ATA N 20/2020
Sessão Ordinária em 15 de setembro/1º Período

A Câmara de Vereadores de Araci, realizou sua 20ª Sessão Ordinária do
segundo período legislativo de 2020, no dia 15 de novembro do mesmo ano nos
termos do Artigo 99 de seu Regimento Interno, sessão iniciada às 09 horas e 17
minutos, sob a presidência do vereador Jefson Miranda Cardoso Carneiro e um
Plenário formado pelos vereadores 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
Marcos Antônio Pimentel, Roberto Souza de Matos, Virgílio Carvalho dos Santos,
José Augusto Moura de Andrade, Manoel Matos dos Santos e Laerto Januir
Barreto Pinho.
O presidente Jefson saudou a todos os pares em plenário, a todos os
presentes e aos que ouviam a sessão pela Rádio Cultura FM, todos se colocaram
em pé e juntos participaram da execução e cântico do Hino Oficial do Município
de Araci.
O presidente abriu os trabalhos do Primeiro Expediente e solicitou ao 1º
Secretario vereador Jerônimo que procedesse as Leituras de Pauta, sendo lidas: A
Síntese da Ata da sessão anterior, leitura submetida à aprovação e aprovada por
unanimidade, leitura da Indicação Nº 037/2020 de autoria do Vereador VALTER
ANDRADE DE OLIVEIRA indicando que “o Poder Executivo realize obras de
pavimentação e saneamento básico na rua Luiz Alvino, bairro das Casinhas” e
pôr fim a leitura do Parecer Nº 038 da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação Final FAVORÁVEL, com placar unânime, ao Projeto de Lei 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”
Sem mais itens na pauta do Pequeno Expediente, o presidente Jefson abriu os
trabalhos do Grande Expediente, listando as matérias inclusas na Ordem do Dia
para apreço e votação tratando-se Indicação Nº 037/2020 de autoria do Vereador
VALTER ANDRADE DE OLIVEIRA indicando que “o Poder Executivo realize
obras de pavimentação e saneamento básico na rua Luiz Alvino, bairro das
Casinhas” e 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
O presidente Jefson abriu espaço para discussão, manifestando-se em primeira
ordem o vareador Valter autor da indicação.

Vereador Walter: – Bom dia a todos. Peço aos nobres colegas o apoio nesta
indicação importante, em pavimentação na Rua Luiz Alvino, no bairro das
Casinhas, onde eu estive visitando essa mesma rua, na última semana e é um
pedido da comunidade, onde mando aqui um abraço para todos os moradores do
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bairro das Casinhas e peço o apoio tanto aqui do Poder Legislativo, como do
Poder Executivo, para a execução dessa obra tão importante, que é a obra de
saneamento básico e de pavimentação. Agradeço a todos.
A votação da indicação começou com o vereador Virgílio depois os
vereadores Luiz, vereadora Edneide, vereador Jerônimo, Leandro, José Augusto,
Roberto, vereadora Jamile e o vereador Valter. Todos votaram favoráveis à
matéria. A indicação foi aprovada em unanimidade por 9 votos.
Entrou em votação o Projeto de Lei do Legislativo, de nº 024/2020, de
autoria da vereadora Jamile Magalhães da Costa, que institui a semana municipal
de “Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” e
Araci. A vereadora autora se manifestou:
Vereadora Jamile: – Senhor presidente; colegas vereadores, só para reiterar; na
sessão passada eu expliquei o intuito deste projeto, já que o município já realiza
esta ação em nosso município anualmente no mês de maio e não estava inserido
no calendário oficial do município. Achei de grande importância protocolar este
projeto, para que fosse inserido no calendário já do município, já que o município
já realiza essas coisas. Mas, pedir aos nobres colegas vereadores que aprecie e
possa aprovar este projeto, que eu sei que é de grande importância para o
araciense.
Presidente Jefson – Aproveito vereadora, para parabenizar pela iniciativa de
regulamentação deste projeto; projeto de grande importância para nosso
município. A gente sabe muito bem de pessoas que usam de violência com
crianças, adolescente; e nada mais justo o município regulamentar esta lei aqui
dentro do nosso município.

Vereador Jerônimo se manifesta: – Mas, interar as palavras de Vossa
Excelência e inclusive hoje, pela manhã, estava no BA TV, passando um caso
relacionado a este projeto que a vereadora, nós vamos apreciar agora para
votação e que as mães e os pais, dentro de suas residências, comecem a fiscalizar
mais ainda os meios de comunicações que suas crianças e seus jovens e
adolescentes, estejam utilizando. Foi bem visível hoje, aqui na Bahia, o que
aconteceu na cidade aqui, se não me engano, no sul da Bahia; justamente para
que a gente possa, com essas informações, trazer para esta semana. Que seja
agora assim. Inclusive eu vou falar sobre essas questões das leis, da nossa casa
aqui que são aprovadas e por onde estão. Um abraço.

