ATA N 18/2020
Sessão Ordinária em 01 de setembro/2º Período

A

ta da Sessão Ordinária Nº 18 do segundo período legislativo de 2020,
realizada no dia 1º de setembro, quando aos 16 minutos passados das
09 horas, o presidente vereador Jefson Miranda Cardoso Carneiro
tomou assento e convocou os vereadores que passaram a formar o Plenário da
Sessão. O vereador Jefson Miranda Cardoso Carneiro tomou assento e
convocou os vereadores que passaram a formar o Plenário da Sessão. Com
ele à mesa os membros, vereador Valter Andrade de Oliveira, vice-presidente,
Jerônimo Jesus de Lima, vereador 1º secretário e vereadora Edneide Santana
Pereira, 2ª secretária. A vereadora Jamile Magalhães da Costa e os
vereadores José Augusto Moura de Andrade, Luiz de Souza Roberto Souza de
Matos. Manoel Matos dos Santos e Laerto Januir Barreto Pinho, ao chamado
do presidente se colocaram em pé e juntos participaram da execução e cântico
do Hino Oficial do Município de Araci.
Ao final do hino o presidente Jefson declarou a sessão aberta em nome
de Deus e passou a palavra ao primeiro secretário vereador Jera para o
procedimento das leituras do expediente. Jera leu a síntese da Ata da sessão
anterior e o presidente colocou a leitura sob apreço do Plenário e esse deu
por aprovada a síntese da Ata.
O secretário Jera leu ainda as ementas das Proposições protocoladas
para trâmite processual tratando-se do DECRETO Nº 022, de 26 de agosto de
2020 do PODER EXECUTIVO que “abre Crédito Extraordinário no valor de
R$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais) para fins que especifica e dá
outras providências e do OFÍCIO Nº 068/2020 do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – APLB que “solicita o uso
da Tribuna Livre na Sessão em curso e as Ementas de duas Indicações. A
INDICAÇÃO Nº 034/2020 de autoria da Vereadora EDNEIDE PEREIRA
SANTANA que “solicita a construção de uma Academia ao ar livre no
Povoado da Serra Branca” e a INDICAÇÃO Nº 035/2020 de autoria do
Vereador JEFSON MIRANDA CARDOSO CARNEIRO que “indica a compra
de terreno no Povoado de Nossa Esperança, zona rural de Araci, para
construção de uma praça na localidade”.
O presidente adiantou mesmo no primeiro expediente as leituras de três
Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, com votos
FAVORÁVEIS aos Projetos: Projeto de Lei do Legislativo Nº 023/2020, de
autoria do Vereador Jerônimo Jesus de Lima que “dispõe sobre a
denominação de ruas do Povoado de Laginha”, Projeto de Lei Nº 007/2020,
de autoria do Poder Executivo que “autoriza o Poder Executivo a efetuar a
recomposição dos vencimentos dos servidores públicos do município de Araci
e dá outras providências” e do Projeto de Lei do Legislativo Nº 008/2020, de
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autoria do Poder Executivo que “autoriza o Poder Executivo adequar os
vencimentos dos servidores do magistério público.
Foram lidos mais três Pareceres da Comissão de Finanças, Orçamentos
e Contas também com votos FAVORÁVEIS à matéria dos projetos: Projeto de
Lei Nº 007/2020, de autoria do Poder Executivo que “autoriza o Poder
Executivo a efetuar a recomposição dos vencimentos dos servidores públicos
do município de Araci e do Projeto de Lei do Legislativo Nº 008/2020, de
autoria do Poder Executivo que “autoriza o Poder Executivo adequar os
vencimentos dos servidores do magistério público. E por fim leu o Parecer da
Comissão Educação, Cultura e Assistência Social com voto FAVORÁVEL, ao
Projeto de Lei do Legislativo Nº 023/2020, de autoria do Vereador Jerônimo
Jesus de Lima que “dispõe sobre a denominação de ruas do Povoado de
Laginha”.
Lidos todos os pareceres dos projetos, o presidente Jefson abriu os
trabalhos do Grande Expediente e deu início ao processo de votação
começando pela Indicação da vereadora Edneide Pereira Santana, Santana
Pereira, que solicita a construção de academia ao ar livre, no povoado de
Serra Branca, votando primeiro o vereador Luiz do Boa, depois o vereador
Manoel, vereadora Edneide e vereador Jera. Todos votaram a favor da
matéria;

O vereador Leandro se manifesta:

Senhor Presidente, assim como todas as outras indicações feitas nesta
casa, independente do vereador venha fazer, eu sempre vereadora Edneide,
fico feliz com as indicações, com as ideias dos vereadores nesta casa. Mas
dizer a população que nós fazemos diversas indicações, inclusive as
impositivas, que por lei determina a aplicação dos recursos, mas, que na
verdade o Executivo não vem aplicando. Devido a isso, eu venho votando
como forma de protesto e como forma de consideração aos pares desta casa e
votou pela aprovação.
Depois votaram também pela aprovação a vereadora Jamile e os
vereadores, José Augusto, Roberto e Valter, aprovando a Indicação por
unanimidade.
Entrou em votação a indicação nº 035/2020, de autoria do vereador
Jefson Miranda Cardoso Carneiro, que indica a compra de terreno no
povoado de Nossa Esperança, zona rural de Araci, para a construção de uma
praça na localidade.

O vereador autor Jefinho se manifestou:

Queria só esclarecer, que a comunidade de Nossa Esperança, ela não
dispõe de uma área própria para a construção de uma praça. É tanto que
todos os anos, quando tem um evento naquela localidade é feita no meio da
rua e fica fechado todos os acessos do povoado. Então, a comunidade, ela não
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dispõe de área. A comunidade em reunião discutiu e solicitou para que o
Poder Executivo pudesse viabilizar a compra de uma área e as pessoas que
tema área, no entorno da praça, durante muito tempo não tinha o interesse de
vender, mas, uma das herdeiras se colocou a disposição, para que pudesse
vender uma área e foi procurado e por este motivo estamos indicando aqui.
Desde já peço a compreensão dos vereadores, que possa atender através da
sua votação e conceda a comunidade Nossa Esperança.
A votação começou com o vereador Luiz do Boa, depois o vereador
Manoel, vereadora Edneide e vereador Jera. Todos votaram a favor da
matéria;

Vereador Leandro se pronuncia antes do voto:

Senhor Presidente, da mesma forma com a vereadora Edneide, mas,
com uma ressalva, que o município, com uma das poucas indicações que o
município realmente executa é a compra de terreno. Mas a mesma forma de
protesto, por não atender as emendas impositivas, em consideração aos pares
- pela aprovação;
Depois votaram também pela aprovação a vereadora Jamile e os
vereadores, Laerto, José Augusto, Roberto e Valter, aprovando a Indicação
por unanimidade.
Entraram em votação os projetos de Lei sendo primeiro o Projeto de Lei
do Legislativo de nº 23/2020, de autoria do vereador Jerônimo Jesus de Lima,
que dispõe sobre denominação de ruas no povoado de Lajinha.

O vereador Jerônimo se manifesta como autor:

Senhor Presidente, agradeço pela, deixa ciente ao povo do povoado da
Lajinha e mais uma vez eu peço aos nobres colegas, que nós temos vários
povoados com essa deficiência, a exemplo também da sede do município. Nós
temos agora uma demanda com a água, que vai chegar nas localidades e uma
das preocupações deste vereador, que formalizou este projeto, se eu não me
engano é o 9º projeto em relação aos povoados, pra que as pessoas possam ter
um endereço, justamente por conta da ligação de água. E que, por exemplo,
chegar no povoado do Poço Grande, hoje já tem as ruas com os nomes e que
as pessoas vão pedir sua ligação de água já com o nome. Também a
vereadora fez na Bela Vista, a vereadora Jamile também fez no povoado de
Barreira. E dizer ao povo da Lajinha, que nós estamos aqui representando e
fazendo acontecer. Já sobre essa questão do projeto também Presidente, eu
gostaria que pudesse anexar a votação já do projeto, o projeto nº 22, que
altera a emenda ao Projeto da Lei do vereador José Augusto, que a gente
pudesse votar em bloco, pra que a gente pudesse ganhar tempo, já que nós
temos o pronunciamento. Eu pediria, peço a todos a atenção e ao senhor
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Presidente que coloque em bloco, pra que a gente possa resolver da melhor
maneira possível.
Tendo consultado o Plenário o presidente Jefson colocar os 2 projetos
do vereador Jera, o projeto de nº 023 e o 22.

Vereador Jerônimo se manifesta mais uma vez:

Que este projeto senhor Presidente, é sobre a formatação do vereador
José Augusto, como foi feito, que no descrever do projeto, da emenda da lei
que estou propondo, foi que se esqueceu de formalizar no caso o nome das
praças que foi Júlio Barreto e Otávio Barreto. E uma das ruas que está sendo
contemplada com o nome de seu Fortunato de Jesus, uma das pessoas
conceituadas, o qual eu gostaria de ter deixado e deixaremos aqui todo o
plenário o registro da sua trajetória aqui no município. Aqui no povoado
senhor Presidente.
A votação começou com o vereador Luiz do Boa, depois o vereador
Manoel, vereadora Edneide e vereador Jera, Leandro, Laerto, José Augusto,
Roberto, vereadora Jamile e o vereador Valter, todos votaram pela aprovação
unânime dos projetos de nº 022 e 023 do vereador Jera.
Entrou em votação o Projeto de Lei de nº 007/2020, de autoria do Poder
Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a recomposição dos
vencimentos dos servidores públicos do município de Araci e o Projeto de nº
008/2020, de autoria do Poder Executivo, que é revisar os vencimentos dos
servidores públicos do magistério.

Aberta a discussão o vereador Leandro usa da palavra pela ordem:

Senhor Presidente, bom dia; bom dia aos colegas; bom dia Elmer
Presidente, representante do sindicato APLB; bom dia George e o pessoal da,
que representa aqui o pessoal da saúde. Queria senhor Presidente, neste
momento, nesta manhã, aproveitando a oportunidade da presença dos
mesmos, sabendo que nós temos 2 projetos, sei que foi citado apenas 1, mas a
solicitação que eu pretendo fazer e acredito que atende os 2. Eu queria
solicitar da mesa, que a mesa consultasse o plenário, para que nós
pudéssemos suspender a sessão, por 10 minutos, para enfim, discutir alguns
questionamentos com as 2 categorias presentes. Tem coisas aqui no projeto,
situações que acredito que é necessário, é uma discussão antes da votação,
para esclarecer alguns fatos.

Presidente Jefson se manifesta: – Queria na verdade sugerir o oposto
vereador também... Porque assim, o Presidente da APLB, ele solicitou espaço
na Tribuna, pra falar sobre este tema, só que a gente sabe que a Tribuna, ela é
especifica depois das votações é quando inicia. A gente poderia então, chamar
o Presidente da APLB, se possível, pra que pudéssemos debater um pouco este
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assunto e em seguida a gente colocaria em votação deste 2 projetos. Se ficar
acordado assim...

