ATA N 19/2020
Sessão Ordinária em 08 de setembro/2º Período

A

ta de número 19, lavrada na forma do artigo pertinente do Regimento
Interno para registro dos trabalhos da Sessão Ordinária, realizada no dia
8 de setembro de 2020, iniciada aos 19 minutos passados das 9 horas com um
plenário formado pelos vereadores, Jefson Miranda Cardoso Carneiro,
Jerônimo Jesus de Lima, Edneide Santana Pereira, Marcos Antônio Pimentel
Jamile Magalhães da Costa Leandro Andrade Macedo, Luiz de Sousa, José
Augusto Moura de Andrade, Valter Andrade de Oliveira e Gilvan Oliveira dos
Santos.
O presidente vereador Jefson Miranda Cardoso Carneiro fez suas
saudações, anunciou a execução e cântico do Hino Oficial de Araci e tendo
todos tomado assento, declarou em nome de Deus a abertura da sessão e de
pronto abriu o Pequeno Expediente com as Leituras de pauta feitas pelo
primeiro secretário vereador Jerônimo que leu as ementas pela ordem: Síntese
da Ata nº 18 da Sessão anterior, leitura que foi homologada por unanimidade
de plenário.
O secretário Jera leu também Indicação nº 036/2020 de autoria do
vereador Jefson Miranda Cardoso Carneiro indicando que o poder executivo
viabilize junto ao DNIT e a Polícia Rodoviária Federal a instalação de um sinal
de trânsito na BR 116, próximo ao radar e leitura do Projeto de Lei do
Legislativo nº 024/2020 de autoria da vereadora Jamile Magalhães da Costa
que institui a semana municipal de combate ao abuso e à exploração sexual de
crianças e adolescentes, em Araci.
Aberto os trabalhos do Grande Expediente, o presidente anunciou a
pauta da Ordem do Dia constando para discussão apreço e votação a
Indicação nº 036/2020 do Vereador Jefson Miranda Cardoso Carneiro
designando estudo e viabilidade junto ao Poder Executivo, ao DNIT e a Polícia
Rodoviária Federal a instalação de um sinal de trânsito na BR 116, próximo ao
radar”.
Foi aberto o tempo dos pronunciamentos dos autores das proposições e o
presidente Jefson se manifestou como vereador autor da Indicação.

Vereador Jefinho:

Eu fiz esta indicação aqui senhores vereadores, porque nossa cidade tem
a BR 116, que cruza a mesma; nós temos os bairros que ficam do outro lado da
cidade e que tem um número grande de pessoas e que às vezes tem dificuldades.
Ficam aguardando o fluxo parar, para que venham cruzar a BR e acredito que
havendo a possibilidade de colocar um farol para parar o trânsito, para as
pessoas cruzarem a BR de um lado para o outro, com isso trará mais segurança
para os pedestres que cruzarem a BR. Por isso eu gostaria de contar com o voto
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de todos os vereadores e espero que o Poder Executivo possa tomar as medidas,
junto ao DNIT e a Policia Rodoviária Federal, para que seja instalada assim
esse farol na BR 116.

Vereador Jerônimo também se manifesta:

Eu, diante mão, parabenizar a indicação e diante da reclamação, talvez
do vereador Léo de Eridan, na semana passada, sobre a questão da passarela.
Acho que a gente precisa estar realmente aqui com os pés no chão, diante do
que nós estamos propondo para a nossa comunidade. E dizer que, infelizmente,
foi cogitado nos meios de comunicação, de que seria inviável, porque era uma
questão, talvez até... Em relação à duplicação que por ventura viesse depois.
Temos ali exemplos em Serrinha, de frente ao Posto Guanabara, que foi
colocado um semáforo e as pessoas utilizam aquilo para poder fazer um... Eu
fico triste nobres colegas e toda a população de Araci, que o que nós estamos
fazendo aqui é buscando o melhor para toda a comunidade de Araci, para toda
a população e que algumas pessoas detém o poder da transmissão, detém o
poder da palavra, colocam para as pessoas, que nós não estamos sabendo o
que estamos falando. É a mesma coisa das indicações. Esta indicação do
senhor presidente, nada mais é pedindo ao prefeito que possa ser atendido. Que
será uma grande solicitação e de beneficio para toda comunidade. Agora, pedir
para colocar uma passarela onde nós não temos... Você vê ali em Feira de
Santana, no bairro da Cidade Nova, para colocar aquilo depois da duplicação,
colocou tela, mas mesmo assim o povo fura as telas para poder passar por
baixo. É mais uma vez eu parabenizo a sua indicação e acredito que nós todos
aqui estamos a favor disso.

Presidente Jefson fala: – Além de Serrinha vereador Jera, tem a cidade
Euclides da Cunha também, que fica na BR 116, a mesma também dispõe de um
farol, que facilita o acesso das pessoas de um lado ao outro da cidade. Então,
irei colocar o mesmo em votação.
Votaram a favor da Indicação os vereadores: Gilvan, Manoel, Edneide,
Jerônimo, Laerto, José Augusto, Jamile e Guinha de Pascoal.
Proclamado o resultado unanime de oito votos o presidente abriu o
tempo dos pronunciamentos na tribuna da casa, começando pelo ´primeiro
vereador inscrito o vereador Laerto,


Vereador Laerto na Tribuna:

Senhor Presidente; senhores vereadores; público presente e ouvintes da
Cultura FM um bom dia. Senhor Presidente, venho utilizar este meio de
comunicação mais uma vez, para fazer mais uma cobrança a secretaria da
infraestrutura, a senhora Márcia, para que veja as cobranças que eu fiz na
semana passada e continua esgoto a céu aberto na Bombinha. E quando
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sempre passo senhor Presidente, as pessoas acham que é o vereador que tem
que fazer. Eu sempre explico: Nós temos que cobrar! É o dever do vereador! E
nós temos aqui, esta Tribuna livre, para nós fazermos nossas cobranças ao
Executivo e ao secretário. Então, mais uma vez secretário, reveja essa situação,
porque nós estamos num período até chuvoso e nós temos agora epidemia e
outras e outras doenças que estão surgindo. E muriçoca naquele lado ali. A
pessoa muitas vezes reclama também, porque aquela água fica empossada,
entendeu? Então senhor Presidente, também tem umas estradas que
realmente ficaram boas e outras ainda não foram consertadas. Esse trecho de
Araci a Sta. Luz, nós temos aqui na pedreira, há mais de 3 meses senhor
Presidente e vereadores, todos nós estamos passando agora e ali, para
construir uma mini ponte. E aquela situação, aquele trecho, realmente está
muito perigoso como já aconteceu acidente. Cheio de buracos, que já era para
colocar uma caçamba de cascalho e espalhar. Então veja senhor, todos nós
estamos passando agora por quê? Vai começar a corrida eleitoral, já começou
e tem aqueles motoristas que fazem a linha todos os dias e sempre chegam
essas reclamações lá no meu comércio. Então, nada mais viável, que realmente
tenha continuidade. Até as britas que estavam lá sumiram. Por quê?
Colocaram, não fizeram o trabalho, as pessoas que muitas vezes precisavam
fizeram o quê? Pegaram! Agora, quem? Que estava precisando! Então,
esperamos que a secretária faça isso o mais rápido possível. Porque para não
ter um problema maior, um acidente que a gente jamais que isso. Pois não
vereador Zé Augusto.