Presidente Jefson – Com certeza vereador Jera, a sua colocação é
pertinente e a gente vê... Eu tenho observado que, dentro do tema, a Ministra
Damaris, ela tem lutado muito sobre estas questões de defesa da criança e do
adolescente e os municípios precisam atentar um pouco mais para isso, a
população precisa denunciar. Às vezes a população fica em casa, muitas pessoas
sofrendo com este tipo de abuso, de agressão e não denuncia para que venha se
tomar uma posição nesse sentido. Se mais algum vereador quiser fazer mais
alguma colocação, dentro do projeto; não havendo, colocarei o mesmo em
votação.
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A votação do projeto começou com o vereador Virgílio depois os
vereadores Luiz, vereadora Edneide, vereador Jerônimo, Leandro, José Augusto,
Roberto, vereadora Jamile e o vereador Valter. Todos votaram favoráveis à
matéria. O projeto foi aprovado em unanimidade por 9 votos.
Finda a votação o presidente Jefson abriu o tempo dos pronunciamentos da
Tribuna da Casa começando pela vereadora Edneide:

Vereador Edneide na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Jamile; plateia
presente; você de casa ouvindo através da Cultura FM, meu bom dia. Bom dia
também a você que está acompanhando pelas redes sociais. Senhor Presidente,
para mim é uma satisfação quando chega todas as terças feiras, que é o dia que o
vereador tem alguns minutos para falar das suas ações, das suas atividades. E eu
me sinto muito feliz, quando chega à segunda feira e diz assim: “Está chegando à
terça feira”. Não perderei a oportunidade dos meus 10 minutos, de estar aqui
neste microfone, falando para todas as pessoas ouvirem qual é o papel, dever do
vereador. E quero aqui falar, em relação a este projeto, indicações que o vereador
faz nesta casa, que é encaminhado para o gabinete do prefeito, para poder
executar. E colega Jamile, como os outros colegas também, te colocado projetos e
indicações nesta casa e muitas vezes é só colocar e não fazer. Eu quero aqui falar
de uma indicação, que foi feita pela vereadora Edneide, ao Poder Executivo, no
dia 11 de maio de 2017. 1º de janeiro a vereadora Edneide tomou posse nesta
casa, como vereadora, e estando vereadora fez uma indicação, que foi aprovada
nesta casa, foi encaminhada ao gabinete do prefeito, pedindo que, realizasse
cursos, capacitação para as pessoas que servem ao povo. Que trabalha para o
povo. Atendentes de secretarias, de recepções! E o que me deixa indignada é que
conhecimento ninguém tira da gente. “Ah, como eu pudesse a cada dia me
capacitar. A cada dia conhecer mais. A cada dia buscar conhecimento”. Nunca é
tarde! Quando você conhece de uma causa, você sabe defender. Quando você tem
um bom conhecimento, você sabe lidar com a situação. E eu quero aqui dizer, que
essa indicação, desde 2017 até hoje, não se viu o gestor se preocupar com isso.
Mas a gente escuta e vê muito, muita gente sendo maltratada nas filas do hospital;
de posto de saúde; de secretaria, por falta e por incompetência de atendente. O
nosso povo quando procura médico é porque está doente. E antes de chegar o
médico, ele sai mais doente ainda Maria Viúva. Porque ele é maltratado! Então,
uma capacitação era para isso; para a pessoa se policiar, como atender aquela
pessoa. E muitas vezes a gestão que paga a culpa. Talvez, a gestão nem saiba
disso. Mas ele poderia uma capacitação. Todos que chegassem na recepção e
fosse atendente, ele capacitar. Eu digo por experiência própria. Quando a gente
vai em uma loja ou um comercio e que tem lá um atendente que ele é politizado e
capacitado, mesmo que você não vá comprar nada... Isso já aconteceu comigo. Dá
vontade de você levar até tudo pela forma do atendimento. Como também já
cheguei em estabelecimento, para ir comprar algo, e voltei sem comprar, por
falta, por mau atendimento. Então assim, clientes e pacientes, têm que ser
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respeitados! Paciente principalmente. Porque um paciente vai em busca de um
remédio; de uma cura. E quando ele chega lá ele acha uma pedrada. Ele acha um
empurrão. E isso não é bom! “Ah, o gestor não está sabendo disso”. Mas poderia
sabe. Eu quero aqui chamar a atenção da secretária de saúde, Ofélia, que
justamente colega Jera e Jamile, nós que fazemos parte da Comissão nesta casa,
temos que procurar a secretária e o gestor, para poder minimizar essa situação.