Vereador José Augusto se manifesta: – Senhor Presidente, diante dos 2
projetos a quem eu parabenizo o Poder Executivo, na questão de mesmo com a
Lei Federal, ter a compreensão de mandar estes projeto pra Câmara de
Vereadores, dando aos servidores da educação um montante de 12,84. Diante
disso a categoria, junto com a APLB, sentou pra discutir a questão desse
aumento, que era tanto falado no município de Araci. Os outros servidores
também, eu vejo, pra encerrar aqui senhor Presidente, eu como Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, tive o prazer de sair de um compromisso
que tinha pra vir aqui junto com os colegas também, votar dentro da
comissão, pra hoje ter esta votação, aonde tão esperando aqui todo o pessoal
que representa a educação, também os agentes de endemias e os agentes de
saúde. Dizer que é de grande relevância, se quiser chamar, agora é o
momento, mas eu vejo que os projeto, ele foi já discutida com a categoria que
tá aqui pra votar hoje. Então não vamos criar um clima, pra que aconteça que
pode acontecer de alguém pedir vista e não votar hoje. E nós tamos aqui pra
votar hoje, pra atender os anseios dos servidores da educação e também os
servidores que tão aqui tendo o seu ato de aumento dentro do seu salário.
Antes de iniciar a votação dos dois projetos do Executivo o presidente
Jefson convida o professor Elmer Carvalho que falaria da tribuna Livre
representando o Sindicato APLB.
O Presidente Jefson agradeceu a participação do diretor da APLB e abriu a
discussão sobre as matérias e sem qualquer manifestação iniciou a votação
pelo vereador A votação começou com o vereador Luiz do Boa, depois o
vereador Manoel, vereadora Edneide e vereador Jera, Leandro e Laerto.
Todos se manifestaram pela aprovação.

O vereador José Augusto se manifesta antes de votar:

Vereador José Augusto – senhor Presidente, antes de dar o meu voto,
queria esclarecer aqui a todos o seguinte. Diante dos fatos que acontece que
às vezes é nas redes sociais, no vou generalizar todos servidores, mas tem
servidores que a cada dia faz ato com esta casa, com o Poder Legislativo
Elmer, não tô generalizando, pra depois não fazerem um vídeo e dizer que eu
tô generalizando. Mas alguns que são politiqueiros, que diz que esta casa
“vamos ver o que é que eles vão fazer”. E quando chega aqui todo mundo vota
a favor. Então, a gente, como diz o Elmer, a gente sempre teve do lado do
servidor, com os problemas, com as divergências, mas a gente entende que o
servidor tem que entender que esta casa, hoje aqui, se ela não quisesse dar
este aumento, ela poderia aqui votar contra e não conceder este aumento ao
servidor público. Talvez, impetrasse na justiça uma ação pra tentar conseguir.
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Mas esta casa não tá se omitindo Elmer, esta casa, mesmo eu digo em meu
nome, vereador Zé Augusto, que às vezes é bombardeado por alguns
servidores, mas eu quero dizer que aqui o voto é pra todos. Então o meu voto é
a favor. Depois votaram os vereadores Roberto, vereadora Jamile e o
vereador Valter, todos pela aprovação das matérias ficando APROVADOS
POR UNANIMIDADE os PROJETO DE LEI Nº 007/2020 de autoria do PODER
EXECUTIVO que “autoriza o Poder Executivo a efetuar a recomposição dos
vencimentos dos servidores públicos do município de Araci e o PROJETO DE
LEI Nº 008/2020 de autoria do PODER EXECUTIVO que “autoriza o Poder
Executivo a revisar os vencimentos dos servidores públicos do magistério
públicos.

Vereador Leandro levanta uma questão de ordem:

Senhor Presidente, antes da votação deste projeto. Eu fui questionado
pelo vereador Jerônimo, entendo o questionamento, sei que deveria ser feito.
Senhor Presidente, essa situação que todo ano tem conquistado é votado e
aprovado, nesta casa, reajuste de servidores nunca foi diferente. Todo ano tem
que ter reajuste de servidores; isto não é conquista é direito! É direito. Não
vamos confundir as coisas. O que eu quero deixar claro, eu não tô dizendo que
a gestão não tinha que dar o piso nacional. Não estou dizendo isso! Não tô
dizendo em momento nenhum que a gestão tem financeiro pra dar 156% por
ano como determina a lei. Não vamos confundir também as coisas. Eu tô
dizendo e mostrando os números que a gestão tá dando 2,47% de reajuste dos
servidores do ano de 2020. São cálculos, números. Em momento algum aqui
eu disse que a gestão tinha que dar isso ou aquilo outro. Só não podemos dizer
que a gestão deu piso integral aos servidores, porque não é isso o que está
acontecendo. É preciso falar claro, sem proveito político, tanto de situação
como de oposição. O servidor de Araci, tá tendo uma perda mensal do anos de
2020, o profissional magistério, de 9,5% mês referente ao piso nacional.
Cálculos, números e folhas eu não estou discutindo. Eu tô mostrando os
números. No mais senhor Presidente, queria dizer aos colegas vereadores, ao
público presente, aos ouvintes que nos ouvem, no mais é lei que determina! Se
tá Lei Federal e dizer que mesmo com a Lei Federal, o governo, o município
deu; se tá pandemia e outras situações, não vai colar também. A Lei Federal é
bem clara. Ela congela todo reajuste servidor a partir de dezembro de 2021.
Não podemos citar uma coisa que não tem nada a ver no momento que nós
estamos. Estas foram as minhas colocações no qual fui questionando. Apenas
isso!

Presidente Jefson – Alguém mais se manifestar? Em seguida irei
colocar...

Vereador José Augusto – Senhor Presidente, eu vou como líder do PDT,
dizer ao povo de Araci o seguinte. Esta gestão nunca deixou, nenhum ano, de
ouvir a APLB e dá o aumento. Eu tenho exemplo aqui, que nas gestões
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passada, todas elas que passaram senhor Presidente, eu já mostrei isso aqui
na Tribuna. Eu me recordo que na gestão passada os servidores só tiveram,
em toda gestão 7.23. Um aumento de 3,23 e outro de 4, que não foi cumprido
também e foi parcelado. Mas eu quero dizer que este gestor, até agora, tem se
mostrado pra o servidor, com sua qualidade de gestor, de sentar pra dialogar
é que mesmo que no momento tenha o aumento de 12,87, salvo engano aqui,
eu não olhei, ele é 84... Então, o servidor tem que olhar que, esta gestão tem
sentado. Tanto com a saúde, como na questão de qualquer servidor lá tem
sentado e buscado, dentro do financeiro, dá o que se pode cumprir. E às vezes,
quando pensa que vai cumprir e não cumpre e é como disse a APLB, entrou
com ação pra requerer. Que é o município que tá devendo. Mas não se deixou
de dá este aumento. Em dizer que o município de Araci não tá tirando o direito
de nenhum servidor. E sim dando o direito, que é neste momento que estamos
votando aqui, pra o servidor público do nosso município.
Findas as manifestações o presidente Jefson abre o espaço dedicado ao
tempo da Tribuna da Casa sendo o primeiro a ocupar a tribuna o vereador
Laerto

Vereador Laerto na Tribuna:

Senhor Presidente; senhores vereadores; público presente um bom dia.
Senhor Presidente, fico feliz nets manhã, por ter todos os colegas vereadores
aprovarem este reajuste dos professores e esperamos que esta casa continue
recebendo projeto que venha beneficiar os servidores. E também senhor
Presidente, a semana passada houve um protesto da saúde procurando os seus
direitos. Espero que o Poder Executivo veja essa situação, porque num
período que a gente tá enfrentando a epidemia, esses servidores merecem
também ser olhados. Dando continuidade senhor Presidente, vou falar um
pouco aqui da Secretaria da Infraestrutura, da secretária Márcia. Lembra que
eu venho cobrando aqui do secretário Ginho, sobre o Recanto das Flores e
tive a oportunidade de ver a secretária pessoalmente e falei pra ela que desse
uma olhada, com muito carinho, esse bairro, né! Mas hoje cedo, peguei o
carro e disse: Vou dar uma verificada se foi feito esse serviço. Infelizmente a
secretária tá o mesmo pecado; tá lá rua intransitável, cheio de buraco. Então,
pra mim não mudou nada! A secretária não tá fazendo o trabalho que nós
esperava que tanto era elogiado aqui pelos colegas. E é tão fácil; uma rua se
tiver 20 metros de calçamento, você ali com 15 dias termina. Mas, espero que
a secretária verifique de perto, porque realmente na hora de você passar com
carro, tá caindo nos buracos. E logo também senhor Presidente, no bairro da
Bombinha; você chegando no PSF, em seguida, você vai sair num terreno
baldio e lá o esgoto é a céu aberto. Veja só gente, 5 metros... Eu acho que 5
barras de tubo de 50, acaba um transtorno. Passaram a máquina, limparam,
mas, deixaram lá. Eles viram! 5 barras, não é isso? Uma coisa tão simples! Se
me desce permissão eu comprava. Mas, infelizmente, é o Poder Público que
tem que fazer. Porque eu sempre passo quando eu vou pro meu sitio, algumas
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vezes eu passo lá e continua daquele mesmo jeito. Senhor Presidente, senhores
vereadores, venho questionando aqui um pouco sobre a saúde. A falta de
pediatra, otorrino, cardiologista; porque muitas vezes você pode marcar um
exame e seja 30 dias 40. Mas muitas vezes é urgente. Eu vi um caso de um
senhor que ficou no hospital e quando os familiares procuraram, disse: “Você
tem que procurar um cardiologista”. Mas veja, se você tá num hospital, que
tem que ter responsabilidade é o hospital! É a secretária! Se aqueles
familiares não tiver condições, como não tinha, e muitas vezes procura até os
vereadores. No caso foi eu. Chegou o cidadão implorando, mas não pude ver
aquele. Sabe quanto foi o cardiologista? R$ 430,00! Eu pago satisfeito! Que é
pra salvar uma vida gente. É muito importante isso. Porque isso acontece
todos os dias. Nós sabe aqui, os colegas vereadores, que também tem
procurado. E aí a gente fica assim, será se a saúde vai bem? Pra alguns! Mas
outros não. Então, é dessa maneiro que a gente cobra, porque é o dia a dia.
Alguns mesmos deixa lá, porque não há condições de fazer um exame
particular. Esperamos sim, que o povo é consciente de tudo. Ninguém vai
votar enganado nessa eleição não gente! Ninguém vai sair dizendo que outro
candidato não vai ser candidato mais não. Vai ser inelegível. Ninguém vai
votar enganado! Todo mundo conhece quem é a quem é B. Agora, em sua
casa, com promessas, que vai dá secretaria, empregar 4, 5 pessoas da família;
não acredite não gente. Porque se eu fosse candidato a prefeito, nem nesta
casa eu entrava. Porque eu gosto de entrar em todas as casas. Mas, pra
ganhar pra prefeito tem de ter a mentira e eu não sirvo pra isso. Porque eu
vejo quando a pessoa liga pra mim, precisando de água, luz, bujão... Eu digo:
Não me procure! Nem vai em casa; porque não dou. Mas um remédio sempre
eu darei! Sempre no que eu posso. Mas, não foi promessa. É isso que a gente
vive a realidade. E vejo pessoas que foram beneficiadas e um grupo, recebe
promessa e tão lá achando que se ganhar vai tá no poder. E aí depois vem a
decepção. Porque chama promessa. E depois que a pessoa tá no poder, já era.
A gente já viu os dois lados e vai acontecer. Por quê? A pessoa tem de tá
ciente e votar democraticamente. Veja qual é o melhor. Olha o que tá faltando
na nossa cidade. Hoje fala mal do gestor, que ele tá de saída. Tá mesmo! Eu
tive olhando no processos, o prefeito quando entrou não tinha nenhum
processo; hoje tem 4! Que pede afastamento. Improbidade administrativa.
Fora as contas rejeitadas que foram aprovadas pela Câmara. Aí eu pergunto:
É bom ser prefeito? Você ter o seu nome, seus bens, como a ex-gestora tá; vai
vender a casa, chaga lá tá bloqueada, com 2 mandatos. Isso é uma vergonha!
Sabe por que faz isso? Porque muitas vezes pra ajudar as pessoas e não olha
pra ele. Isso acontece e como tá acontecendo agora. Será se esse gestor, as 2
contas que vieram pra a próxima, vai passar com sucesso aqui? Quem tá no
poder passa, mas, quando você perde o poder, não passa. Aconteceu com
Zedafó duas vezes e aconteceu com a ex-prefeita também. E aí? Nós vai ter o
resultado. Um prefeito só é bom enquanto tá no poder. Quando tá no poder ele
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tá lá. Quando ele só tem agora 3 meses pra sair, ele tá pensando “a partir de
janeiro é eu que vou pegar fila. O que seja A ou que seja B”. Porque
realmente a gente vê isso sempre. Então senhor Presidente e vereadores, nós
vamos aqui concorrer mais um mandato e esse mandato a gente constrói, pelo
menos o meu, eu constrói a cada 4 anos. Sempre na sinceridade o que eu
posso fazer. Mas é como disse. Nunca vá na casa do outro vizinho e diga
porque lá tem 4 mandatos e não vai sair candidato. Porque vai saber a
verdade. Aqui só temos 2 vereadores que não vai ser candidato. O vereador
Marquinhos e o vereador Luiz do Boa. Pra que isso? Esses novos candidatos
dizer “não vote não que ele não vai ser. Não vote não que ele já tá eleito”.
Gente, eu preciso ter 5 mil votos pra fazer 3 vereadores; basta me dá 5 mil
votos que eu faço 3 vereadores. Como na outra gestão eu fiz 2, em 1927.
Então, peça as pessoas, peça o seu voto com sua postura dizendo que vai fazer
isso... Agora, não usa o nome dos vereadores não. Porque todos eles têm
prestigio, tem serviço prestado. Por hoje é só e um bom dia a todos.