Vereador José Augusto solicita um Aparte:

Vereador Laerto, diante da sua cobrança, que fez na terça feira, eu estive
com a secretária Márcia, que é uma pessoa que vem fazendo um trabalho muito
bem feito no nosso município, elogiada não só por esta casa, mas por diversas
pessoas e comunidades aqui da sede e a cobrança de Vossa Excelência é muito
importante, sobre a questão da rede de esgoto, o prefeito comprou 6 mil e 500
metros de rede, de cano para a rede de esgoto, já totalmente acabou. Precisa de
comprar agora, deve estar comprando mais, para tentar sanar, que não é muita
coisa não que tem em Araci. Porque fez muita rede de esgoto o prefeito Silva
Neto e calçamento. Mas a cobrança e Vossa Excelência hoje vou tornar pedir a
secretária, que vá ao local. Mas, diante disso estou dizendo que ela ainda não
foi pela questão da tubulação que terminou 6 mil e 500 metros de rede de
esgoto. E outra coisa são as estradas. Vossa Excelência tem razão; tem alguns
pontos ainda que precisam. Hoje eu tive a noticia que a máquina já está
chegando no Ambrósio vereador Guri. Parabenizo também a Vossa Excelência
e está fazendo a região lá de João Vieira, aquela região descendo ali, deve
estar indo para a Lagoa do Boi, que é uma cobrança do vereador Manoel. Tem
feito só que precisa... O município é grande e precisa de fazer em outros locais
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e tenha certeza que o que a gestão já chegou e vai chegar novamente nessas
comunidades. Mas a cobrança de Vossa Excelência é uma cobrança muito
importante. Diante das britas, a empresa que está fazendo a passagem, ela
quem é responsável por isso. O município apenas licitou e está sendo feita essa
passagem. Então, se pegaram as britas, o pessoal aí cabe à empresa buscar
quem foi e aí resolver o problema dela.

Vereador Laerto – Muito bem explicado vereador Zé Augusto. Como tem
a empresa, o quê que faz? Cobrar a empresa! Eu estou cobrando aqui ao
secretário, porque eu não sei realmente o nome dessa empresa. Que
infelizmente, aqui em nossa cidade, muitas empresas têm, mas você procura um
servidor e pergunta qual o nome da empresa... Você não sabe! Você não sabe
informar qual a empresa que eles trabalham. Até um cidadão me procurou, que
foi recentemente contratado, não sabe nem o dia que entrou. Diz ele que tem 30,
40 dias e nunca assinou um documento! E diz que o salário está atrasado.
Realmente passou 30 dias, tem que cobrar! Então, nesse período a gente sabe
que vai haver muitos contratos dessa forma. Nem a empresa a pessoa vai saber
cobrar. Qual a empresa que eu vou cobrar? Se a pessoa trabalha na minha
empresa, vai cobra a minha empresa. E tem deles que não sabem vereador! E
nem vai saber. Porque o pagamento vem por uma pessoa e no outro mês vem
por outra. Então, existe isso não só neste governo como nos outros. É isso que
está acontecendo. Então, essa empresa que ganhou a licitação, cabe sim, a
secretária fazer essa cobrança, urgentemente. E que faça essa ponte. Porque
isso aí pode acontecer uma fatalidade maior. Então, vamos ver isso que é muito
importante. Então senhor Presidente, dando continuidade... Vereador Zé
Augusto, por favor, rapidinho aí.

Vereador José Augusto – Só para informar a Vossa Excelência, que todo
ato do município, seja ele carta convite ou dispensa ou licitação, ele está no
“Diário Oficial”. Então, o município, ele dá ordem de serviço e aí a empresa
toma conta para executar a obra. Diante do cidadão que está trabalhando para
ela saber o nome da empresa, aí já não é culpa do município e sim a empresa
que tem lá o seu dever de colocar todo equipamento e o nome da empresa na
farda.

Vereador Laerto – É como esse cidadão falou da empresa, veja bem
quem contratou esse cidadão Jardel. Quem não conhece Jardel? Ligado a
quem? Vocês todos sabem! Então senhor Presidente, para terminar, ontem foi
realizada aqui na Câmara Municipal, a convenção do Podemos, PT e o PROS.
E agora é assim, a gente pode dizer que nós temos agora um pré-candidato a
prefeito, que é Edvaldinho e a pré-candidata vice-prefeita Celinha. Isso já está
confirmado em ata; não damos entrada hoje. Então pode confirmar que nós
teremos sim, um pré-candidato a prefeito. Estou com Celinha e Edvaldinho,
Edvaldinho e Celinha. Por que gente? Nós temos que levar o que você é. Eu não
entro em uma casa pedindo voto só para mim; escondendo do prefeito.
Infelizmente a gente está vendo isso. Eu peço voto para o prefeito que eu apoio
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e para mim. Nunca eu vou dizer: Vote para mim e (23:15) o prefeito. Se eu
tenho o meu, não pode se esconder! Jamais quero esconder. Então, dizer, sou
agora candidato o pré a vereador do PROS. Nós temos 16 pré-candidatos. A
nossa intenção é fazer 2 a 3 vereadores; isso aí a gente vai dá incentivo,
vereador Laerto vai dar incentivo aos nossos pré-candidatos, para que a gente
chegue lá. Então é isso senhor Presidente, graças a Deus foi tudo em paz.
Espero que nada falte aqui; se houve alguma falta de algo, alguma coisa,
procure que a gente vai resolver. Então, quero agradecer também pelo espaço
cedido pelo Presidente da casa e que venham as outras convenções. Nós
respeitamos, somos 2 pré-candidatos e nós temos que respeitar o lado A e o
lado B. todos nós sabemos o seu lado. Não adianta você tentar falar mal de um
ou do outro que não vai resolver. Senhor presidente, por hoje é só e um bom dia
a todos.