Conversar com seus funcionários; por
que quem está lá está sendo pago com
o dinheiro do povo. Não está sendo pago com o salário de prefeito; não está sendo
pago com salário de secretária não. Está sendo pago com o salário de cada um e
cada uma de nós. Então, o paciente merece respeito. E eu estou falando isso não
porque alguém disse e me disse não; coisas que aconteceram com a minha
família; recentemente aconteceu com a minha sobrinha. Eu nem sabia disso! Eu
vim ouvir por um áudio no grupo, ela já estava decepcionada, indignada. Que
saiu 4h da manhã de sua casa pegou uma fila no posto de saúde, para marcar
uma, fazer uma consulta com o médico e quando a recepcionista chegou à
atendente tratou ela mal e ainda disse muitas coisas para ela. E ela ficou
indignada. Para ela ser atendida, ela foi atendida, mas para ela ser atendida ela
teve que fazer barraco, teve que fazer baixaria dentro da Secretaria de Saúde. Ou,
será que todos os pacientes, para serem atendidos, têm que chegar acabando com
tudo? Eu não acredito em gestão que trabalha por pressão! Eu acredito na gestão
que trabalha pela união! Com amor! Eu acredito em gestão que cuida do povo!
Porque se nós estamos aqui é por causa do povo. Por que não tratar bem o nosso
povo? E eu quero dizer colegas vereadores, você que está em casa me ouvindo,
povo de Araci, vamos acordar. Se você precisar de um atendimento e ser
maltratada, bote a boca no trombone mesmo! Porque ninguém é obrigada ser
maltratada, ir para casa chorar, como muita gente já falou isso para mim. De
chegar a hora dela ser atendida, não ser atendida e ir para casa chorar. Chorar
pela dor que estava sentindo; pelo sofrimento que estava passando e por maltrato
que está sendo atendido em hospital; em posto de saúde; em PSF. E eu quero
dizer que essa indicação que eu fiz em 2017; olhe que nós estamos em 2020.
Custava prefeito, capacitar esse povo, para tratar melhor o nosso povo? É isso
que eu fico decepcionada; é isso que me deixa indignada. Porque Edneide está
aqui representando vozes de trabalhadores; vozes de mulheres, de criança, de
idoso, de jovem que não pode estar aqui. Que não teve a oportunidade de estar
aqui. Quando nós somos eleitos, nós somos eleitos para representar a voz da
população de Araci. E é isso que eu vou fazer, até o último dia que eu estiver aqui,
enquanto vereadora. Sem mais tempo para o meu discurso, eu quero dizer para a
população que, eu estou vereadora do teu lado, para te defender. Porque foi a
população que me legitimou, para eu estar aqui nesta Tribuna todas as terças
feiras. Meu bom dia e meu muito obrigada.

Vereadora Jamile, na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Edneide; público
aqui presente; ouvintes da rádio Cultura FM um bom dia. Senhor Presidente,
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início o meu discurso, nesta manhã, sempre agradecendo a Deus pela
oportunidade de estarmos aqui neste momento, pois sem ele nós não seguiríamos
chegar até aqui. Então, nada mais justo do que todos os dias nós agradecermos a
Deus por estarmos vivos, por estarmos com saúde e por termos condições de
trabalhar e lutar em prol do nosso povo. Senhor Presidente, colegas vereadores,
nesta manhã, gostaria aqui de agradecer a cada um de vocês pela aprovação
deste projeto; projeto este que institui a semana de Combate ao Abuso Sexual de
Crianças e Adolescente em nosso município. Como já foi falado, essas ações já
acontecem no município, mas precisava ser transformada em lei, pois o município
já fazia essas ações, mas não estava inserido no calendário oficial do nosso
município. Então, agradeço a cada um de vocês pela compreensão e por
entenderem a importância desse projeto para o nosso município. Pois, também
colega vereador Jerônimo, eu assistia hoje e via essa reportagem a respeito dessa
criança e me entristeceu muito. E aqui aproveito também para chamar atenção
dos pais, os familiares que comecem a observar em suas casas; comecem a
observar seus filhos com mais frequência, para que casos como esses não venham
acontecer. Mas senhor Presidente, colegas vereadores, nesta manhã também, não
poderia deixar de falar a respeito de uma situação que está preocupando todos os
aracienses neste momento, que é a questão senhor Presidente, do que vem
acontecendo na comunidade de Lagoa do Boi senhor Presidente, colegas
vereadores; onde diversas crianças estão sendo acometidas por um grave
problema de saúde, que até agora não se descobriu o que é que está acontecendo.