Vereadora Edneide na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Jamile;
plateia presente; você em casa ouvindo através da Cultura FM bom dia.
Quero aqui saudar o Presidente da APLB, professor Elmer, obrigada pela
explanação, com suas representatividades, com a categoria da educação, os
servidores públicos da saúde, nós meninos e meninas que fica aqui no nosso
gabinete, a Jorge Calmon, radialista, Gidalti da comunicação. Quero aqui
dizer senhor Presidente, que a cada dia que passa é contagem regressiva. E eu
fico muito feliz, porque nesses momentos que a gente vê as coisas
acontecerem. Eu sempre no movimento social gostei de fazer visitas, de
analisar casos e tentar resolver problemas. Quando eu fazia administração eu
tranquei a faculdade de administração pra fazer serviço social, porque era o
meu forte, era o que eu me identificava no momento. E dali eu vi que vale a
pena e nós estamos num período chamado eleitoral. E aí muitos ficam assim
me perguntando: “Edneide, este ano, como é a sensação deste ano pra você?
É diferente?” Aí me faz pergunta: “Como é que você tá se sentindo?” Eu vou
responder pra uma senhora que me perguntou isso ontem, no meio da feira, eu
fazendo visita na feira. Disse pra mim o seguinte. Tenho muita admiração por
essa senhora; e ela disse assim: “Eu tô com uma pena de minha filha”. Eu
disse por quê? Não falo o nome porque é antiético, né? Falei por que
senhora? Por que pena de mim? Ela deve tá me escutando neste momento. E
ela disse assim: “Porque falam tão mal da minha filha nas redes sociais. Eu
não acompanho não, mas minha filha, meu neto chega aqui e me mostra. ‘oh o
que tão fazendo com Edneide’”. Eu disse pra ela, não é normal, mas é
natural! É ano de eleição. É ano de concorrência. Não poderia ser assim;
poderia ser diferente. Mas eu não me preocupo não senhora, até porque
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Edneide tem nome; Edneide tem trabalho e Edneide tem história. Então, não é
os mal disse me disse, as pessoas que querem colocar o que não é e o que não
está em Edneide, que vai me diminuir, que vai me prejudicar. Porque Edneide
tem história; Edneide tem trabalho; Edneide estando vereadora faz prestação
de conta do seu mandato. O mandato da vereadora Edneide, ele é popular e
participativo. Ele não é um mandato de Edneide; é um mandato que envolve
associações comunitárias, movimento social, mulheres, juventude. É um
mandato onde as pessoas opinam. É um mandato que não se esconde do povo.
Por que eu vou ter medo? Por que eu vou me preocupar? Não preciso! A gente
sabe que ano eleitoral acontece de tudo. 3 anos que não se faz quase nada,
mas, dentro de 1 mês faz tudo! Temos pessoas que querem tá no poder, que às
vezes, não consegue, aí quer pisar e montar em cima das outras. E eu estou
falando não é só de quem está de fora não! Eu tô falando que isso parte de
dentro desta casa. Dentro desta casa. As pessoas me contam. “Dona Edneide,
porque a senhora saiu de uma coligação e está em outra, eles quer lhe
derrubar. Eles querem fazer de tudo pra minha filha não se reeleger”. Ora,
porque eu não tô mais na base do prefeito; porque eu não tô na coligação, na
pré, eu estou pré-candidata, mas não estou na coligação da prefeita Keinha.
Da futura pré-candidata prefeita Keinha. E eu vou e pergunto pra população
de Araci. Se os vereadores fosse vereador de prefeito, quem era que escolhia?
Era o prefeito! Era o povo que escolhia o vereador? Gente, não era! Era o
prefeito que escolhia. Não precisava de eleição pro povo escolher. O prefeito
chegava assim e dizia: “Eu quero Fulano, Bertano e Sicrano pra ser o meu
vereador. Mas não é. Esta casa aqui existe com 15 cadeiras, pra sentar nela,
pra ser a porta voz dos munícipes de Araci. Não é nem pra quem votou nele;
mas pela uma população, pra defender a população. E eu estou aqui em uma
delas, porque eu fui legitimada pelo povo. e se for da vontade do povo e de
Deus, serei novamente. Agora eu quero dizer uma coisa, não sou e não serei
concorrente de nenhum destes aqui; apesar de conta que no meu partido só
tem eu eleita. Não concorrerei com nenhum destes aqui, porque agora não tem
mais coligação é partido. Eu vou concorrer com o meu partido. Eu vou lutar
dentro do meu partido e não... Tá aqui oh, nestas 15 cadeiras aqui, querendo
pular no pescoço de cada um deles. Porque eu sei que cada um que tá aqui
tem a sua representatividade com seu público, com o seu povo; como eu tenho
com o meu, como eu me preocupo com os meus. Então, não preciso disso. Eu
sei que é um ano complicado, onde muitos não valorizava as pessoas e agora
tá valorizando; onde muitos falavam mal das pessoas e hoje tá as pessoas que
era desgraça, hoje é maravilha; onde muitos Maria, irão atrás de pessoas até
pra acabar com a amizade das pessoas. Porque esse tipo de gente Roseni, não
entende o que é política. Porque política tem que existir todos os dias e não só
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no ano da eleição. Porque isso não é política é politicagem! E eu não tô aqui
pra discursar e praticar politicagem. Eu quero aqui discutir políticas, para
chegar políticas públicas, pra beneficiar o nosso município de Araci. Eu tenho
muita coisa pra falar, uma pena que o tempo não dá. Mas decorrer do tempo
eu vou estar aqui, tudo que acontecer com a vereadora Edneide, o povo vai
saber. Vai saber! Porque Edneide a partir do momento que decidiu a
emprestar o seu nome pra ser público eu não tenho mais privacidade. Minha
vida hoje virou m livro aberto. Eu não tenho o que esconder do povo. então, o
que acontecer com a vereadora Edneide fique sabendo meu senhor, minha
senhora que está preocupada comigo. Não se preocupe não, porque Edneide
não mudou e não vai mudar. A história de Edneide vai continuar; mulher
guerreira; mulher de luta; dona de casa; mãe e vai continuar sendo
movimento social; vai continuar defendendo o povo de Araci, porque eu sou
araciense. Estou vereadora, mas eu sou araciense. Eu sou cidadã e amo a
minha cidade. Não farei nada pela pressão, mas farei pela união. Mas farei
pela uma solução. E lutarei por todos e todas do nosso município de Araci.
Por todas as classes, não importa qual for, só sei que eu digo uma coisa pra
vocês. Vereadora Edneide está aqui pra defender a população de Araci e
porque foi à população que legitimou para que eu pudesse estar aqui. E quero
aqui desejar um bom dia a todos. E dizer que não há mais tempo para meu
discurso, mas estarei aqui todas as terças feiras, proclamando e falando sem
medo de errar; sem medo de andar, porque eu sei o chão que eu tô pesando.
Meu bom dia a todos.