Vereadora Edneide na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Jamile; você
de casa; aqui na plateia meu bom dia. Quero aqui também dar um bom dia
caloroso à dona Josefa, lá do Alto Alegre. Que todos os dias ela me manda um
áudio Maria, com canto dos passarinhos, com canto do galo, me desejando um
bom dia. Bom dia dona Josefa. Também a tia Teresa, que todos os dias me
acorda com áudio dizendo: “Deus te proteja, proteja minha filha”. Muito
obrigada minha tia, pelas palavras e a mesma palavra eu devolvo para todos
aqueles e aquelas que sempre se preocupam comigo. Quero aqui agradecer a
presença, como sempre, né, Zé Pedreira, que deu uma afastada por conta da
pandemia. Idoso; obrigada Zé, de volta a esta casa, para ouvir os
pronunciamentos dos vereadores. Quero aqui também registrar a presença de
Rhana Correia, pré-candidata a vereadora; uma pessoa que eu admiro muito,
por se prontificar e não ter vergonha de mostrar quem Lea é. Uma mulher
trans, que se dedica a sua classe. Obrigada Rhana. Vejo isso em poucas
pessoas, o que eu vejo em você. Sucesso do meu Partido dos Trabalhadores;
estamos juntas. E tenha certeza companheiro Laerto, que no partido dos
trabalhadores nós temos também 17 pré-candidatos a vereadores e a
vereadoras. E eu sempre digo e volto a afirmar nós não somos concorrentes.
Nós somos uma família que estamos lutando por um objetivo só e mesmo eu
estando vereadora eu digo sempre para os pré-candidatos do meu partido. Se
eu não chegar lá 2021, quem chegar do meu partido vai me representar! Por
que eu não estou por Edneide, eu estou pela população de Araci. E eu estou por
um partido e o meu partido tem nome. Partido dos Trabalhadores! Quero aqui
também, falar da alegria de ontem. Agradecer ao Presidente, por ceder esta
casa; aceitar que PROS, PODEMOS e o PT fizesse a sua convenção. E muito
importante, foi muito importante por quê? Ontem foi 7 de setembro, dia da
Independência do Brasil. Um dia em que as pessoas oprimidas e excluídas
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tiveram voz, tiveram direito. E ontem nós tivemos voz e direito de mostrar para
a sociedade de Araci, que Araci também precisa ter essa independência. Onde
as pessoas têm o direito de ir e vir. Nós estamos no ano eleitoral, que nós
sabemos que nós estamos em uma disputa. Nós estamos com time e ganhe quem
jogar melhor! Mas não jogue sujo; não jogue na sujeira. Porque o nosso povo
de Araci nãomerece isso. O nosso povo de Araci merece respeito. O nosso povo
de Araci merece cuidado. O nosso povo de Araci merece muito mais. E eu digo
para os eleitores de Araci: Analise bem! Pense bem o candidato, a candidata
que chegar na tua casa para te pedir um apoio, para te pedir que você esteja
com ele. Peça para ele à proposta que ele tem, não para você, mas para o
município. E analise a proposta de cada um e cada uma. E daí, quando você
tiver pensado, comece a agir. Porque nós temos nas nossas mãos uma arma
camada “título de eleitoral”, que nós, durante um dia, nos 360 dias, durante os
4 anos nós temos um dia, de 7h da manhã as 5h da tarde, decisivo. A gente tem
nas nossas mãos a definição que nós queremos para um município durante 4
anos. E se você souber escolher bem, você vai estar bem. E se você escolher
errado, você vai se culpar os 4 anos, porque você não soube escolher. Então
não vote, não escolha um candidato porque ele é bonitinho, ela é bonitinha,
porque ele te promete; ele chega na tua casa com promessas. Ou até te
oferecendo dinheiro, porque a gente vê muito isso. Mas, escolha aquela pessoa
que vai te representar que vai ser o seu porta voz em todos os sentidos; na
saúde, na educação, na cultura, no lazer, em todos os aspectos da sua vida. E
não só da tua vida, mas na vida da tua comunidade, do teu bairro e da tua
cidade. É isso que eu peço aos eleitores de Araci. Vamos fazer uma campanha
limpa e clara! Sem agredir ninguém! Porque não é subindo e degolando
ninguém que a gente chega lá. Mas sim, pregando o amor a esperança de viver
e sobreviver em uma sociedade justa. Quero aqui agradecer aos deputados do
PT, Afonso Florence, Valdenor Pereira, Pelegrino, Neusa Cadore, Fátima
Nunes, Josias Gomes, Joseildo Ramos, Elisangela Araújo, Osnir Cardoso, pelo
apoio que vêm dando, desde quando o PT se prontificou para ser pré-candidato
a prefeito e que agora fez uma aliança com o PROS e o PODEMOS e está como
vice-prefeita, que é a companheira Célia Firmo. Eu quero aqui dizer que o PT
vem com toda a força, para juntos a gente sim, poder fazer do nosso Araci um
Araci melhor. Um Araci que sonhamos; um Araci que queremos para o nosso
povo de Araci. E vamos sim, fazer a nossa pré-campanha, como vem fazendo,
sem precisar pisar em ninguém; denegrir ninguém e degradar ninguém! Porque
as pessoas têm a sua consciência limpa e livre; direito de ir e vir. E não
precisamos colocar teia no pé do ser humano, uma corda no pescoço do ser
humano, porque nós não estamos tratando com animais; nós estamos tratando
com seres humanos, pessoas que têm mentes, pessoas que têm coração, pessoas
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que pensam e que agem, mães e pais de famílias, jovens e nós enquanto
político, a gente sim tem que respeitar esse povo. Porque o nosso povo merece
respeito. Quero aqui saudar a presença de Jorge Calmon, chegando ali. E dizer
Presidente, que durante este período, vamos sim, ser atacados, apedrejados,
mas as pedras que vierem os ataques que vierem vão voltar. Porque existe um
ditado que diz assim: “Se você não quer virar noticia, não deixe o fato
acontecer”. E se estamos sendo noticia é porque os fatos já estão acontecendo.
Mas os fatos estão acontecendo para melhorar o Araci; os fatos estão
acontecendo para libertar o nosso povo de muitas (Ausência de áudio) Sem
mais tempo para o meu discurso, quero aqui agradecer a Deus por tudo que Ele
feito na minha vida e dizer obrigada Senhor! A cada dia eu te peço algo, não
para mim, mas para melhorar a vida de pessoas em Araci. Eu digo obrigado só
por ter me dando a vida! Muito obrigada e um bom dia a todos.