A secretária de saúde... Já estive em conversa com a secretária de saúde, o
pessoal já esteve na comunidade para colher amostra da água, para enviar até o
LACEM, para estar fazendo analise dessa água, para ver o que realmente está
acontecendo. Já perdemos senhor Presidente, colegas vereadores, uma criança
naquela localidade e na última sexta feira outras, mais de 10 crianças foram
transferidas para a unidade de referência, pois a situação era bastante delicada e
não tinha como permanecer no Hospital Municipal. Outras foram medicadas e
retornaram para suas residências, mas essas outras tiveram que ser transferidas
para uma unidade de referencia. Então é uma situação que nos deixa bastante
preocupados e peço aos colegas vereadores, que vamos juntos ficar atentos a esta
situação e vê realmente o que está acontecendo, para que outras comunidades
também não venham ser afetadas com esta situação. Mas colegas vereadores,
nesta manhã, outra preocupação que trago é a respeito de uma senhora que está
desaparecida lá na comunidade de Barreira; uma situação que nos deixou
bastante preocupada e aqui eu agradeço o empenho de cada cidadão daquela
região; o empenho da Guarda Municipal do nosso município; da Policia Militar;
da Policia Civil que estão efetuando as buscas, mas que até o momento essa
senhora não foi encontrada. Seus familiares e nós lá da comunidade, estamos
realmente preocupados com essa situação, pois não sabemos o paradeiro dessa
senhora e foi um fato que nos deixou bastante triste. Então, agradeço o empenho
de todos; sei que todos estão lutando para reencontrar essa senhora, pois a
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família está em desespero. E peço a todos vocês, a imagens estão sendo
divulgadas através das redes sociais e quem vê essa mulher, entre em contato com
o pessoal da Policia Militar, da Guarda Municipal, da Policia Civil, para estar
dando essas informações sobre o paradeiro dessa mulher, pois estamos bastante
preocupados. Então é este o apelo senhor Presidente, que eu faço nesta manhã,
para que tão logo essa senhora possa retornar para a sua casa e estar junto com
os seus familiares. Senhor Presidente, a colega vereadora Edneide, foi muito bem
as suas colocações colega vereadora Edneide, quando se fala na situação do
tratamento de alguns funcionários a determinados pacientes, mas eu vejo colega
vereadora, que a melhor capacitação que existe é a humildade e se colocar no
lugar do outro. Pois se nós estamos ali, nada melhor do que se colocar no lugar
do outro e vê o que realmente o outro está precisando naquele momento. Então eu
vejo que essa é a melhor capacitação que existe. A humildade é uma das melhores
capacitações que existe; não tem capacitação melhor do que esta se colocar no
lugar do outro e ter humildade. Então eu vejo que é o que precisa ser feito é isso.
Mas senhor Presidente, colegas vereadores, no último sábado aconteceu à
convenção municipal dos partidos PDT, PSD, PP, PL e o MDP, onde senhor
Presidente, colegas vereadores foi escolhida a chapa majoritária para concorrer
às eleições municipais das pré-candidaturas, onde foi definida Keinha como précandidata a prefeita e Gilmara como pré-candidata a vice e lá estavam também os
pré-candidatos a vereadores que irão concorrer ao pleito municipal (30:12) e só
tenho que parabenizar a organização, pela organização e pelo belíssimo evento
realizado na ABB. Então senhor Presidente, nesta manhã, são estas as minhas
colocações e no mais meu muito obrigada.

Vereador Jerônimo na Tribuna:

Mais uma vez senhor Presidente, me dirijo agora desta vez a todo povo de
Araci, que escuta pela Cultura FM, neste momento, em especial os moradores do
bairro do Riacho, a Emily, mora ai na Rua José Pedro de Carvalho, na esquina,
um abraço Emily, que eu tive o prazer de conhecê-la; 7 anos, mas com uma
mentalidade já de adolescente, talvez até de um adulto, que não tenha certas
conversas produtivas como ela teve comigo em duas oportunidades. Um abraço a
você! Senhor Presidente, todo povo de Araci, fala-se muito sobre a questão de
comportamento de servidores; eu tenho utilizado esta Tribuna, por varias vezes,
para mencionar alguns descasos, não da gestão, às vezes nós colocamos aqui,
defeito na gestão. Mas na verdade são alguns funcionários que não fazem e não
cumprem suas obrigações. E aí cai por terra todo o planejamento de uma gestão
pública. Digo vereadora Edneide, e tenho apontado que alguns servidores
deveriam ser relocados das suas funções. Porque não estão no local correto. E aí
recai sobre toda a administração, ou a secretaria, a falta de compromisso. A
senhor mencionou sobre a questão de funcionários da saúde. É verdade! Só quem
já foi maltratado ou bem atendido, sabe diferenciar aquele bom profissional com o
mal profissional. E digo aqui a semana retrasada falei sobre a quantidade de
fichas que estavam sendo distribuídas na secretaria. Fui no domingo agora
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passado e tirei foto que estava lá na frente da secretaria. Doze cirurgiões, 12
fichas para cirurgiões, para cirurgião. Porém, atende 20; as 8 fichas o gato
comeu. Para pediatra, atende 20, distribuiu 13; e as 7? O Mandrake sumiu! O
Mandrake é o mágico, para quem não conhece. Para ginecologista, atende 20,
distribui 13 fichas. O Mister M, Mister M do Fantástico ficou com as outras 7!
Então, a gente precisa se conscientizar do nosso papel aqui de vereador.