Vereador Jerônimo na Tribuna:

Meu bom dia mais uma vez senhor Presidente. Hoje em especial senhor
Presidente, 1º de setembro, gostaria de mandar um abraço pra todos os povo
da religião de matrizes africanas em nosso município, o qual eu faço parte,
nunca deixei e não vou esconder as minhas raízes sobre a questão da religião.
Mês dos carurus; mês de São Comes Damião. Dizer que não é crime eleitoral
e dizer que ajudo a todos os terreiros que vierem com os seus carurus, podem
nos procurar que estaremos de portas abertas pra ajudar a todos os terreiros
que venham fazer seus carurus. E dizer senhor Presidente, que infelizmente,
esse não é um mês de tão alegria assim pra mim, porque vai dia 29, faz 2 anos
que uma perda do meu pai, que nós tivemos aqui do dia 17 de setembro, nesta
galeria, sentado naquele projeto de povos e terreiros que nós aprovamos aqui.
Inclusive também, nesta data foi dado ao titulo de cidadão ao nosso querido
Pai Gel, o qual eu mando um abraço. Mas senhor Presidente, estive
observando aqui sobre a questão dos projetos do Executivo e como presidente
da APLB citou sobre a figura de Laian e do senhor advogado Alberto. Mas eu
digo aqui Presidente Elmer, que tá aqui, você servidor da educação e também
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da saúde. As pessoas que foram para as redes sociais, denegrir, falar mal por
qualquer um motivo dessas pessoas, principalmente professora. Você
professora, eu não tenho receio de falar. Se for fazer uma prova senhor
Presidente e a todos vereadores, no final do ano, do que foi dado pra criança,
a professora não sabe responde. Algumas! Coloca uma vírgula aí. Algumas
professoras do nosso município, não merece estar na sala de aula. Mas é
simples apontar pra servidores da APLB, como também pra alguns, bota a
vírgula, vereadores desta casa que não sabem fazer nada. Que não lutam pelo
direito do povo. Então vai um recado a você servidora da educação, que tanto
postou e exigia a saída dos servidores de lá que eu sei, pelo advogado fazer
parte da coordenação de campanha. Vá ler um pouco mais! Porque eu sou
prova, eu tenho prova senhor Presidente e a todo povo de Araci. Que eu passei
em escolas solicitando o plano de aula, caro Elmer, de algumas professoras e
não tinha. Falha da coordenação; falha da diretoria. E a professora ia pra
frente de computador extrair material pra aquele dia de aula. Porque ela é
incapaz; porque eu sei que existe professoras que pagam pra alguém fazer seu
plano de aula pra apresentar. Mas que ela não é... Que ela é incapaz de
aplicar o que alguém fez pra ela. Por isso quando alguém levanta a tese de
que a taxa de analfabetismo, em nosso município é grande, a culpa não é só
do pai e da mãe não. É porque também nós temos professoras analfabetas na
sala de aula e que transporta pro filho de vocês pais o que ela também não
sabe. Não tenho medo de falar! Porque isso é uma verdade. Imagine uma
professora ir pra sala de aula onde ela não tem um plano de aula. Volto a
dizer a culpa também não é só dela é de quem deu um concurso a ela; e de
quem colocou ela pra trabalhar incapaz. E aí nobre vereador Laerto fala aqui
sobre os acordos políticos. E lá atrás? Não só na gestão de dona Nenca não
viu! Falar nome. Pense comigo. Na gestão de Zedafó também teve gente que
passou no concurso e pra fazer um “o” tem que colocar um copo daqueles
americanos. Tem que botar um copo americano pra fazer um “o”! Porque não
sabem e foi aprovada como professora. Eu sei quem! Então, a gente precisa...
Eu peço a toda população de Araci, a gente precisa saber escolher realmente
quem a gente quer ou vocês querem que esteja aqui nesta casa. Quando se
fala, quando, às vezes, nós pronunciamos algumas coisas aqui é porque quem
tem servir é o... Tudo que eu faço eu mostro nas redes sociais. Por quê? Acho
que o povo precisa saber qual é realmente o papel do vereador; o que é que o
seu vereador está fazendo; o que é que o vereador do vizinho está fazendo, pra
então você colocar na balança e saber quem pode continuar ou quem deve
sair. Mas que infelizmente, as redes sociais que tão sendo utilizadas, nesta
campanha que vai ser muito bem, eu acredito que vai ser muito bem aceita
pela população, é que é umas coisas que tem que ser mostrada
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verdadeiramente. Porque você cria noticias que não sejam verdadeiras é a
mesma coisa da gente passar a eleição de 82 e 86. A maioria desta Câmara é
toda analfabeta e que um projeto pra votar, nós tivemos aqui, não vou dizer
quem, mas vocês vão saber. Não vou dizer quem! E tem que perguntar de tem
que votar sim/não. Agora! Agora! Aí eu lhe pergunto: Será que você
professora colocar um adesivo no seu peito de um candidato analfabeto, você
quer o que? Você enfermeira, colocar um analfabeto, um santinho ou adesivo
colante no seu peito de um candidato analfabeto, vocês tá esperando o que
dele? Isso é o que nós vivenciamos durante vários anos na política de Araci.
Vários mandatos do Legislativo nós já estamos aqui. Então, a gente precisa se
conscientizar. Quando eu cobre dos agentes comunitários de saúde, a
execução do seu dia de serviço é porque tem gente que não vai trabalhar. Vai
cuidar da sua galinha; da sua cabra; do seu boi; da sua roça e esquece de
cuidar do povo. Ainda bem que chegou os tablets. Tive a felicidade, deste final
de semana, viajar pra levar, fazer ação social do nosso município, com o
nosso povo e encontrei agentes comunitários de saúde trabalhando no
domingo, com o tablet na mão. E eu parei o carro e fui até lá sabe como é que
funcionava. E ele me disse o que? Lá em Aramari, que se não apontar o dia ou
o percentual de produção, não recebe o dia dele. Ôh gloria se fosse aqui em
Araci. Tinha gente que não recebia 1 real. Não receberia 1 real. Porém, nós
temos aqui; mas eu vou cobrar, porque foi uma solicitação deste vereador. E
que através de uma emenda do deputado Bacelar chegou. Então isso nós
precisamos mostrar pra sociedade que foi realmente uma aquisição do
governo, porém, uma indicação do deputado Bacelar. E que vou cobrar, com
certeza, de todo servidor, que seja executado. Me perguntaram, esta semana,
sobre a correria política. “E aí vereador, como está à correria?” Eu falei:
Meu nobre, eu venho fazendo campanha há 4 anos. Eu não preciso entrar na
casa de ninguém pra suplicar, implorar pelo voto, pra permanecer na casa do
povo. Se a sociedade de Araci achar que Jera pode continuar, que votem. Se a
sociedade de Araci achar que Jera tem que sair, que não votem. Mas eu só
quero deixar bem claro aqui, não preciso ser escravo de ninguém; não preciso
ser escravo de eleitor pra permanecer nesta casa; não preciso ser escravo de
eleitor e estar com minha porta aberta o dia inteiro; de dar a minha cama pra
alguém poder dormir. Eu tenho local de trabalho que é a Câmara de
Vereadores, de 8 as 12, todos os dias eu estou aqui. Então, esse suplicio; esse
lamento; essa procura de que o eleitor só, digo, que os pré-candidatos só
existe, só enxergam os eleitores desse momento, cabe a você que recebe o précandidato na sua casa ou candidato logo mais... Analise se vale apena
realmente! Veja mais uma vez a questão do pessoal da saúde. Muitos, vários
se aproximaram dos sindicatos agora. Por que antes não? Se aproximaram
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dos servidores agora e por que antes não? Pra tirar proveito político. Mas
sabiamente vocês saberão escolher, apontar quem vocês querem que
permaneça nesta casa. Eu não tenho nada a esconder de ninguém e peço mais
uma vez a toda população de Araci. Analise muito bem. Assim, nós, durante
esse período, nós estamos aqui mostrando todos os projetos desse vereador,
que foi os logradouros públicos que mais uma vez é vergonha em nosso
município. Parabenizo aqui e agradeço a todos que votaram hoje pra o
povoado da Lajinha. Estarei já na próxima semana resolvendo e colocando as
placas, para que o povo possa realmente ter um endereço. Mas mais uma vez
eu digo: Vote em mim quem quiser! Vote em mim quem achar que eu deva
permanecer, mas eu não serei escravo de...

Vereador Leandro na Tribuna:

Bom dia colegas vereadores; público presente; aqueles que nos ouvem
através das redes sociais; aqueles que nos acompanham através da radio
Cultura FM. Meu bom dia especial a família da Laranjeira, família do meu
amigo (Ausencia de áudio) o qual eu fiz uma visita no povoado da Laranjeira
e ali a gente acaba aprendendo muito ouvindo o “Homem do Campo”. Queria
iniciar a minha fala, nesta manhã, primeiro agradecendo a presença de todos,
os representante do sindicato APLB, no qual dispensa a apresentação na
minha fala, porque já foi apresentado, mas, os representantes também do
pessoal de saúde. Eu aqui citei George e acabei não citando Miraldo e
Antônio Carlos; sejam bem vindos sempre a esta casa. Queria senhoras e
senhores, iniciar falando um pouco sobre um dos fatores que esta acontecendo
com frequência hoje no município, que são as visitas. Muitas e muitas visitas
estão sendo feitas e muitas pessoas acham que os vereadores estão indo
comprar voto ou dar alguma coisa em troca do voto. Não é isso! Período de
eleição eu sempre visito as pessoas que eu atendo durante os 4 anos do meu
mandato. Pessoas essas que a gente atende com marcação de exames
cirurgias, tomografias, ressonâncias e outros serviços essenciais na área
social. Pessoas essas como servidores que me convidam pra me conhecer, pra
conversar pessoalmente e muitas vezes pra trazer um problema, uma perda,
um desejo que o cidadão araciense tem. E uma das visitas me chamou atenção
senhoras e senhores, no qual já conversei com Gidalti e pedi a indicação o
mais brevemente possível, que é uma passarela na BR 116, próximo ao
“Gonzagão”. Uma senhora me dizia que não tinha condições de levar o seu
filho que faz tratamento no CAPS, andando, porque ele tem dificuldades e
tinha que fretar carro pra fazer o atendimento. E quantos e quantos
cadeirantes, pessoas com deficiência vivem do lado de lá da BR. Bombinha,
Regalinho, Tiracolo e os povoados que a BR corta. Então, são essas visitas
que muitas vezes traz ideias e traz aprendizado pra os vereadores nesta casa.
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E aí senhoras e senhores, eu queria pedir a secretária de saúde, que viesse a
esta casa explicar o porquê às pessoas estão sendo atendidas no hospital
municipal e não se dirigem mais ao posto de saúde pra pegar medicamento.
Porque não tem medicamento. As pessoas nem procuram mais. E pessoas me
dizendo ”vereador, antes eu ia lá e tinha o meu medicamento no posto de
saúde; hoje eu nem procuro, porque eu só recebo não. Não tem, está em
falta”. É uma situação difícil de entender. Medicamentos de alta complexidade
no CAPS; as pessoas pegam a receita e não tem condições de comprar.
Precisa ser cobra diante da SESAB essa responsabilidade da alta
complexidade. Senhoras e senhores, eu vou entrar em alguns discursos da
ultima terça feira. Como já é de praxe normal eu sempre falo primeiro e a
oposição vem depois. Mas eu acho que eu vou ganhar um troféu de Gidalti
Moura, que no final do mandato de 2020, eu acho que a preposição, o tratado
dos temas nesta casa, na sua grande maioria, são trazidos por mim e uma boa
parte pelo vereador Jerônimo, no qual eu não vou deixar de falar. Que traz a
pauta e os temas a ser debatidos nesta casa. Os temas são trazidos pela
oposição e aí à fala fica guardada a situação rebater. E o povo tem me
cobrado isso também, porque eu nunca sou o último a falar. Eu não entendo
por quê! Mas senhoras e senhores, iniciando o meu discurso, protocolei nesta
casa um pedido de suspensão dos consignados dos profissionais, dos
servidores. Foi revisado pela comissão, está sendo estudado; tá sendo
discutido; sindicato tem cobrado; a gestão tentou atender de uma forma, não
sei o que houve. E aí Presidente Elmer, olhe o que aconteceu. A prefeitura
municipal de Araci creditou os salários dos profissionais de apoio em sua
totalidade, sem o desconto dos consignados. As pessoas utilizaram o dinheiro,
agora a prefeitura manda um comunicado dizendo pras pessoas voltarem e
pagarem no banco, porque senão no próximo mês vai descontar 2 parcelas.
Quando eu falo que falta gestão, eu sou rebatido. Olha a falta de cuidado num
assunto tão delicado, que é finanças. É muito delicado! E eu tenho o
comunicado do chefe do setor da folha de pagamento. E aí senhoras e
senhores, eu não podia deixar de falar também da nucleação. Tanto debatido,
defendido e estudado pelo próprio sindicato. Mas lembre secretária, como o
vereador Jerônimo citou, às vezes, achou que eu estava na minha fala dizendo
que tinha dinheiro e a gestão não queria dar, e o vereador Jerônimo citou que
é preciso ter o aluno pra ter o dinheiro. Concordo! E é isso! É preciso a
prefeitura apresentar a folha e de fato ela paga dentro da folha. Ela não pode
apresentar números ali na folha, como despesa e não tá repassando pras
instituições, os órgãos e é isso que eu tenho cobrado. Mas aí, a nucleação na
sede senhor Presidente, ela é bem vinda e eu sou a favor. Agora, nucleação na
zona rural precisa ter cuidados. Estão fechando escolas em diversos
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povoados; venho falar aqui do Campo do Eloi, especificamente, porque fiz
visitas, aonde tem crianças de 4, 5 anos de idade e tem que se deslocar num
carro, muitas vezes sem condições adequadas, pra estudar em Pedra Alta. E
os pais vão e tiram os alunos. Eu não entendo pra que nuclear uma escola,
que na sua totalidade de funcionamento, trabalha o professor e o profissional
de apoio. O vice-diretor, o coordenador e o diretor, ele trabalha na sede da
regional. Ela não tá gerando despesa mais no município. Aí eu não entendo
pra que nuclear uma escola, numa situação como esta. Aonde vem a perda de
alunos! Isso é que tem que ter o cuidado. É que tem que ter o zelo.
Principalmente nas fronteiras! O vereador Roberto sabe o que eu estou
dizendo; o trabalho que nós fizemos lá em 2012 na fronteira. 2010, 2011 no
Sem Freio. Quantos e quantos alunos vereador Roberto, nós trouxemos pro
município de Araci? Inclusive com a construção de um colégio novo no Sem
Freio, no Gibão e no Sta. Madalena. Construímos 3 escolas.