Vereadora Jamile na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Edneide;
público aqui presente um bom dia. Um bom dia especial aos ouvintes da radio
Cultura FM, em nome do ouvinte Adriel Pinho, que é uma pessoa que sempre
está acompanhando senhor Presidente, um jovem especial, mas que todas as
terças feiras ele me disse que acompanha a sessão da Câmara de Vereadores,
através da radio comunitária. Então, em nome de você Adriel, comprimento a
todos os ouvintes da radio Cultura FM. Senhor Presidente, nesta manhã não
poderia também deixar de elevar meus sentimentos à família do meu amigo
enfermeiro Railan, pela perda de sua mãe. Dizer a você Railan e a toda a sua
família, que neste momento que vocês estão passando, que Deus possa
confortar o coração de todos vocês. Sei que é um momento difícil, mas que
Deus dê forças a cada um de vocês para superar essa tamanha dor que vocês
estão passando neste momento. Senhor Presidente, colegas vereadores,
protocolei aqui na Câmara de Vereadores, um Projeto de Lei nº 24/2020, que
institui a Semana Municipal de Combate ao abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes no município e Araci. O porquê desse projeto senhor
Presidente? Aqui na justificativa... Fica instituída a semana municipal de
combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes que passa a
integrar o calendário oficial de eventos do município. A data que alude o CAPS
será lembrada todos os anos na semana que antecede o dia 18 de maio; dia
nacional de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e
adolescentes. Durante esta semana municipal de combate ao abuso e a
exploração sexual de crianças e adolescentes, o Poder Público Municipal
poderá promover palestras, eventos e atividades de cunho educacional e
cultural, que terão por tema o combate à violência sexual contra crianças e
adolescentes. Senhor Presidente, aqui na justificativa, o presente Projeto de
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Lei, que diz instituir a semana municipal de combate ao abuso e exploração
sexual de crianças e adolescentes, tem por finalidade conscientizar a sociedade
e as autoridades sobre a importância de combater e prevenir a referida prática
criminosa. A prevenção é uma das principais armas da defesa dos direitos da
criança e do adolescente. E por essa razão a iniciativa tem por objetivo engajar
toda a sociedade de atividades especificas a serem realizadas anualmente na
semana que antecede o dia 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso e
exploração sexual. Esse projeto vem reforçar as ações de combate e
conscientização, já realizada pelos órgãos competentes. É importante que a
população participe e fique sempre atenta a situações de abuso e exploração. E
principalmente, não deixe de denunciar, a também informar-se sobre as formas
como o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes inseri na
sociedade de maneira silenciosa muitas vezes. Espero contar senhor Presidente,
com o apoio de todos os colegas vereadores neste sentido, pois sabemos que o
Poder Público promove esse evento anualmente no mês de maio, na semana que
antecede a data de combate ao dia nacional da exploração sexual. Porém, não
está atualizado no calendário do nosso município. Então, protocolei este
projeto para que esta lei tenha a referida validade. E este projeto vem sim, a
trazer melhorias para as nossas crianças e adolescentes, pois sabemos senhor
Presidente, o número de casos que existem em todo país e principalmente na
nossa cidade, que não é diferente. Então, levanto aqui hoje este tema que é
bastante importante para discutirmos e peço o apoio de cada um vereador, aqui
desta casa, para que possamos sim, na próxima sessão já estarmos votando este
projeto, que é de grande relevância para o município de Araci. Senhor
Presidente, colegas vereadores, circula nas redes sociais, um vídeo que trata
sobre a ponte do Rio Itapicurú, lá que fica no Distrito de Barreira; esta ponte
senhor Presidente, está precisando de algumas reformas e quero dizer a essa
pessoa que fez este vídeo, que eu acho que essa pessoa não reside no município
de Araci, nem tão pouco na região da Barreira. Porque a ponte do Rio
Itapicurú, desde o mês de janeiro, que não tinha parado de passar água na
ponte e veio para a semana passada. A secretária já esteve lá na comunidade
visitando o Rio Itapicurú, para ver as condições da ponte. Chegando lá tinha
um número, o nível de água estava bastante elevado e ela disse que quando o
nível baixasse, iria entrar me contato também com a prefeitura municipal de
Tucano, pois sabemos que a ponte ali faz divisa também com o município de
Tucano. Então, o município de Araci não é só o responsável. Então, tem que
haver uma parceria também com a prefeitura de Tucano, para estar fazendo as
reformas que ali necessita. Então, esclarecer a essas pessoas, que se
aproveitam do momento que está chegando o momento político, para querer se
auto promover, aparecer as custas da população, dizendo aquilo que não é
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verdade e dizendo que nós autoridades do município de Araci, não estamos
preocupados com a situação do município. Eu quero dizer que estamos sim
preocupados com a situação do município e que não deixamos aqui nunca de
fazer as nossas cobranças, mas também de falar aqui que está correto. Então,
nós vereadores estamos fazendo sim o nosso papel, que é de cobrar, fiscalizar,
mas também que é de reconhecer aquilo que vem sendo feito em nosso
município. Como também senhor Presidente, o que muito foi cobrado aqui à
questão da Praça do Parquinho; ia passando lá por Áquila praça e já pude ver
algumas pessoas já trabalhando naquela praça e aqui uma indicação que teve
varias indicações de diversos vereadores e que hoje está lá sendo realizado.
Então, dizer a população de Araci, que nós vereadores estamos sim atentos;
estamos cobrando. Muitos agora querem aparecer; mas por que não
apareceram antes? Só agora enxergaram que Araci necessita de algumas
melhorias, de alguns avanços? Por que só agora? Tiveram tanto tempo para
aparecer e só agora lembraram que a população de Araci existe. Então senhor
Presidente, nesta manhã, levo ao conhecimento da população araciense estas
questões e dizer que nós vereadores temos um papel fundamental na sociedade.
E que cada um aqui faz o seu trabalho de sua forma, do seu jeito de trabalhar.
E aqui ninguém deixa de lutar pelo povo de Araci. Todos aqui estamos sim
lutando a cada dia pela melhoria do nosso município; porque é aqui que nós
vivemos; é aqui que residimos e é aqui que queremos ver o avanço chegar a
cada dia.

Vereador José Augusto aparteia Jamile:

Rapidinho aqui; 30 segundos. Como Vossa Excelência disse que eles só
agora estão vendo todos os defeitos. 2017, 18 e 19 não olharam nada. Mas
parece que eles estão com óculos de cuia, que não estão vendo que o município
vem fazendo e tem pela frente ainda algumas coisas para fazer. Quem está
fazendo vê o que tem para fazer e agora, quem não fez não pode dizer que vai
fazer. Então eu acho o seguinte, que Vossa Excelência quando esteve na
oposição, que fez oposição, fez com responsabilidade, cobrou lá no passado da
ponte da Barreira e que foi resolvido pelo município de Araci. Eles não tiraram
foto no tempo para dizer que o prefeito resolveu o problema, quando estavam
os buracos lá.

Vereadora Jamile – Obrigado colega pelo a parte. Então senhor
Presidente, dizer a toda população de Araci; eu estou na política de Araci... Fui
eleita em 2016, mas estou na política de Araci há quase 16 anos, pois venho
acompanhando desde o primeiro mandato de minha irmã, a ex-vereadora
Gilmara, que sempre foi uma vereadora atuante aqui no município de Araci,
acompanhando o trabalho dela e hoje estou vereadora no município de Araci. E
tenho muita responsabilidade e sempre procurei colegas vereadores e
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população de Araci, fazer o meu trabalho com muita responsabilidade e
respeito pela população de Araci. Jamais vocês irão ver a vereadora Jamile
utilizando esta Tribuna para estar denegrindo a imagem de ninguém. Porque
este não é o papel do vereador. O papel do vereador é fiscalizar e trabalhar
pelo povo de Araci; nãoo é vir para aqui tentar atirar pedras e criticar a
alguém. Aqui o nosso papel é este. E tenho certeza que ao longo destes anos é
este o meu papel que eu venho fazendo; sempre zelando pelo respeito e pelo
trabalho e luta do meu povo. E é desta forma que irei continuar sempre; porque
o respeito acima de tudo. No mais senhor Presidente, são estas as minhas
colocações nesta manhã e o meu muito obrigada a todos.

Vereador Jerônimo na Tribuna?