Independente que seja grupo ou oposição. Nós estamos aqui como fiscalizadores
do povo. Se está certo é certo! Se está errado, está errado! Mas que nós temos que
valorizar quem nos colocou aqui. E às vezes nos esquecemos e partimos para a
defesa ou ataque dos gestores ou dos candidatos. Olha, mas será que o candidato
que você defende, a candidata que você defende está preocupada em você
permanecer? Ou que tu arrumes as malas e vá embora? Isso são questionamentos
comunidade de Araci, que vocês têm que analisar quem está nesta casa, quem vai
permanecer e quem vai sair. É simples vocês observarem ao longo de 4 anos o
comportamento de todos que estão nesta casa; que não precisa suplicar; não
precisa implorar; não precisa trocar; não precisa se humilhar por um voto de um
eleitor, para permanecer nesta casa, aonde não vai lhe representar. Lembrem-se
disso! Nós temos um problema muito mais sério aqui em Araci. Nós temos leis
aprovadas nesta casa que por culpa da gestão atual, da administração atual,
Secretaria de Administração, não vou figurar a pessoa gestor. Auto lá. A
Secretaria de Administração, senhor Nilson, assim também como na gestão
passada, de dona Edneide Torre Silva Pinho, leis que foram publicadas nesta casa
sumiram. Mas uma vez o Mister M, o Mandrake e o Mandarim levaram! Então
como é que nós podemos cobrar uma lei que foi aprovada na Casa Legislativa de
Araci e sumiu? Alguma coisa está errada! Não é só desta gestão, alei sumiu! E
por que se cobra do servidor? E por que se cobra do povo de Araci? Onde não
existe papeis que provem a existência da lei. É vergonhoso! Digo aqui é
vergonhoso. Vou dar só um exemplo da gestão atual. A lei nº, a lei e povos de
terreiro e matriz africana, aprovado pelos senhores vereadores, no dia 17 de
setembro de 2018; até hoje nunca foi publicada no Diário Oficial. Isso é
vergonhoso secretário de administração. Isso é vergonhoso para uma gestão. Aí
eu vou perguntar aqui aos senhores vereadores, que faziam parte desta casa, que
tem alguns aqui. Cadê a Lei da CIP? Publicar... Eu quero para mostrar para o
povo de Araci, publicada no Diário Oficial do Município. Publicada! Conversa
não que tem. Eu quero papel que me mostre que está publicada no Diário Oficial
do Município de Araci, a lei da cobrança da CIP. E aí, nós colocamos aqui o
mandato do vereador Jera, colocamos aqui oh, 9 projetos com nomeação de ruas
e de povoados e bairros. Eu, o gabinete, mandamos para as repartições públicas,
como EMBASA e COELBA, em Serrinha COELBA, EMBASA Araci, para que a
Rua A, a Rua B tivesse realmente o nome, como foi aprovado por vocês, o qual eu
agradeço a presteza de nós resolvermos este do nosso município. Mas a EMBASA
não faz o que deve ser feito! O inquilino, o usuário vai lá fazer um pedido e diz
que não acata porque não tem a lei na mão, municipal. Mas, eu, tive a presteza de
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mandar, através de oficio... Aí eu vou responder à senhora viu vereadora Edneide.
Através de oficio enviamos todos os projetos com as leis municipais que foram
aprovadas e publicadas. Mas mesmo assim o órgão público, o servidor... Olhe
bem. O servidor, não é a EMBASA, a instituição EMBASA. O servidor da
EMBASA não acata uma Lei Municipal. Imagine. A culpa está na EMBASA ou no
servidor? Que não tem o treinamento como a senhor falou que todos os servidores
deveriam ter para poder atender o povo como deve. Então, a culpa não é da
gestão. Porque se for promover cursos de capacitação, nem todo servidor quer.
Eu só vou dar um exemplo aqui oh. Moradores escutem bem o que eu vou falar
aqui. Dona Ninha no pilão; dona Maria, aí na Cascalheira, filha de dona Augusta,
a qual agradeço ao prefeito hoje, por estar reiniciando a rua, a pavimentação da
Rua Bon viver. Sempre cobrei aqui, no bairro da Cascalheira, que era uma
vergonha; a única rua do bairro de 38 anos de existência, a única rua do bairro
que não tinha pavimentação. 38 anos o bairro da Cascalheira tem! Então, agora
está sendo feito. Parabéns! Tem que agradecer e parabenizar pela presteza da
cobrança deste vereador. Ouviu dona Augusta? E os moradores aí. Germano
também. Então, quando se fala da questão dos servidores é que quando se fala de
capacitação, ninguém quer. Nós estamos aí... Imagine! Nós estamos aí há quantos
meses parados; desde o mês de março sem aula, não é? Imagine seus professores
que estão em casa... Olhe bem! Tivesse uma lei federal, que eles tivessem que
estar na sala de aula, fazendo produtividade, para receberem os seus salários.
