu povo lá no povoado e pedia a oportunidade de
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uma reeleição, porque eu não poderia ser mais um senhores
vereadores, que passava por aquela terra e nada representava pra o
nosso povo. Gidalti Moura que também tem família naquela região é
daquela região... E o meu povo mais uma vez me atenderam e me
deram a oportunidade de mais um mandato, de 2013 a 2016. E não
me esqueço do meu primeiro contato com o prefeito Silva Neto, em
novembro de 2012. E comentei, falei com Silva Neto, sobre a minha
trajetória política de 4 anos de mandato e Silva Neto me pedia um
apoio naquela época. E ali sentado eu, ele falei: Prefeito, o meu
compromisso é com o povo. Se o senhor tiver oportunidade de
atender as minhas indicações, eu estarei aprovando tudo que o senhor
mandar pra Câmara Municipal. E o prefeito olhou pra mim:
“Vereador, começo o meu primeiro mandato muito jovem e uma das
coisas que eu posso garantir é que vou revolucionar este município; é
que vou transformar este município; é que vou mostrar pra Araci a
minha garra. Tudo que eu puder fazer em beneficio do meu povo,
pode ter certeza que eu vou fazer e vou te dar oportunidade de você
levar obras pra sua região”. Agradeço muito a confiança do prefeito
Silva Neto, do primeiro mandato, das indicações atendidas, mais de 2
milhões de investimento, só em uma localidade. Onde nós, hoje,
podemos dizer que o nosso povo da região, vive mais feliz; vive mais
alegre. Ganhei a confiança; me tornei líder do governo de Silva Neto,
com muita honra. Tamos finalizando mais uma gestão e agradeço ao
prefeito e a sua vice-prefeita Keinha, por tudo que foi feito em
beneficio da nossa população. Hoje senhores vereadores, tenho o
prazer e a satisfação de dizer que faço parte da maior administração
pública já vista nesta terra. Agradeço a todos os atos em beneficio ao
nosso povo. Agradeço junto com a comunidade do Tingui, a pequena
obra que lá foi feita, mas que o nosso povo está feliz. Agradeço junto à
comunidade de Jaconia, que deixamos a nossa marca. Agradeço junto
à comunidade de Resina, uma comunidade que sempre tivemos um
olhar especial e deixamos a nossa marca. Agradeço a comunidade de
Barreiro Branco, que também tamo deixando a nossa marca. A
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localidade do Caldeirão Novo, que deixamos a nossa marca. O bairro
das Casinhas, umas das primeiras indicações de pavimentação. O
bairro do Coqueiro, diversas ruas com indicação de pavimentação. E
diversas outras indicações; a revitalização das margens da BR 116 e
diversas outras indicações aqui nesta casa. Quero mais uma vez dizer
pra esse cidadão, que procure analisar o perfil dos políticos, pra
depois utilizar as redes sociais. Um cidadão, sempre tive como grande
cidadão desta terra, até mesmo porque tem uma história bonita lá na
capital do estado, do estado de São Paulo. Mas, infelizmente, vem
fazendo uma política em nosso município, uma política suja, uma
política que o nosso povo não aceita mais. Reflita Naldinho da Lagos
do Curral, reflita muito sobre suas ações. Reflita muito. Quero
senhores vereadores, nesta manhã, dizer que todas as ações de um
homem público ela é reconhecida e o povo, o povo vai reconhecer
aquele vereador, aquele prefeito que representou; não tenha duvida
disso. Fico muito triste quando algumas pessoas utilizam as redes
sociais pra poder diminuir outra pessoa. Não somos melhor e nem
pior do que ninguém. Somos todos iguais perante a lei de Deus. A
política é um período muito curto; período de festa, de animação e
depois tudo isso passa e o que prevalece são mais 4 anos de uma
administração. Sou muito grato a todos aqueles que me deram a
oportunidade de estar aqui nesta casa representando ao nosso povo.
Agradeço ao prefeito Silva Neto, por me nomear líder do seu governo,
me dá credibilidade no seu governo, de representar o nosso povo, de
defender como líder da sua bancada. Dizer ao nosso povo que
honrarei com muita dignidade a confiança de cada um de vocês. Um
forte abraço. Tenha todos um bom final de dia, uma boa tarde.

Presidente Jefson retoma à fala:

Senhores vereadores, eu em virtude do horário, eu não estarei
usando a Tribuna hoje. Tenho algumas mensagens pra leva à
população araciense, mas guardarei pra próxima semana. Mas eu
quero justificar a ausência do vereador Manoel, que me ligou antes da
sessão, por conta de um sepultamento, o mesmo fico impossibilitado
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de fazer parte da sessão e parabenizar também o dia do soldado e dos
feirantes. Que Deus possa assim abençoar a todos e declaro, em nome
de Deus, encerrada a presente sessão.
Sala das sessões – Plenário Vereador José de Oliveira Lima – 25 de
agosto de 2020
Jerônimo Jesus de Lima
Vereador 1º Secretário
__________________________________
Jefson Miranda Cardoso Carneiro
Vereador Presidente
__________________________________
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