Mais uma vez senhor Presidente; bom dia a todos da Cultura FM e que
escutam o Araci grandioso, neste grande Araci. Olha aqui senhor Presidente,
hoje eu trago duas situações de inicio mandar um abraço a todos que escutam
pela Cultura FM e todos aqueles que depositaram votos neste vereador. E
agora nós estamos indo para mais uma caminhada e acredito, como précandidato, que tenho serviço prestado em nosso município, que cabe aos
eleitores de decidirem se eu permaneço ou se eu tenho que sair e dar lugar aos
outros. Mas de inicio senhor Presidente, não poderia deixar de falar aqui sobre
a saúde do município de Araci, não é porque nós estamos no período de
campanha praticamente, que irei me calar. E solicito da secretária de saúde,
um atendimento especial para com as marcações de exames ou atendimento
para com as pessoas. Senhora, desça da sua cadeira! Desça do primeiro andar
e chegue ao térreo! Para a senhora ver o que é que está acontecendo na parte
de baixo da secretaria. Pessoas que estão indo fazer marcações, mas as fichas
desaparecem. Pessoas que estão indo perder a noite, mas quando chega lá, por
conta de uma requisição, não podem pegar uma ficha. E onde está o erro? Eu
acredito muito que soluções já foram apontadas para este problema,
principalmente das marcações dos atendimentos. E as pessoas ainda continuam
madrugando, talvez, eu não vou dizer incompetência, mas talvez insenci... Não
é insensibilidade não, porque a pessoa que está ali atendendo, às vezes, não
precisa ir para a fila na madrugada, para ter uma ficha de atendimento com a
ginecologista, com o pediatra. E o que eu estou percebendo é isso. Já tive por 2
vezes com o carro parado do outro lado observando; a partir das 2h da manhã
a pessoa tem que estar ali para pegar uma ficha e quando chega na hora da
distribuição, de 10 atendimentos só tem 5. As 5 foram para onde? Gostaria que
a senhora explicasse ou descesse na coordenação para que pudesse explicar
isso. Está ficando feio. E a gente precisa ter a responsabilidade, assim como eu
tenho, como sou Presidente da Comissão de Saúde, a gente precisa entender
que nós estamos aqui e somos funcionários do povo. A gente precisa aceitar que
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quem está aqui é para trabalhar para o povo! Não é escolher quem deve ser
atendido. E a gente precisa, mais uma vez, se conscientizar que o dia 15 está
aqui na porta e tem muitos que não vão continuar. Alguns vão outros não e aí
vai bater o desespero no dia 15, a partir das 20h. Então eu peço mais uma vez,
vamos buscar um atendimento melhor. Vamos buscar que as pessoas não
tenham esse sofrimento tanto que nós estamos vendo cada dia. Cada hora a
gente recebe reclamações. Mas eu gostaria mais uma vez, eu peço a senhora
secretária. Chegue aí hoje, terça feira, desça e vá ver os endereços de quem
marcou pediatra, de quem marcou ginecologista; só os endereços, para ver
quem está tendo prioridade ou quem está deixando de ter. Isso é uma coisa
simples, está ouvindo secretária Ofélia; quem está falando é o vereador Jera!
Sobre a saúde em meu município. Porque eu, pelo menos, tenho plano de saúde.
Nunca neguei para ninguém diante da Policia Militar. Mas e quem não tem? E
quem não tem? As pessoas... A má distribuição que está sendo feita aí é
absurda! Quem está falando sou eu. Sobre a Secretaria de Infraestrutura,
secretária Márcia, eu mostrei um vídeo sobre o esgoto lá do bairro das
Casinhas e apontei, vejam só, apontei o que tem que ser feito. Não haveria
custo para a prefeitura, porque lá tem 5 manilhas de 1 metro, jogada dentro da
vala. Era só remover, tirar as manilhas e fazer uma passagem molhada, uma
passagem ali entre o bairro, entre a Secretaria de Agricultura e o bairro das
Casinhas. Coisa simples! Qual é o custo que a prefeitura vai ter sendo que tem
as manilhas. E está lá a água empoçada; esgoto a céu aberto. Gente, é tão
simples resolver quando se quer! Será que a gente precisa só de iluminação?
Não! Precisa só de pavimentação? Não! E a rede de esgoto? Nesse sentido dali
dos bairros das Casinhas. E quando eu tenho sempre falado aqui, eu, falado
sobre o esgoto a céu aberto em nosso município, à gente precisa urgentemente
que a EMBASA venha tomar conta. É simples! Porque ninguém paga rede de
esgoto, mas reclama e acha que o dinheiro do IPTU que é pago é para isso. E
aí a gente se apega as recomendações ou as reclamações de alguns vereadores.
Mas se a prefeitura fizesse a cobrança do código de postura que foi aprovado
aqui em 2009, nós não teríamos nem água de pia, e banho, que fosse, nas
portas das casas de ninguém. A gente não teria nascente de rios na frente das
casas. Porque o código de postura prevê e proíbe que as pessoas joguem as
suas águas servidas para as ruas. Mas por que não toma providencia? Porque é
uma ação administrativa e ninguém quer ficar contra o povo. Mas eu admiro a
questão do fazer; porque agora nas casas todo mundo pode, todo mundo fará.
Depois de eleito, ninguém faz e ninguém pode! Isso é uma coisa simples!
Ninguém faz e ninguém pode. Eu disse aqui na semana passada, sobre a
questão do número de eleitores que nós temos, mas que eu chamo a atenção
aqui de 3% do eleitorado; que são pessoas que pensam iguais a mim. Eu
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convido a você cidadão, a você cidadã, para que venha fazer parte
provavelmente de um mandato diferente em 2021, se caso eu, como précandidato hoje, seja eleito agora na eleição. Convido a você 3%; venha, porque
eu sei que você pensa igual a mim. Eu sei que você pensa num Araci melhor;
porque eu não quero o Araci só para mim. A gente precisa entender e aceitar
algumas situações do nosso município. Que é simples demais. É simples você
parar para analisar e observar quem produziu. Porque para mim quem não
mostra o que faz é porque não faz nada. E eu tenho as redes sociais ao meu
lado para mostrar o que eu venho fazendo durante estes 4 anos no município.
Não é defeca você ir nas redes sociais e ver o que o vereador Jera hoje já fez.
Então, não motivos para ficar em discussões, principalmente em mostrar e
tentar, tentar desmerecer a figura de alguém, desde quando você cidadão tem
uma passar negro. Não faça isso! Eu acho que a política moderna não cabe
mais isso, da gente estar aqui mostrando, eu pelo menos tenho o que mostrar.
Não quero saber do outros! Nós estamos aqui numa competição daqui a poucos
dias e esses aplausos, esses bons dias aí, essas a partes que foram tomadas,
todos serão inimigos, adversários. Não adianta ninguém dizer outra palavra,
procurar no dicionário outra palavra bonita para amenizar a situação. Não! É
mentira! É mentira. Qualquer um vai chegar na casa do cidadão e desmerecer
sim, a figura de quem está aqui ou a figura de quem vai ser candidato. Mas
cabe a você cidadão, se conscientizar que o seu voto tem um valor muito
grande. O seu voto tem um valor imensurável, para dirigir o município com 54
mil e 99 pessoas, onde 17 irão tomar decisões por vocês. Então, as coisas não
são tão simples assim. Onde nós passamos a conviver... Eu não, porque eu não
tive esta experiência na eleição passada de estar vereador. Mas eu estou vendo
hoje. A corrupção parte do eleitor. A corrupção está presente no eleitor. Mas
que eu peço a 5% da população, vamos aumenta para 5%. Venha! Agente pode;
a gente deve cuidar do patrimônio público; cuidar da finanças; cuidar das
obras, porque o povo merece respeito e uma das coisas que eu venho sempre
falando nesta casa. Quem direito anda, direito tem! E quem fala aos gritos... O
homem que fala aos gritos ele não tem nada de interessante a falar. Mais uma
vez senhor Presidente, muito obrigado e dizer que Araci merece muita coisa
boa, que muita gente tem realmente o que falar e o que fazer. A exemplo, o que
eu vou dizer aqui uma coisa. Reclamaram tanto da BA 408, depois fizeram a
terraplanagem e ninguém fala mais nada. Ninguém fala mais nada. E que a
Comissão de Obras vereador Laerto, ei a resposta ao que o senhor indagou
aqui, que é obrigação da Comissão de Obras fiscalizar o que está acontecendo
naquela passagem molhada. Meu muito obrigado e que Oxalá proteja a nós
todos.