Queriam? Lógico que não! Eles querem que retorne a aula 1%! Os professores
querem que retorne a aula, 99 não! Por conta do comodismo. Não adianta. E eu
vejo aqui, para falar sobre a política, alguns pré-candidatos se dizendo salvadores
da pátria. Mas saibam pré-candidatos, nós todos que somos pré-candidatos;
aquela família que tira uma foto com você hoje, amanhã vai com outra. Não poste
não vereador, candidato a vereador. Não poste não! Por você acaba descobrindo
a desilusão. É melhor tu saber depois. Porque eu tenho descoberto cada coisa; eu
tenho ouvido cada coisa, sobre a presença de vocês nas casas e das fotos que
tiram que é vergonhoso. Não só para vocês, mas também para a família que tirou
a foto. O qual eu não faço! Meu muito obrigado e dizer que o Pai Xangô guie a
vida de nós todos. Um abraço a todos.

Vereador José Augusto na Tribuna:

Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo presente; povo
que escuta pela Cultura FM. Agradecer a Deus por mais uma dia, de estar aqui
respirando, o nosso coração pulsando, a mente aqui funcionando, minha visão
vendo aqui todo mundo. Agradecer a Deus porque pela força que nos dá. Senhor
Presidente, também gostaria de enfatizar aqui na Tribuna da Câmara, essa
questão lá da Lagoa do Boi; situação difícil, que até agora não saiu um
diagnostico para saber qual foi o fato. Porque é assim Jamile, todo mundo ali está
tomando da mesma água e essa criança chegou ao ponto de ter uma situação
desta. Que tinha que investigar para ver. Porque assim, a mesma água é tomada
lá em João Vieira, mas ninguém sabe o que foi que aconteceu de fato lá. Eu ouvi
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no áudio, que eu não vou dizer que é verdadeiro, que falou que era fezes de
animais... O rapaz botou que preliminarmente já tinha esse ato que poderia ser
isso, mas, não definiu o que era. Mas vamos esperar o resultado do LACEM, para
não está julgando nem a empresa, nem A, nem B, porque a EMBASA é uma
empresa muito responsável, uma empresa que atua muitos anos na Bahia e a
gente nunca viu falar de um ato desses sobre a empresa hoje que comanda o Araci
Norte. Quero iniciar senhor Presidente, falando aqui de uma matéria que foi
publicada no Jornal Folhas do Município, que é respeitado, sempre fez um
trabalho, mas, eu acho que se precipitou nosso amigo Gidalti, que trabalha aqui,
em fazer uma matéria, talvez, querendo... Talvez, querendo levar para o lado
político ou querendo barrar esta casa de falar qualquer ato... Porque é assim. O
Congresso Nacional, na sua demanda que vem da política a nível nacional, os
deputados entram lá, fala até dos seus candidatos, fala do próprio que é
candidato. Isso é um ato que isso não é a nível só de Araci é a nível de Brasil
Gidalti, que está aqui me vendo de frente. Mas dizer Gidalti, que em 2012, quando
saiu o pré-candidato seu que Ra candidato a prefeito, o filho de Zedafó, que nesta
Tribuna dizia assim: “Filho de peixinho, peixinho é!” Esculhambava de todo tipo
aqui, aí não teve uma matéria. Se o Jornal Folha do município tivesse vindo
fazendo todo ano uma matéria sobre isso aqui na Tribuna, aí eu ia respeitar e
dizer: Não! A Folha do município está correta. Mas o ato ninguém aqui apontou e
pode pegar a minha fala nesta Tribuna, se apontou o nome da pré-candidata
Keinha aqui. Não! Eu rebati o que falaram da administração na convenção
passada. Eu fui em defesa da gestão. Porque conheço. Agora, se incomodou aí
agora aí Gidalti, me desculpe. Gosto muito de você. Aí me desculpe que você fez
uma matéria política, política. Como se diz assim: “Vamos tentar barrar aqui em
qualquer fato eu estou dando o caminho que deve ser feito” aqui nós estamos para
cumprir qualquer decisão que venha do judiciário, porque se cumpre lei. Mas
ninguém aqui, no momento de terça feira, não foi esse ato de querer. E sim
defender a gestão, porque vieram para aqui falar de uma gestão respeitada,
moralizada, que vem trabalhando pelo povo de Araci e que tem uma aceitação
boa dentro do município de Araci. Então eu vi o Zé Socorro lendo a matéria... Que
respeito ele. Um cara muito assim, tem suas falhas como eu tenho, mas tem
buscado a dar a César o que é de César. Fez o relato dele como radialista;
concordo em parte, mas o ato deste ano é de guerra. Eu digo de guerra no termo
político. Vem aqui fala da gestão. Se não defender a gestão? Como é que fica?
Mas eu estou defendendo uma causa que a gestão vem trabalhando no município.
Vereador Jera acabou de falar aqui de uma rua que tinha 40 anos ou 30 e tantos
anos que o pessoal pedia e nunca tinha sido calçada. O prefeito está atendendo.