Vereador Roberto aparteia: – A gente conseguiu lá naquela época,
fechar a escola de Tucano. Fizemos um trabalho lá diferenciado, com farda; a
gente conseguiu fechar a escola de Tucano. Hoje, Tucano abriu a escola
(Ausência de áudio) com Araci.

Vereador Leandro – Fica difícil competir quando você vê o município
vizinho investindo e o nosso município não ter o cuidado necessário. Pra fazer
um trabalho de trazer esses alunos de volta, mostrar que Araci é melhor; não
adianta ficar chorando porque a secretária dá cesta básica; porque a
secretária de Tucano vai nas casas; porque a secretária de Tucano faz serviço
social. Nós temos é que fazer melhor e não ficar questionando secretário de
outro município. Se ela tá fazendo da forma que tá fazendo e tá ganhando
aluno é porque ela tá sendo mais inteligente do que a nossa secretária. Que
muitas vezes não faz trabalho de campo. Todo respeito secretária Manoela,
mas não visita uma escola na zona rural. É um absurdo! A gente sabe que tá
ali por força política e não por determinação do cargo. E aí senhoras e
senhores, queria falar um pouco sobre essa lei, as duas leis que foram
aprovadas. Sabemos que a lei da data base, ela não exige que o município de
fato deu aumento em janeiro. Não, ela disse que o aumento tem que ser
retroativo a janeiro. Não vamos confundir as coisas! Foi dado hoje, a lei tem
uma lei na Câmara que foi proposta pela gestão, no qual houve lutas do
sindicato, como foi citado, mas a lei chegou sem o conhecimento que houve
essa luta. Essa é a verdade! Foi aprovado nesta casa, essa lei tem que ser
cumprida. A gestão tem que cumprir, tem que entender que o sindicato do
servidor, mesmo que o sindicato não entre com ação, o servidor pode entrar
individualmente e requerer os direitos do próprio servidor. E aí senhoras e
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senhores, falar que a gestão deu, nunca deixou de dar e que no passado ao
dava. Olhe, primeiro que a gestão passada é do atual gestor também. Dizer
que a lei do FUNDEB, ela foi criada dia 19 de dezembro de 2016; dizer que
ela foi ser aplicada pela União, em meados de 2009 a 2010, é por isso que
gerou precatório, porque a União de fato não repassou. Nós temos que falar
daí pra cá! É onde existiu o FUNDEB, onde fala de piso. Não adianta ficar
citando passados e mais passados e problemas e mais problemas lá atrás.
Porque se eu for falar de ex-gestor que anterior à ex-prefeita Nenca também,
ficou 6 meses sem pagar o profissional contratado e 3 a 4 meses o servidor
concursado. Mas eu não quero falar lá, dessa gestão de 2004 a 2008. E dizer
que tenho orgulho de ter participado da gestão de 2008 até 2012 sim. Dizer
que muitas falas, fotos e diversos assuntos citados nas redes sociais e houve as
falhas, a cidade ficou um caos. Ficou! Mas aconteceu isso em 2009, 2010,
2011? Meados de 2012? Aconteceu depois que a ex-prefeita perdeu a eleição.
Essa é a grande verdade dos fatos. E vale lembrar situação atual, que foi
dessa gestão de 2012, que vocês tiraram a chapa de vocês hoje. Gilmara era
vereadora de Nenca; Keinha era secretária de Nenca. Tavam aonde quando
me perguntaram “onde você tava vereador em 2012, 2011?” E as précandidatas do grupo da situação tavam aonde? Gilmara aprovou as contas
também de Nenca em 2011. Tava aonde? Tava como eu, fazendo parte de uma
gestão que orgulhava; fazendo parte de uma gestão que aprendeu a trazer
emendas para o município de Araci; fazendo parte de uma gestão que deixou
varias emendas e vários recursos pra gestão executar. Uma gestora que
aprendeu muito e ensinou o atual gestor a ir buscar também. Não vou tirar
mérito de Silva Neto aqui não! Mas aprendeu a ir buscar. Agora, não se pode
fazer maquiagem de uma praça no Tanque da Nação, que conseguiu um
calçamento, dizer que é praça, que não é praça e abandonar as praças
principais do município. Praça principal do município tá abandonada.
Parquinho abandonado. Praça do Correio abandonada. Eu tive ontem aqui no
tiracolo, vocês precisam ver a situação que estão os bairros; os fundos de
ruas; as periferias. E eu digo a vocês, se eu morasse aí onde eu fui visitar, nos
fundos de ruas, nas periferias, na situação que vocês estão morando, eu não
votava em ninguém! Em ninguém! É desumano algumas situações de ruas em
Araci. Essa é a grande verdade. E quando a gente chega vereador Jerônimo,
cara do povo não é boa não. Com razão! No mais senhoras e senhores, dizer
que tivemos um aumento hoje de 2,47% ao mês. Uma perda de 9,5% ao mês,
isso referente ao piso nacional. No mais, meu bom dia a todos e que Deus
abençoe a todos.