Vereador José Augusto na Tribuna:
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Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo presente; povo
que escuta pela Cultura FM; meus colegas vereadores aqui, que Deus ilumine a
cada um, proteja, livre de todo mal. Também quero agradecer ao meu bom
Deus por estar aqui firme e forte e respirando, coração pulsando, os pés
andando, as mãos apalpando, a visão olhando né? E a mente funcionando.
Então, graças a Deus eu tenho que agradecer muito pela força que Deus me dá
a cada dia. Senhor Presidente, eu queria falar primeiro de um homem chamado
zedafó e esta semana passou por um problema de saúde, está no EMEC
internado e que Deus proteja esse grande homem, Zedafó esse grande político
do nosso município. Quero dizer a você zedafó, que você será sempre,
eternamente o meu líder político do meu município. Pode ter certeza Zedafó;
sabe por quê? Porque você tem coração e tem amor pelo povo de Araci. Então
é por isso Zedafó que eu vou dizer aqui nesta Tribuna e pode gravar e colocar
na sua mente. Serei sempre grato a Deus, ao povo e a Zedafó! Manoel de
Bernardino, nós que viemos lá da raiz. Dizer ao vereador Guri também, dizer
que sou grato e dizer Zedafó, você será o meu eterno líder político deste
município, mesmo que você parta desta terra eu vou sempre lembrar de você.
Iniciando aqui senhor Presidente, também que Deus conforte a família do
Railan, pela perda da sua mãe; não é fácil, ainda para uma doença dessas. É
complicado, mas Deus é bom e Deus conforta aqueles que têm o coração bom e
aqueles que até tem o coração ruim também Deus sempre conforta. Senhor
Presidente, eu ontem ouvindo aqui, mandaram uns vídeos para mim da
convenção, a quem também respeito e eles têm o direito também cada um tem o
direito da sua linha de pensamento, mas onde eu ouvi aqui e muito ataque a
gestão do prefeito Silva Neto, e eu queria ressaltar e falar a população de Araci
o seguinte. Eu vi o pré-candidato Edvaldinho a todo momento querendo atacar
a gestão por não fazer muito por Araci, porque Araci está abandonada. Ora, eu
disse a pouco momento que tem que colocar um óculos de cuia senhor
Edvaldinho, para você olhar o que avançou neste município quando o prefeito
Silva Neto assumiu esta prefeitura. Diferente de você que acompanhou de 2009
a sua mãe e não viu tanta coisa errada que aconteceu neste município. Tanto
desmando! E eu tenho prova de tudo! Agora senhor Edvaldinho, eu vou lhe
dizer uma coisa aqui. Como ser humano eu acho que, não vou aqui falar, vou
falar no meio político. Falar de Silva Neto é fácil; difícil é ser o administrador
que Silva Neto é. Ora seu Edvaldinho, você disse que tinha que dar jeito na
saúde, na educação, no esporte... Se você não deu jeito na sua empresa, a Du
Campo, que fechou e nem pagou seus funcionários, imagina você dar jeito,
administrar o tamanho de Araci, que é um tamanho enorme, você administrar o
município de Araci. Como você vai administrar, se você não administrou nem o
patrimônio que você tem? E você poderia dizer aonde conseguiu tanto
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equipamento ali para a Du Campo. Como foi; mostrar tudo direitinho. E aí eu
fico me perguntando. Se você não administra o que tem, como você vai
administrar Manoel, o município de Araci? Do tamanho que é. Não
administrou uma empresa pequena, com pouca gente; vai administrar o
município de Araci? Pelo amor de Deus rapaz! Outra coisa que eu vi foi o
discurso da ex-prefeita Nenca, dizer que nós vamos dar jeito em Araci. Ora,
nós? Você ex-prefeita? O que você fez no município de Araci; destruiu o
município de Araci e dizer que vai dar jeito. Quem pode dizer que vai dar jeito
no município de Araci dona Maria Edneide, sabe quem é? É quem está fazendo!
É quem está fazendo e que continua, fez e continua fazendo. Aí sim, pode dizer
que vai fazer. Agora, quem não fez, destruiu o município de Araci, dizer que
“nós vamos resolver os problemas de Araci”, aí fica difícil. Aí é difícil de
acreditar! É muito difícil isso aí. Outra coisa que eu vi, foi uma senhora, eu
acho que ela mora na França, eu acho que é parente do seu, do pré-candidato
Edvaldinho, dizer que fica feliz e ainda falou lá que vai tomar vinho Francês.
“Na vitória nós vamos tomar vinho francês”. Olha, quer dizer que vão
comemorar na França. Deus é pai! Não vai acontecer. E se acontecesse, olha o
desmando que iam fazer no município de Araci. Ir para França tomar vinho
francês; ela ainda coloca a taça assim para todo mundo vê. Fazendo chacota
do povo de Araci. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Também eu ouvi
aqui a vereadora Edneide, a quem também respeito como cidadã; tem sua
posição, cada um tem que ter sua posição política, mas eu não posso vereadora
Edneide, deixar de falar do PT de Araci. Eu vi os vídeos dos deputados, a quem
também não tenho nada a ver, é a opinião deles. Mas olhe como é meu povo de
Araci; analise como é um campo desses. Ora, eles vão lá e diz que o
PODEMOS e o PT... Oh, o PODEMOS, esse povo que está acompanhando o
PODEMOS, foram esses que ficaram contra o governador da Bahia. Foram
esses que jogaram pedra, praticamente, que não (Ausência de áudio) o
governador. Nós que apoiamos o governador o PT, estamos sendo sabe o quê?
Apedrejados por eles! Analise só. Olha que ingratidão. Ainda diz “nós estamos
do lado do povo”. Vocês estão do lado de vocês. Do lado do povo não! Se vocês
quisessem estar do lado do povo, vocês iam continuar aqui com este prefeito,
que vocês elogiaram até 2019. Aí o PT poderia dizer “nós estamos do lado do
povo”, porque nós votamos no candidato do Lula; nós votamos no governador,
nos senadores. Nós aqui podemos falar que nós temos moral de dizer que demos
voto ao PT. Agora eu não entendo; você dá a mão e o cara lhe mete uma pedra.
Que bonito! Ainda diz que estão do lado do povo. Do lado do povo como? O PT
de Araci eu não generalizo não. Mas, uma boa parte pensa no seu imbigo, não
pensa no povo de Araci não. Não pensa! Se pensasse estaria com Silva Neto,
porque sempre esteve do lado deles. Não, olhe. Foram Nenca, pularam para
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Zedafó. Foram Zedafó, pularam para Nenca. Foram Nenca, foram Zedafó,
pularam para Nenca. Pularam de Nenca para Silva Neto. E agora pula de novo
para o lado de Nenca. Pelo amor de Deus! Quem gosta de ping-pong é bola.
Quem gosta de pinng-pong é bola, que você fica batendo nela. Vai para aqui e
vai para acolá. Oh, postura de sair de um grupo e dizer “oh, estamos saindo
aqui, vamos compor”, mas não vir atacar a gestão como estão atacando. A précandidata a vice-prefeita, Célia Firmo, a quem eu respeito também... Olhe, em
2014, em 2018 ela passou lá em um carro “toma cuidado com esse povo
miserável. Vereador, pelo amor de Deus, toma o pé, porque estão aí igual uns
doidos”. Preocupada! Agora já não são mais miseráveis para ela. Já são bons.
Aqui está o grupo de resolver o problema de Araci. Gente, você entra na
entrada de João Vieira e está bonito. Você entra na entrada do Poço Grande,
bonito Lucelmo. Vem aqui pela BR 116, é a coisa mais linda. Essa obra que vai
descendo aqui para o Maracujá, vai ficar top, calçada e ainda vai ter
iluminação. Espera aí meu amigo! Praça no Barreiro preto, praça na Bela
Vista, na terra da vereadora Edneide, no tempo era vereadora da base, recebeu
uma praça lá. Praça no Barbosa; praças em diversos locais. Quadra de
esporte. E aí eu fico me perguntando. O parquinho que foi, o prefeito lançou em
maio, dia 22 de maio, a obra. Está aí, já começou o parquinho. O prefeito não
para; não tem um ano e vem dizer que este prefeito está destruindo Araci. Ora,
pelo amor de Deus, meu povo de Araci. Pare para pensar. Veja aqui a subida
da Cascalheira como era. Com asfalto, dignidade para o povo de Araci.
Sabemos que tem defeito, não só tem qualidade não. Tem defeito também!
Concordo plenamente. Mas as suas qualidades cobre os seus defeitos. Diz isso
em uma musica que tem, não sei qual o cantor. Outra coisa que eu gostaria de
falar aqui, é que eu vi lá Manoel, uma menina lá que é filha do vereador Léo,
colocando lá que “vai na Lagoa do Boi, Fulano de tal, para você vê a
situação”. Lagoa do Boi, hoje o vereador Manoel, com o vereador Manoel, aí
vereador eu sei da sua luta o quanto você tem cobrado. Tem um PSF que tem
médico. “Ah, mas olha o PSF da Lagoa do Boi sem pintar, a placa
enferrujada”. Espera aí! E está faltando médico lá? Lá tem médico; lá está
atendendo o povo. É o mais importante, não é a estrutura por fora de pintura
não. É o profissional que está lá atendendo o povo da Lagoa do Boi que nunca
teve. É a quadra de esportes que está lá feita vereador, pela sua luta também.