Regalinho e outros e outros bairros que estão sendo beneficiados. Então Gidalti,
respeito muito o seu jornal, sei que é um jornal respeitado, como outros que tem
na cidade, mas, discordo dessa matéria que você fez. Ninguém aqui falou de
Keinha em nenhum momento no meu discurso. E sim, defendi a gestão porque eles
vieram para aqui para atacar uma gestão que trabalhou e eles que passaram por
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uma gestão que destruíram o município de Araci. Aí não tem conversinha não!
Quando eu falo aqui é porque eu provo! Eu não falo algo nesta Tribuna, que eu
não tenha prova. E se eu não tiver prova, me leve perante a justiça. Se eu estiver
errado eu quero pagar pelo meu erro! Aqui eu já disse sempre na Tribuna desta
casa; tenho 11 anos de mandato e sempre encarei falando a verdade para a
população de Araci. Doa em quem doer! Agora, entro no tema da vereadora
Edneide, no atendimento. Vereador concordo que tem algumas pessoas dentro de
algumas secretarias, que atende não só mal o povo, a te a nós vereadores. Já falei
isso aqui na Tribuna. O prefeito não tem culpa; o servidor está lá para atender
bem e praticamente tem muitos que são concursados. “Ah, eu sou concursado”.
Mas não tem o coração de humano. Capacitação vereadora, você não capacita
ninguém na conversa não. Capacitação do ser humano vem aqui oh na mente.
Quando ele tem uma mente boa e um coração que bombeia tranquilamente. Aí
sim, a pessoa é capacitada. Eu conheço lá nos órgãos do governo, eu estive há
pouco tempo numa secretaria lá e eu estive também com Jefinho. Lembra Jefinho?
Do atendimento da gente, jogava para um lado e atendimento ruim, chegava
“não, aqui não”. Lembra? O vereador Jefinho estava lá na KA, e eu tive que bater
na mesa forte e não tenho medo de dizer e dizer bom, a mulher disse “vou ficar
louca”. Eu disse: Se você vai ficar louca eu hoje não tomei o remédio de louco.
Você não viu um homem ainda doido aqui dentro. E você está aqui desde manhã,
dando quase 1h da tarde, você joga para um lado e joga para o outro. Foi
resolvido o problema. Simplesmente que ela mesma poderia resolver e estava me
jogando. Então, o atendimento não só é a nível de Araci não. Então, isso não está
na capacitação não. Porque as pessoas que estão ali são capacitadas. Qualquer
servidor, quando ele entra no concurso público, ele tem lá, ele bota algo que vai
atender as pessoas bem. Como nós quando jura aqui que vamos estar do lado do
povo. Às vezes tem deles que não está do lado do povo e sai. Concurso público é
diferente. A não ser que alguém denuncie. Mas concordo que tem alguns
servidores dessa forma. Outra coisa vereador Jera, e você falou aqui e eu falei na
outra terça feira, vou pedir ou Vossa Excelência pode pedir, a gente vai pedir a
secretaria para pegar toda a relação de marcação de pediatra, ginecologista,
cirurgião, ortopedista, porque lá tem o telefone de cada um; vai saber quem foi o
padrinho. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Pode pegar pedir; se Vossa
Excelência quiser nós nos unimos aqui para fazer um oficio aqui e pedir. Porque
eu acho que aqui estão todos para ir lá e pedir e cobrar. Só que as vagas são 15.
Quando você chega lá tem 50 pessoas para pegar a senha ou para ser atendido.
Vamos dizer, para marcar. As vagas de ginecologista, semanalmente, são 15.
Cirurgião é 20, ortopedista são 30, 2 vezes no mês. Isso nunca vai deixar, em
qualquer cidade, acontecer de ir 100 pessoas e só marcar 30. Agora, está ali o
Centro de Saúde que tem tudo, todas as marcações. Eu concordo e sei quem está
trabalhando lá é uma pessoa, minha sobrinha e ela sabe e pode pegar, cogitar,
olhar, verificar, ligar para a pessoa e saber. Não discordo não! Eu acho que a
gente tem que estar pela verdade, Vossa Excelência sempre está atento e
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cobrando. Mas falando aqui um pouco da administração do prefeito Silva Neto, eu
vou começar a falar aqui de algumas obras do prefeito, tanto aqui na sede como
também na zona rural. O prefeito Silva Neto, lá em João Vieira, sempre buscou
atender a comunidade de João Vieira, teve a praça com iluminação com torres, a
entrada da rua com banco e iluminação, academia ao ar livre, brinquedo para as
crianças também lá na praça, antena de telefone celular, pegando Tim e Vivo,
uma luta deste vereador, pedido deste vereador junto ao prefeito e o prefeito
encaminhou a Salvador e foi atendido, rede de esgoto em todas as ruas,
calçamento na Rua Balbino Barreto, Ricardo Ribeiro Lopes e tem outra mais
outras ruas que estão no projeto e vão se iniciar para calçar. Reforma do
açougue, todo completo. Reforma do galpão; estão lá os ar condicionados que vão
ser colocados nas salas da Escola José Brígido, já estão em João Vieira os ar
condicionados e a Secretaria de Educação vai instalar para dar mais conforto ao
aluno que vai estudar naquele colégio, pela quentura da sala de aula. Uma luta
deste vereador também. Ampliação do PSF de João Vieira foi ampliado. Carro
novo para a saúde está lá atendendo o povo da nossa região. O canteiro da
entrada ali; outro canteiro que foi feito na rua de baixo, com bancos e iluminação.