Vereador José Augusto na Tribuna:
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Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo presente;
povo que escuta pela Cultura FM. Agradecer a Deus por mais um dia; que
Deus ilumine a todos que aqui estão e também os que não puderam vir; saudar
a todos com um bom dia. Ao pessoal do sindicato aqui da saúde, tanto agentes
de endemias e George, como o rapaz aqui dos agentes de saúde. E ao Elmer,
todo esse pessoal da APLB. Senhor Presidente, quero iniciar falando aqui, de
um vídeo que lá em 2015, pelo fato que eu falei de alguns professores, não
generalizei 100% e que uma pessoa ligada ao meu grupo, senhor Batista,
querendo denegrir a minha imagem, colocou nas redes sociais. Olhe, isso foi
em 2015, 2016 eu fui eleito vereador. Agora eu quero dizer a ele, ele tá
esperando eu vim aqui esculhambar ele. Não! Não! Não vou esculhambar ele.
Eu acho que ele foi infeliz de querer derrubar as pessoas dessa forma. Mas
tem a palavra derrubar, de repente você se levanta e quem quer derrubar cai.
Mas ninguém vai derrubar que já é caído. Isso que é o problema. Então,
quando você usa de má fé, coração, não é o coração, a mente maldosa
querendo atingir os outros, você não vai alugar nenhum. Você vai ficar ali
patinando, não sai do lugar, porque não sabe andar de patinho, de patins. E
eu graças a Deus, 3 mandatos nesta casa. Tenho a honra de 11 anos de
mandato, nunca ninguém apontou algo que desabone o meu caráter, a minha
dignidade. Se tiver algo meu aí de errado, procura a justiça e procura me
penalizar, que eu quero pagar pelo meu erro. Que não aprendi com a mãe que
tenho fraca, uma pessoa humilde, não aprendi, Tony da Voz do Campo, fazer
algo de errado não. E fazer algo que tentasse atingir as pessoas e sim sempre
querer ajudar as pessoas. Mas, ele foi infeliz; ontem eu poderia passar aqui
diversos áudios que, não mandaram pra mim, mandaram em grupos me
elogiando, falando do meu caráter; diversas pessoas que nem vota comigo. Eu
agradeço a cada um, pessoas que me escreveram também, me mandaram os
prints; também agradeço a cada um que mandou. Porque conhece! Não vou
dizer que não tenho as minhas falhas, talvez, o homem ele tem que reconhecer
quando tá errado. Talvez, no tempo que falei dos professor, que botei 70%,
tenha exagerado na questão da quantidade, mas eu torno a repetir aqui boa
parte, não 100%, de alguns servidores da educação, como professores gosta
de aumento, mas não gosta de trabalhar. Eu digo aqui e não tenho medo de
dizer. “Ah, mas não me perguntou. E eu?” Eu disse: Aí você decide onde você
quer tá; se você é um bom professor, você não vai ser atingido. Só atingido
aquele que não são bons professores. Quer dizer que não tem? Em toda classe
tem. Em toda classe tem. Mas eu não vou aqui generalizar. Sei do esforço de
cada um de quantas pessoas tem que gosta de trabalhar e que gosta de dá o
sangue ensinando em uma sala de aula. Falar aqui também do ato, não de
dizer que a gestão só tem acerto. A gestão também tem seus erros. Isso a gente
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tem dito aqui quando tá errado; mas, acertou mais do que o que errou. Mas o
prefeito que aí está, Silva Neto, que eu vou defender sempre, aqui até o dia 31;
sei o caráter e da dignidade e o quanto ele trabalhou por este município; ele
não disse em cima do palanque que só ia acertar não. Quem lembra que ele
disse que tanto ia acertar, como também ia errar? Como outras que vão vir.
Agora, diferente do que passou, da gestão passada. O erro foi constante e nós
mostrava aqui. O Laerto falava aqui na Tribuna, de 5 barra de cano que
precisa fazer uma rede de esgoto; mas ele sabe que Araci avançou muito na
questão de rede de esgoto no nosso município. Mas ele tá certo em cobrar e
dizer que tem que fazer? Tá certo! Ele tá certo. Passou a máquina, olhou,
talvez acabou os cano; mas eu tenho certeza Laerto, que vou falar com a
secretária que você cobrou também aqui, cobrou lá pra agilizar essa área aí.
Então, não adianta vir pra aqui querer encher linguiça. Aqui é o lugar onde a
gente devemos a cada dia mostrar o que acontece no nosso município; aonde
tá as falha. Eu vejo mostrando essa praça que não foi feita. Por que não foi
fazer o vídeo das praças que foi feita? Vai dar pra fazer tudo? Tem dinheiro
pra fazer tudo? Não! São cento e tantos povoados Elmer, o nosso município.
Não vai dar pra fazer praça em tudo que é lugar. Por que não foram filmar o
Barreiro Preto, a Ribeira, a Bela Vista, o Barbosa, Lagoa do Curral? São
diversas praças que foi feita. E vai fazer, licitou mais agora pra fazer. Mas se
mostra tão certo, é oposição... Vai mostrar o que? Tem que buscar aonde tem
algo pra mostrar. Não vou aqui também dizer que tá errado não. É o papel.
Mas mostre também o que foi feito, não é? Também colegas vereadores,
mesmo com toda a situação o município não parou de atender na saúde, não
parou de levar o pessoal pra Feira de Santana, Salvador e outra cidade
quando precisa de um carro. A gente viu aqui há pouco tempo o prefeito
entregando diversos carros na ação social, pra atender o povo; na saúde
comprou micro ônibus e outros e outros carros, como as Touros e outros e
outros caros pequenos pra atender o povo. Mas se um carro pega fogo, quebra
é um ato de... O prefeito conseguiu agora o SAMU. Tanto que, olha só meu
povo de Araci. Olhe eles mostraram todo dia. “SAMU de Tucano é uma
vergonha Araci. Sta. Luiz o SAMU”. Quando chegou o SAMU de Araci, eles
não tinham nada pra falar “mas prometeu tem 8 anos”. Sim; quando você tá
no time de futebol, que tá jogando no campo, aos 45 ou 46 depois que dá
aquela porcentagem em cima dos 45, no faz o gol e não ganha? Por que o
prefeito vai deixar de dá até o dia 31 de dezembro de ir buscar? Só agora
porque tá perto da política. Mas o prefeito é até o dia 31; ele tem consegui
mesmo e vai conseguir muito mais. Então não tem... Quando você vai ver o
argumento de alguns vereadores e que faz oposição e outras pessoas, você vê
que eles faz tão desanimado que eles busca querer uma falha e Silva Neto é o
19

cara que escuta mais, fala menos e age mais. Ele dá a resposta Elmer,
rapidamente. É só “eh, porque o prefeito...” Ele vem dá a resposta “cala a
boca”. “Olha o Tanque da Nação porque fizeram aqui ali...” Tanque da
Nação é uma obra e 40 anos gente; que o povo pede há 40 anos e ninguém fez.
Não foi só ma gestão passada não. E um menino, como disse uma senhora lá
“um menino que eu...” Ainda falou assim: “Não votei em você; eu não
acreditava que ia ser feito”. E foi feito! E aí? “Ah, mas falta fazer ali a
praça”. Não fez tudo de uma vez rapaz? Tenha certeza que Deus é bom, que
quem ganhar 2021 vai olha também pela praça do Tanque da Nação. Espero
que seja a minha pré-candidata hoje, que é pré-candidata Keinha. Porque eu
sei que quem tá fazendo hoje, pode fazer muito mais. Agora quem não fez, não
pode prometer que vai fazer. Quero entregar aqui ao vereador Léo da Du
Campo, documento do dono da Du Campo, que é seu Edvaldinho e foi até
surpresa para o povo de Araci, saber que um menino que estudava, com 18
anos tinha uma empresa com equipamento com mais de 2 milhões; que tá tudo
lá dentro bloqueado pela justiça, porque não pagou os seus funcionários e
disse que vai gerar emprego. Eu não acredito! Quem não paga quem
trabalhou na sua empresa, como é que você vai gerar emprego? Tá aqui, eu
vou mostrar; vendeu pra prefeitura, tá aqui oh. Entregue lá no Tribunal de
Contas é uma listagem da prefeitura, processo, tudo aqui, tô entregando a ele.
Outra coisa, quando eu disse que ele tem diversos processos, tá aqui na justiça
do trabalho; se quiser Xerox também eu posso tirar e entregar. Tem até uma
prima minha que entrou com uma ação, tá lá pra receber, tá perto de ter
audiência. Vinte processos sem pagar ninguém! Nem o salário. Imagine um
menino com 18 anos com um patrimônio deste! Estudando! Estudando! E aí eu
fico me perguntando o seguinte: Ora, se eu digo que vou gerar emprego e tô
numa situação dessa aqui, como é que eu tenho o prazer de dizer que vou
gerar emprego pra juventude? Falar do prefeito Silva Neto, dizer ao povo de
Araci, que quem vai julgar, este ano, cada um que tá aqui nesta casa e o Poder
Executivo é Deus e o povo. Não adianta chegar nas casas tentando atingir.
Porque Fulano é isso; Fulano é aquilo. Você não vai conseguir. Ninguém
consegue nada querendo atingir outras pessoas você não tem êxito. Você não
vai a lugar nenhum Tony da Voz do Campo. Não vai! Você tem que respeitar a
cada um. Se eu tenho e algum morador tem opinião, respeite ele. Se ele diz que
vai acompanhar Fulano de tal, respeite cada um, seja dos novos, ou seja, dos
que estão aqui. Não precisa ganância. Quando Deus bota a mão e diz “Eu vou
dar a vitória”, não tem homem na terra que possa derrubar Ele. E ontem,
nesse vídeo, foi o que eu recebi; diversos áudios, diversas pessoas dizendo:
“Vereador, você é digno de voltar aquela casa”. Mas eu não vou me querer
crescer, exaltar não. Só sabe Deus e o povo. Mas agradeço 3 mandatos que
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tenho. Se tenho um carro bonito na frente da minha casa, foi através do meu
salário que ganho aqui; foi o povo que me deu. Se tenho uma casa bonita e
com comida também dentro de casa boa, foi o povo que me deu. Foi aqueles
que confiaram em mim aqui! Se compro uma roupa bonita em qualquer lugar,
foi do dinheiro que o povo me deu aqui. Não vou me esconder e dizer que sou,
que o povo é pidão demais não. O povo tem que pedir é a nós mesmo. A
correia tem que sair é das nossas costas; nós foi eleito pra isso.! Agora eu
tenho dito o seguinte: Eu tive mil votos, eu não tive 30 mil votos. Sou vereador
do município, mas não posso resolver o problema de todo mundo do
município, porque tenho as pessoas que me colocou nesta casa e tenho que
preservar pra ver se o povo tem o entendimento que quer me retornar a esta
casa aqui. Então, tudo que eu tenho hoje eu agradeço a Deus e ao povo; e
sempre vou ser grato a ele. E depois de Deus e o povo eu agradeço a um
grande líder político, Zedafó e ao seu filho Silva Neto, que é um irmão pra
mim e a Zedafó que tenho consideração como se fosse meu pai. Apesar de sua
saúde tá frágil, mas não deixa de perguntar: “Como está o povo de Araci Zé
Augusto?” Então, a voz de Zedafó é uma voz suave que o povo gosta, que o
povo entende que Zedafó teve os seus erros, mas muitas vezes foi penalizado
por aqueles que não tinha compromisso com o município de Araci e queria só
a vantagem de tá no poder. Vivo na família 12 até hoje. Sou raiz, vou
continuar sendo raiz, no dia que CE pra sair da família 12, saio de uma vez
pra não participar mais nada de política. Porque não vou me sentir bem se
ficar contra Zedafó. Agradeço a Deus e digo a Vossa Excelência Presidente
desta casa e a todos os meus colegas que aqui estão: tenha fé cada um aqui.
Tanto oposição como da situação. Porque Deus tá no comando de tudo. Se cê
da vontade de Deus todos retorna, se não cê todos sai daqui. Muito obrigado e
que...

Vereador Valter na Tribuna:

Bom dia senhor Presidente; senhores vereadores. Bom dia público
presente; quero saudar a todos, em nome do líder comunitário, Neguinha da
Chica, que está aqui presente na Câmara Municipal nesta manhã, cidadão lá
do Campo do Eloi, grande história, grande personalidade. Também
parabenizar aqui o Presidente da APLB, o senhor Elmer, que deu suas
explicações aqui nesta manhã, sobre a questão salarial. Parabenizar a toda
sua equipe, belíssimo trabalho a frente dessa instituição de grande valor em
nosso município. Quero senhor Presidente, dizer que, pude atentamente
acompanhar o pronunciamento de todos os vereadores e dizer que ao longo da
vida pública aprendemos muito e o que podemos ver, aqui nesta casa, é cada
parlamentar, cada vereador defender as suas regiões, defender o seu povo e
isso é de grande importância pra cada um de nós. Mas gostaria senhor
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Presidente, nesta manhã, de falar de uma serie de situações que vem
acontecendo no nosso município nos últimos dias, que isso na realidade vem
mostrando muitas personalidades, vem mostrando muitas pessoas realmente
que tem uma tendência de só machucar, tentar degrenir sem observar as
consequências que possa ter causado as pessoas. Quando chega esse período
político, elas não imaginam que cada um cidadão, cada uma cidadã tem sua
família, tem seus filhos, tem seus irmãos, seus pais, tem seus amigos, mas
preferem destilar o seu veneno inventando mentiras, calunias sem ter noção
das consequências que isso pode causar. Quero vereador Léo, ouvindo aqui o
seu pronunciamento, quando Vossa Excelência fala que o município poderia
ver a questão de uma passarela na BR 116, de grande importância a sua
cobrança, mas o município não tem o poder, mesmo querendo de fazer uma
passarela em uma BR Federal. O que pode ser feito ali é o município solicitar
ao DNIT um farol, algo desse tipo. Eu que moro ali na aproximação da BR,
sinto também este desgaste todos os dias quando é pra fazer a travessia
daquela localidade. Mas o município, ele não pode chegar numa BR e fazer
uma passarela ou qualquer outra obra... Até mesmo um quebra mola o DNIT
tem que ser acionado pra poder fazer. Mas, parabenizo Vossa Excelência por
esta cobrança de grande importância, ali praquela região e depois dessa sua
cobrança, pode-se desencadear um pedido diretamente ao DNIT, até mesmo
porque vai sofre, agora aqui no nosso município a reforma da BR 116, vai ser
duplicado aquele trecho e tenho certeza que, aí sim, depois da duplicação,
como em outras cidades, em varias cidades aqui da região, vão ser feitas
passarelas pra poder facilitar a vida do nosso povo. Em relação, quando
Vossa Excelência fala que o atual prefeito aprendeu muito com a ex-prefeita,
lhe garanto uma coisa, se ele tivesse entrado na mesma escola, não teria feito
à reeleição dele. Isso aí vossa Excelência pode ter certeza! Prefeito de Araci,
ele tem uma linha, compromisso muito acirrado com o seu povo. Se Vossa
Excelência observar a história pública do atual prefeito Silva Neto, pode ver
que ao longo desses 7 anos e quase 9 meses, se iniciando agora, de gestão, o
nosso município avançou muito. Vossa Excelência fala aí de bairros que não
chegou ainda o saneamento básico, que não chegou à pavimentação e me
surpreendo na fala de vossa Excelência, até mesmo porque eu pude presenciar
através das redes sociais senhores vereadores, a pré-candidata a vice-prefeita,
que Vossa Excelência apoia hoje, se pronunciando e dizendo que
pavimentação não era importante. Que saneamento básico não era importante
aqui no município. Que o município tinha outras prioridades. E o saneamento
básico eu costumo dizer que cada real investido no saneamento básico, se
economizar 5 reais na saúde. Saneamento básico é vida! Mas se Vossa
Excelência pegar o seu veiculo e dá uma volta panorâmica na cidade, aí sim,
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Vossa Excelência vai ver que durante este 7 anos de gestão o município de
Araci bateu o recorde em investimento, em saneamento básico, que já
ultrapassa a marca de mais de 30 mil metros de saneamento básico feito em
todo município. Nós tivemos a satisfação, o privilegio de levar o maior volume
de pavimentação já vista na história de Araci. E isso é real! Isso é real. Se os
senhores vereadores, após a sessão aqui, der uma volta na cidade, vai ver que
em todas as entradas da cidade do nosso município a história mudou. Em
todos os bairros do nosso município a história mudou e continua mudando. A
saída da barragem do Maracujá era única que não tinha pavimentação feita
ainda. Mas a empresa tá lá garantindo àquelas pessoas aquilo que é de direito
pro nosso povo. Aquilo que é de grande importância. Eu não acredito
senhores vereadores, em político que utiliza as redes sociais pra falar de
coisas importantes do nosso município e dizer que não é importante.porque é
uma vergonha! É uma vergonha pra um pré-candidato, uma pessoa que tem
intenção no nosso município, utilizar as redes sociais e dizer que
pavimentação, saneamento básico não é de importância, que tem outras
prioridades. Nós vivemos em um município de grande extensão territorial, mas
de grande extensão territorial mesmo. A população de Araci me conhece, até
mesmo porque eu ando neste município quase todos os dias e conheço de perto
a necessidade que o nosso povo enfrenta. Um exemplo. Vou dar só um simples
exemplo. Durante estes longos anos que tivemos, mais de 60 anos de história
do nosso município, a gestão pública chegava onde? Tapuio, Barreira, João
Vieira, Peralta; mas o resto das comunidades ficavam esquecidas. Ficava
esquecida. Hoje nós temos o prazer de dizer que em menos de 8 anos de
gestão, nós chegamos a vários e vários povoados pequenos no município e
Araci com infraestruturas importantes. Infraestrutura realmente que dá uma
qualidade de vida melhor pra o nosso povo. E tenha certeza senhores
vereadores, que esta gestão, ela ficará marcada na memória do nosso povo,
como a gestão que mais produziu, como a gestão que mais trabalhou pelo
município. Hoje nós estamos a 74 dias das eleições. O que podemos ver
vereador Jefinho, Vossa Excelência que fez indicações importantes lá pra sua
região, indicações que já foram licitada, mas o camarada chega lá e faz um
vídeo self pra tentar lhe diminuir, pra quando a obra chegar lá, que vai chegar
à obra das Queimadinhas, a do Rufino e de outras regiões, pra quando a obra
chegar ele dizer: “Aqui oh, eu tive aqui”; como fez lá no Campo do Eloi.
Sabia que ia chegar naquela semana lá no Campo do Eloi, provavelmente ele
deve ir lá na Umburaninha esses dias também fazer um vídeo self e dizer:
“Cadê a praça da Umburaninha?” Mas o projeto tá pronto; uma indicação do
vereador Guinha de Pascoal; Campo do Eloi uma indicação do vereador
Guinha de Pascoal, que tá lá pronta. Mas aí ele chegou lá no Caldeirão Novo,
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fez o vídeo self lá da praça, mas esqueceu de ir lá na quadra de esportes; de ir
lá no poço artesiano que foi indicação do vereador Jefinho; esqueceu de ir lá
na construção do colégio do Caldeirão Novo; esqueceu de tudo isso aí. Foi lá
na praça e fez um vídeo self pra tentar diminuir a gestão pública; pra tentar
diminuir nosso povo. E isso vai continuar. O que podemos ver agora nas
regiões são máquinas locadas. As pessoas tentando ganhar voto com horinha
de máquinas. Lá limpar um tanque; fazer uma horazinha de máquina e tentar
garantir uma família. Mas o nosso povo está esperto! O nosso povo sabe
realmente quem luta, quem busca melhoria, independente do momento de
eleição. Momento de eleição vai passar. Eu costumo dizer que o período
político é uma festa da democracia, que tem que ser respeitado pela
população. Que tem que ser respeitado pelos políticos. É uma grande festa que
nós vamos ter em todo país a partir do dia 20 deste mês. E depois deste
período, o que prevalece mesmo é mais um mandato de 4 anos, pra continuar
lutando, trabalhando, respeitando a nossa população. Não levando uma hora
de máquina pra os agricultores, só no período da eleição. É feio! O que temos
realmente é garantir a população, garantir o nosso povo um mandato de 4
anos; um mandato de história; um mandato realmente voltado pra o
desenvolvimento e o crescimento do nosso povo. O que podemos ver hoje no
nosso município, provavelmente vai se disputar uma eleição com 3 chapas;
Manoel, Edvaldo, keinha! A eleição vai ser resumida nisso. Basta realmente às
pessoas saber realmente quem tá preparado, quem realmente representa o
nosso povo, quem realmente vive na nossa cidade e sabe as dificuldades.
Gilmara da Barreira; keinha aqui da região do Poço Grande. Na história do
nosso município, pela primeira vez senhores vereadores, teremos 2 candidatos
a prefeito, 2 mulheres que veio do campo, que são da zona rural e que tão
preparada pra poder administrar o destino do nosso povo. Sempre viveram
aqui nesta terra; nunca saíram e tenho certeza que representará bem a nossa
população. Quero agradecer a presença de cada um dos senhores e desejar
um bom dia a toda população de Araci.

O presidente Jefson solicita ao vereador Valter, vice-presidente, que
assuma os trabalhos da mesa e vai falar da tribuna.

Vereador Jefson na Tribuna:

Bom dia senhoras e senhores vereadores; saudar ao público aqui
presente; os representantes aqui do agentes de endemias, os agentes de saúde;
o Presidente da APLB, Elmer; saudar aqui também Laian, enfim, todos aqui
presentes; os estagiários; saudar também a todos os ouvintes da Cultura FM e
todos que assistem a transmissão da Câmara pelo Facebook. Bom dia a todos.
Eu quero de inicio aqui, agradecer aos vereadores, a aprovação da indicação
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de compra de uma área ali no povoado de Nossa Esperança, como disse em
minhas palavras; lá é uma comunidade Tony, que foi construída mais de uma
estrada e que o seu derredor não tem espaço para que futuramente se construa
uma praça ou até para realização de eventos. Que é um povoado que todo ano
tem a sua tradição e que fazem realização de eventos e que eles vinham
lutando há muito tempo, com os próprios moradores, para que vendesse. No
entanto, as pessoas que tinham as roças ali, vizinhas não, disponibilizava a
venda da sua roça, mas tivemos a informação que uma herdeira agora
resolveu vender e aí tô fazendo essa indicação e desde já agradeço aos
vereadores pela aprovação e estarei cobrando do Executivo, para que atenda
a demanda dessa comunidade. Quero parabenizar também a todos os
servidores públicos municipais, pela conquista do reajuste salarial;
parabenizar os vereadores sempre aqui atentos às demandas do município e
correspondendo com as expectativas de todos os servidores do município,
sempre que solicitado em fazer parte de reunião de comissão, para que
tenhamos o parecer de votação desses projetos, como também na votação do
mesmo. Meus amigos, eu vou usar hoje os minutos que tenho pra falar um
pouquinho sobre política. Eu tive refletindo um pouco nestes últimos dias, as
estratégias e as formas que algumas pessoas se utilizam pra fazer política no
município de Araci. Eu tenho observado que algumas pessoas tem tentado, de
todas as formas, trazer um descrédito ou descredibilizar a pré-candidata a
prefeita Keinha e a pré-candidata a vice-prefeita Gilmara. As pessoas que
estão utilizando desse meio esquece ou tão esquecendo, que todas as duas
existe uma história. Ninguém apaga uma história de ninguém de um dia pra
noite. Keinha, todo mundo conhece keinha de muito tempo; envolvida em
diversas secretarias deste município e se você procurar uma pessoa em Araci,
independente de lado político, o que ela fez ou não, todos elogiam Keinha.
Todas as pessoas que eu já conversei, independente de lado político... Eu já vi
pessoas dizer “eu não voto em keinha porque eu tenho grupo. Mas a minha
vontade era votar nele”. Se você parte pretensa candidata a vice-prefeita
Gilmara e buscar a história de Gilmara; Gilmara foi uma vereadora, que na
sua primeira eleição, teve 827 votos. Não recordo exatamente, mas acredito
que dezesseis anos atrás provavelmente. Segunda eleição de Gilmara 1.908
votos. Ultrapassou mais de 100%, a votação que teve na sua primeira eleição.
Eu lhe pergunto: Pessoas como essas aí, se não tivesse uma história, não
tivesse trabalho prestado, cresceria dessa forma? Quantos candidatos a
vereadores aqui, que estão ou até vereadores atual que saíram candidato por
2 ou 3 vezes, aumentaram em quanto a sua votação? Quantos saíram, como o
exemplo aqui, o ex-presidente desta casa e teve, se eu não me engano 800 e
poucos votos e perdeu a eleição com 116 votos? Todo mundo tem uma
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história. Aí eu fico observando as pessoas tentando de todas as formas
descredibilizar Keinha e Gilmara, mas eu acho muito difícil. Porque quem
conhece uma pessoa, jamais vai acreditar em uma conversinha, em uma
mentira, em uma falácia, porque já existe uma história. Uma coisa é eu me
lançar candidato hoje, ninguém conhecer minha história e alguém vir falar
contra mim. Talvez você consiga apagar, passar uma borracha e desconstruir
aquilo que eu tenho pregado. Outra coisa é você falar de alguém que todo
Araci conhece. Falar de alguém que se você sentar uma hora, algum momento
vereador Jera, pra conversar com Keinha, ela sabe o nome de tanta gente da
zona rural, de famílias. Então é pessoa que sempre teve envolvida na política
de Araci e que tem um respeito e credibilidade de toda a população. Aí eu fico
observando; a minha região, esta semana, foi alvo de visita em 5 povoados e
de vídeos. Que bom! Só esqueceram de falar a verdade! Porque Retirada, né!
Sentou num canteiro, porque as pessoas pedem pra deixar ali. Ali não é mato
não! Ali é uma grama, viu? Ali não é mato não! Quem assistiu o vídeo ali?
Aqui ali é uma grama, que a pessoa que mora ali, dona Maria, pede pra
deixar aquilo ali, porque as águas descem com força de lá de cima e a grama
ajuda a conter, pra que a água não invada a cada dela. Porque é num declive.
Aí chega na Praça da Retirada e diz que tá abandonada. 20 metros do lado foi
construída uma escola ali na Retirada, na nossa gestão. Com investimento de
mais de 300 mil reais. E quem sabe, quem conhece Retirada, que já participou
de diversas reuniões ali, sabe que toda comunidade, por toda vida dizia. Eu
lembro, que eu participei lá de reunião com a ex-gestora, quem teve lá
presente do grupo dela, ouviu dizer que a comunidade se perguntava “vocês
querem que de inicio construa o que aqui?” Todos diziam por uma palavra só:
“A gente quer uma escola”. Vocês não querem uma praça não? “Não, a gente
quer primeiro uma escola, porque nossos filhos estuda em 4 salas alugada e
quando é hora de merenda um sai derrubando o outro. Não tem segurança; os
professores ficam sem segurança”. Foi visto o anseio da comunidade; foi
construída uma escola de muita qualidade ali naquele povoado. E em seguida
agora, foi licitado pelo município, a construção de uma praça, que já foi
assinado o contrato e vai ser iniciada agora a execução. Aí eu fico me
perguntando “por que as pessoas não falam a verdade?” Foi na Queimadinha
que também tem uma praça licitada. Foi no Balaio que também tem uma
praça licitada. E foi no Rufino. Rufino, a nossa gestão foi um dos povoados
que mais recebeu beneficio, eu posso dizer assim. Porque uma comunidade
receber um PSF; quadra de esporte; iluminação na praça, que aquilo ali
parecia um breu; aquisição e um campo pra comunidade, que era o anseio da
juventude. Aí chega agora pra criticar que não fez uma pracinha. Eu fico me
perguntando que responsabilidade tem essas pessoas que tentam nos
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descredibilizar. Mas eu quero informar que, Rufino agora vai receber 460 mil
reais de calçamento. De pavimentação; uma emenda do meu deputado, que já
tá empenhado e que não foi iniciado ainda, por conta que o engenheiro da
CONDEVASP, pegou COVID, em virtude disso houve um atraso na entrega do
projeto do calçamento, pra empresa que ganhou a licitação. Mas tenho fé e
acredito que ainda este ano, o Rufino estará totalmente calçado, do PSF; no
entorna da praça; a escola do Rufino e descendo pro povoado do Enxú. Então,
veja que as pessoas, ela utilizam de meios pra que as pessoas que não tem
formação, as maus pessoas informadas. Acredite num discurso desses. Dizem
que Araci está abandonada! Quem subir aqui pra Cascalheira via como era a
Cascalheira. E hoje nós temos aqui uma avenida totalmente pavimentada com
asfalto, trazendo qualidade para todos os moradores ali da Cascalheira, do
Residencial. Se você vai na entrada do Poço Grande, ninguém acreditava
naquilo não; dizia que era ilusão. Mas já esqueceram algumas pessoas. Se
você vem aqui na entrada da cidade, dos discursos quando realizou a
construção, era uma das cidades mais bonitas a entrada da cidade de Araci.
Se você anda em diversos povoados, vê tanta construção de PSF. Quem
andava ali no bairro do Coqueiro, Matadouro, andava dentro de esgoto. Hoje
vê ali tanto esgotamento que foi feito, tantas ruas que foram calçadas ali. Se
você for no bairro da Bombinha é da mesma forma. Bairro totalmente sem
calçamento e veja o avanço que aquele bairro tem. Se você vai no povoado das
Casinha, da mesma forma, hoje o bairro calçado. Então é assim, será que essa
pessoas que mora lá, elas esqueceram disso? Eu acredito que não! Eu
acredito que quem está se prestando a esse papel, tá fazendo papel de indiota,
porque as pessoas tem história. Alguns minutos atrás ali um rapaz me
mandava o vídeo que foi feito lá no Balaio e perguntando “por que não vieram
aqui antes?” E eu deixo a pergunta aqui. Quem foi o vereador aqui, inclusive
os meus colegas, com todo respeito, que já puxaram, já tentaram puxar
alguma coisa pra minha região? Tem alguém aqui? Se tiver se manifeste!
Quem é desses pré-candidatos que já fez alguma coisa na minha região
também, que lutou. No mínimo se ajuntou a mim pra tentar buscar alguma
coisa. Então, você percebe... Só 1 minuto vereador Zé Augusto. Você percebe
que as pessoas, eles tentam construir uma história, na verdade eles não tentam
construir, eles tentam apagar a história dos outros tentando crescer. Então,
como eu disse há uns 20 dias atrás aqui, construa a sua história. Vai pra
região de qualquer vereador; vai pra qualquer bairro de Araci, apresente
algo. Tente mostrar uma proposta. Você chega num povoado, que tem diversas
obras feitas e só apresenta o mato que está ali... Eu mesmo tô com uma arena
ali que tá totalmente no mato. Eu limpei recentemente e o mato já tomou conta
de novo. Se você fazer uma visita em todas as casas que tem quintal, em
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qualquer povoado, até aqui na sede, você vai ver que o mato tá lá. Porque não
dá conta. Estamos em período de chuva. Você limpa, em menos de 20 dias, 30
dias o mato já renasceu novamente ali. Então, trazer um discurso de
abandono, de que ninguém tá olhando pra isso aí, o pessoal não é idiota, as
pessoas estão atentas e muito atentas pra tudo isso. Eu vou ceder 1 minuto pro
vereador.

Vereador José Augusto – É rapidinho. Ali na entrada de João Vieira, a
semana passada o prefeito colocou a iluminação de LED que tá parecendo
que não é... Quando a gente vem de João Vieira, tem que tomar cuidado até se
perde ali na entrada, porque a iluminação é tão boa. Quer dizer, então você
tem dito. A oposição nunca fizeram e agora quer criticar quem faz. É por isso
que eu digo ao povo de Araci. Quem é bom é quem tá fazendo e pode fazer
muito mais ou quem passou e não fez? Fica aí pro pessoal analisar.

Vereador Jefson – Então vereador Zé Augusto, eu acredito que todos os
pré-candidatos, tanto a prefeito como a vereador, eles devem chegar e
qualquer localidade apresentando proposta diferente. Mas não, é ao
contrario. Chegam apenas pra criticar, tentando descredibilizar as pessoas.
Vereador Jera.

Vereador Jerônimo – só pra complementar vereador, eu também assisti
um vídeo, por uma questão do canil; numa obra licitada em 144 mi,l reais,
porem, foi colocado nas redes sociais que até parece que alguém já roubou
esse dinheiro. O que deu pra entender foi isso. Que alguém pegou o dinheiro
do canil. Então, a gente precisa ter um cuidado do que vai ser publicado. E
por que não se falou do acolhimento que está sendo feito dos cachorros lá no
canil provisório? É isso que mostra pra sociedade as coisas que na verdade
não existem e que o povo tem que ficar atento aí. Vereador Jefson –
Exatamente vereador. E pra finalizar, o meu tempo tá finalizando, eu refleti
um pouco e me desculpe aí os ex-prefeitos de Araci, pelo que eu vou dizer.
Araci, nessa eleição agora de 2020 ou 2019, tem uma chapa representada pelo
nosso grupo, que de fato representa Araci. Procure a história de todos os
demais que passaram em Araci; onde mora; onde vive; quando ganha; quando
perde; pra onde vão. Agora, nós temos duas representantes aqui do nosso
município, que de fato respira Araci, que mora aqui, ganhando ou perdendo,
moram aqui e que todo mundo sabe onde é e principalmente uma cidade como
nossa que a maioria dos seus eleitores, da sua população é da zona rural.
Então, cabe à gente refletir algumas coisas. Araci tá tendo oportunidade
impar! Diferenciada de todas as eleições de ter de fato representantes que
moram ali e que tem sua vida construída aqui dentro do município. Então
população de Araci acredito que deve tá atenta pra essas questões. Outra
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questão vereador, eu fico observando o cidadão que fez o áudio, pra tentar
denegrir a minha imagem. Eu acredito que este cara deve está recebendo
dinheiro de alguém, porque ninguém vai se expor num momento desse. Mas
com certeza é pessoas que se vendem por qualquer migalha, para estar
tentando denegrir a imagem de algumas pessoas, inclusive a minha. Dizendo
que eu passei tanto tempo aqui na Câmara e não tive coragem de fechar o meu
mandato sem passar um cal no mínimo nas paredes da Câmara. Inda disse que
veio aqui oh! Que mentira! Quem veio aqui, está vendo aqui construindo 7
salas; está vendo o trabalho que tá sendo expandido aqui pra que os
funcionários possam ter um lugar adequado pra que os vereadores
futuramente possam ter os gabinetes melhores pra atender a população, seus
eleitores e ele veio falar que não teve condição de passar nem um cal. Mas eu
quero lhe informar cidadão que você não veio aqui. Venha fazer uma visita!
Acompanhe aqui o trabalho que está sendo feito, com muita qualidade...

Presidente Jefson – Quero justificar aqui, o vereador Virgílio me pediu
para justificar a ausência dele, que em virtude de um compromisso maior, não
pôde fazer parte da sessão e no mais, agradecer a Deus, agradecer a presença
de todos e declaro, em nome de Deus, encerrada a presente sessão.
Sala das Sessões, vereador José de Oliveira Lima, 01 de setembro de 2020.
Jerônimo Jesus de Lima
Vereador 1º Secretário

____________________________

Jefson Miranda Cardoso Carneiro
Vereador Presidente

____________________________
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