Vereador Manoel solicita um Aparte:

Eu vi também aquela postagem, mas muito me estranhou e eu pouco dei
atenção. Porque tem gente que quer pegar um ibopezinho e achar que você vai
partir para um confronto; tem pessoas que não tem mentalidade. E eu não sou
muito de confrontar com pessoas que não tem muita mentalidade; porque
Lagoa do Boi hoje tem um PSF, com os melhores médicos, um dos melhores
15

médicos de Araci. Que atende dia a dia e não falha dia não. Com suporte carro
de saúde; tem lá uma quadra de esporte; como lá tem uma praça licitada já,
começará até o final do mês. E isso, não preciso estar aqui expondo todos os
dias e nem me interessa muito essa senhora que fez essa publicação. Mas, dizer
para ela: Em gestões passadas, o pai dela esteve vereador, como está hoje,
esteve prefeito do lado dele e me mostrasse alguma coisa, não da Lagoa do Boi,
de João Vieira a Jurema, Lagoa do Boi, Guerra, aonde eles puderam fazer algo
que deixasse lá de bem para a população. Gostaria que ela mostrasse alguma
coisa com relação a esta situação. Mas, enfim, que ela responda.

Vereador José Augusto – Eu quero deixar aqui bem claro, a população
de Araci o seguinte. Se você olhar da bancada do prefeito aqui, tem buscado
muito, tem feito muito. Muito mesmo! Assim, tem buscado e o prefeito tem feito
muito pelo município de Araci. Eu não acredito naqueles que falam e não tem
nada para apresentar no município. Quer vir para um debate? Vamos aqui
debater, por cada comunidade que a gente teve voto. Vamos ver quem buscou,
quem lutou, quem enfrentou. Vamos fazer um debate na comunidade com os
vereadores. Manda a população reunir e fazer pergunta e vê quem é que fez.
Quem buscou, quem lutou. Outra coisa que eu quero falar aqui, não vou deixar,
quero pedir a secretária Ofélia, como o vereador falou aqui, o Jera, de
marcação de exames. Concordo que tem que ver o que é que está acontecendo
lá. Concordo plenamente! Aqui não discordo! Se tiver errado, seja punido quem
está errado e quem está fazendo o erro. Outra coisa é dentro do hospital. Minha
sobrinha chegou lá, se minha irmã Adriana na pega, o pessoal estava tomando
café à noite, saiu à recepção, médico e tudo... A informação que eu tive. Não
tinha ninguém. Ora, se saiu um médico e tem dois, como tinha dois; sai um e
fica o outro. Não é a criança chegar numa situação e diz que um senhor com
falta de ar... Aí é culpa do prefeito? Não, o médico está lá! Quem tem que fazer,
atender o povo lá, é o médico. Mas eu estou fazendo esta critica aqui
construtiva e busque junto ao pessoal que está trabalhando dentro do hospital
para ver isso à noite ou qualquer hora. Que Deus abençoe...

Vereador Valter na Tribuna:

Bom dia senhor Presidente; senhores vereadores; quero saudar o público
aqui presente, em nome de duas lideranças importantes da zona rural do nosso
município; pessoas agricultoras; lideres comunitários que é Dal, lá da região
do Caldeirão Novo, grande cidadão, grande pai de família, homem de bem
daquela localidade e também do nosso amigo Adailson da Terra Dura, grande
cidadão, pai de família, líder comunitário da sua região e que luta por melhoria
por aquele povo. Sinta todo o abraçar de nome destes dois cidadãos aqui do
nosso município. Quero senhor Presidente, senhores vereadores, nesta manhã
falar de um grande cidadão, ex-prefeito desta terra, homem consagrado,
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conhecido em todo município, por suas ações, cidadão realmente que tem 40
anos na vida pública e que se dedicou toda a sua história em beneficio a nossa
população. E que na ultima sexta feira saiu em emergência para Feira de
Santana, está internado no hospital EMEC. Estive, poucos minutos antes da
saída, minha esposa Uaiane, que acompanhou, passou a noite lá no hospital,
acompanhando o nosso eterno prefeito desta terra Zedafó e que Deus conceda a
sua saúde e que possa voltar para esta terra, porque ainda tem muito a fazer
pelo nosso povo. Quero aqui pedir saúde, paz e prosperidade para esse grande
homem, esse grande cidadão aqui na nossa terra, que é José Eleutério da Silva
Zedafó. Mas senhores vereadores, nós vivemos em um município senhor
Presidente, Vossa Excelência que é de uma região de muita carência, de um
povo realmente que clama por ações, que clama por benefícios assim como o
vereador José Augusto, a vereadora Jamile, que também são vereadores de
localidades que o povo clama por benefícios, que clama por justiça social. E
ultimamente senhor Presidente, através das redes sociais, nós vimos nos
deparando com algumas atitudes que não é aceitável. Eu fico muito triste
Adailson da Terra Dura, quando escuto algumas pessoas tentando fazer
chacota com o nosso povo. E eu peço desculpa senhor Presidente, o senhor
conhece o meu perfil, estou no meu terceiro mandato de vereador nesta casa,
represento muito bem a nossa população; luto por dias melhores para o nosso
povo, mas tem momento na nossa vida que não dá para segurar, na qualidade
de pai de família, de comerciante, de homem público, não dá para segurar. E eu
me deparei nesta manhã, com um vídeo de uma cidadã, que não mora aqui no
nosso município, é filha do nosso município, não mora no nosso município, não
mora no nosso estado; que vive a vida, talvez, de burguesia em outros países e
aí não dá para entender o porquê e qual a intenção dessa cidadã que é prima
do pré-candidato a prefeito e que de repente pega uma taça de vinho e
comemora e diz que tudo vai dar certo e que vão comemorar... E eu peço
desculpa senhor Presidente, mas eu vou ter que utilizar este áudio aqui na
Tribuna da Câmara, para que as pessoas realmente tomem conhecimento do
que vem acontecendo no nosso município. É inaceitável! Nós vivemos em um
município de varias situações sociais; nós vivemos em um município que
precisamos realmente das mãos e lutar pelo nosso povo. E aí, de repente, nós
nos deparamos com uma situação lamentável, uma situação de chacota com a
nossa população.

Vereador transmite o áudio ao microfone: - “E é isso gente, eu vou
brindar esse vinho a vocês, vou brindar a cidade de Araci, a minha cidade
querida. Ah, vou brindar também ao meu primo Edvaldinho, que é o précandidato a prefeito dessa cidade e se ele for eleito, aí em nome de Jesus, se der
tudo certo, nós vamos abrir muito vinho francês por aqui”.
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Vereador continua: Se ele for eleito e se tudo der certo, aí meu Deus,
vamos tomar muito vinho francês. O nosso povo precisa é de água potável; o
nosso povo precisa de chá de pau de rato não é vereador Jera? Como Vossa
Excelência falou, há pouco instante. Mas é lamentável esses comportamentos.
Está lá fora do país, esperando o resultado de uma eleição aqui no nosso
município de pessoas pobres, de pessoas sofredoras Dal; tive o prazer de
almoçar na sua residência, no ultimo final de semana, e a gente realmente a
carência do nosso povo e me emociona aqui, nesta manhã, eu vou dizer que vou
lutar até o último momento para que isso não possa acontecer no nosso
município. Porque o nosso povo não merece isso. O nosso povo merece
respeito; o nosso povo merece dignidade; o nosso povo não merece, que
pessoas que vivem na burguesia, que pessoas que vivem de luxo, de viagens,
tente tirar chacota com nosso povo. Sabe por que Dal? Porque nós entramos
em varias casas de cidadãos, como você sabe, diariamente passo 4 anos do meu
mandato visitando o nosso povo e nos deparamos com varias situações.
Quantas e quantas vezes nós chegamos na casa do cidadão, não tem nem um
punhado de farinha para comer. E pessoas ficam já almejando o dinheiro do
nosso município, para poder viver de farra fora do nosso país. E não vamos
aceitar; vamos lutar; vamos trabalhar; vamos dar mais vitórias ao nosso povo.
E uma das coisas que eu aprendi na minha vida pública senhores vereadores, o
bom político não é aquele que derrota os seus adversários. O bom político é
aquele que trabalha por vitórias para o nosso povo. Que trabalha por
dignidade para o nosso povo. E espero que essa cidadã, ela continue tomando
os vinhos dela na França. Mas do suor dela; trabalhando, não com dinheiro
aqui do nosso povo. Senhor Presidente, me desculpa pelo desabafo. Quando eu
levantei bem cedo hoje de manhã, me deparei com este vídeo e não pude me
conter, ali sentado em minha cama ainda, com minha esposa e não poderia
deixar de compartilhar esta situação com a nossa população. Não poderia
deixar de compartilhar com aquele que ainda vive em uma rua que não tem
saneamento básico. Em uma rua que não tem pavimentação; não podemos
contar...Não poderia deixar de compartilhar senhor Presidente, com aquele que
vive lá na ultima ponta do nosso município e que ainda a água potável não
chegou. Somos o governo que mais investiu em infraestrutura neste município.
Somos o governo que mais trabalhamos para poder adequar o município, para
que este município possa receber investidores de outros municípios. E é assim
que esta gestão vem fazendo ao longo destes quase 8 anos de mandato. Falta
muito ainda senhor Presidente, falta muito, mas temos o prazer de dizer que já
ultrapassamos a marca de mais de 30 mil metros de saneamento básico já feito
neste município. E que esta gestão, ela tem a marca que foi a única gestão,
deste município, que conseguiu levar infraestrutura, não só para os bairros
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periféricos do nosso município, não só para o centro do nosso município, mas
conseguiu levar infraestrutura a diversos povoados pequenos do nosso
município. Estive visitando a localidade do Caldeirão Novo, localidade que
honro com orgulho e aquela comunidade Dal, sabe da importância do vereador
amigo; do vereador parceiro e sabe também os avanços importantes que já
chegaram naquela localidade. Nós temos uma quadra de esportes importante
para a juventude; nós temos um poço artesiano, que foi indicação do vereador
Presidente desta casa e que serve a comunidade. Nós temos agora a escola, que
no passado aquele povo foi lesado; construíram 1 metro e 20 de parede e deram
uma obra concluída no valor de mais de 174 mil reais. Mas tivemos o
compromisso; lutei varias e varias vezes, junto com você Dal, lá na residência
do prefeito, pedindo essa obra tão importante para aquela localidade. E hoje, a
escola do Caldeirão Novo, está se tornando realidade. A Praça do Campo do
Eloi se tornou realidade. A Praça da Umburaninha, que é uma emenda
parlamentar do vereador Guinha de Pascoal, se tornará realidade nos
próximos dias. Pude sentir a alegria das crianças do Campo do Eloi, brincando
no parquinho, se divertindo e as mães felizes. E é assim senhor Presidente, que
vamos continuar lutando; e quem quiser tomar o seu vinho francês, o seu
champanhe francês, que continue lá na França, trabalhando, suando, porque
com o nosso dinheiro aqui do nosso município, isso não vai acontecer não.
Um forte abraço a todos os senhores e vamos lutar para que Araci
continue crescendo muito mais.
O presidente Jefson retoma à palavra e não havendo mais oradores
inscritos e nada mais a ser acrescentado, declarou a sessão por encerrada em
nome de Deus e desejou um bom dia a todos.
Sala das Sessões – Plenário Vereador José de Oliveira Lima – 08 de setembro
de 2020.
Jerônimo Jesus de Lima
Vereador 1º Secretario
Jefson Miranda Cardoso Carneiro
Vereador Presidente

__________________________________

__________________________________
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