A quadra de esportes de João Vieira. Iluminação pública que foi feita lá. Limpezas
de aguadas. Na Barreira calçamento de algumas ruas. Academia também colocou
alguns aparelhos de academia ao ar livre. Carro de saúde na Barreira, novo. Um
Pedra alta também carro novo para a saúde. Muro do Colégio Carlos Raimundo
Mota, com ar condicionado na sala. O Colégio Tiradentes, que estava lá sem
telhado, sem nada reformou e entregou a população. Sinal de celular também lá
na comunidade, do nosso amigo vereador Gilvan. Calçamento, rede de esgoto que
foi feita agora, uma quantidade de rede de esgoto lá. Reforma do Centro de
Abastecimento ali da carne e da feira livre. Tapuio calçamento, máquina foi para
lá. João Vieira também recebeu uma retro escavadeira pela associação.
Barragem no Tapuio. Carro novo também para saúde; iluminação; calçamento lá
também. Então, ou eu estou falando aqui dos maiores. Nós temos também o
povoado de Barbosa, praça, carro novo de saúde, açougue, PSF, a compra do bar
pegado com a escola pra ampliar a escola. Ribeira escola, praça com academia
ao ar livre. Então, o prefeito vem atendendo de uma forma as comunidades... Não
estou dizendo que já atingiu todas as comunidades, mas já chegou em muitas
comunidades e eu vou dar o nome aqui na próxima terça feira. É isso que a gente
está mostrando para o povo de Araci. Eu estou mostrando a zona rural, vou vim
com a questão da sede. É isso que a gente tem que mostrar aqui. A gente não está
aqui querendo bater em ninguém não. A gente está mostrando a diferença desta
administração para as que passaram; eu incluo todas. Então é uma gestão que
trabalha que faz que atende e que resolve o problema do povo de Araci, não como
um todo, mas tem feito um esforço bastante para atender a população do
município de Araci. Tenha a certeza que estarei aqui na próxima terça feira,
trazendo mais informação ao povo de Araci. Que Deus abençoe e que Deus
ilumine a todos.
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Vereador Leandro na Tribuna:

Bom dia senhoras e senhores; público presente; todos aqueles aqui
presentes; aqueles que nos acompanham através das redes sociais e em especial
aqueles que nos acompanha através da rádio Cultura FM. Queria iniciar o meu
discurso nesta manhã, mostrando a minha insatisfação parabenizando o vereador
Jera, pela coragem, pela postura mais uma vez de subir nesta casa e denunciar
aquilo que é grave, que é real e acontece de fato no nosso município. Sei que a
quantidade de senhas não suporte a demanda do município, mas também sei que
as pessoas presentes das 50 pessoas presentes, para pegar 15 senhas, só 7 tem
objetivo alcançado ou 8. E as demais senhas são apadrinhadas sim, pela gestão! E
o pior, ainda tem cidadão que acha que está sendo ajudado por um político que
tira o direito do próximo, para dar um direito de quem é aliado. Isso vem
acontecendo vereador Jerônimo há 8 anos na atual gestão. Até uma
ultrassonografia, em doutor Fernando, tem que ter assinatura da vice-prefeita
atrás da solicitação, junto com a secretária Ofélia, senão não atende. E eu digo
por que eu provo, eu tenho fotos, tenho Xerox de pessoas ligadas a mim, que eu fui
obrigado a pedir o eleitor para ir na secretaria e dizer que votava na atual gestão.
Porque senão a vice-prefeita não assinava. Isso eu provo! Eu sei que vão vir
rebater, dizer que não, mas a população sabe o que eu estou dizendo. E aí
senhoras e senhores eu não poderia deixar de falar de forma alguma, sobre uma
frase que se encontra nas redes sociais. A pré-candidata, agora candidata viceprefeita na chapa de Edivaldinho, Célia Firmo, tem sido interpretada e muito mal
interpretada. Principalmente na Tribuna desta casa. Eu queria chamar a atenção
do líder do governo vereador Guinha, para não tocar mais neste assunto. Eu vi e
revi o vídeo, que a candidata à vice-prefeita falou. Ela não disse pavimentação
não é prioridade. Olha a interpretação vereador! E eu digo e vou repetir as falas
e vou assumir como se fossem minhas. “Não é só pavimentação que é prioridade”.
É muito diferente de dizer que pavimentação não é importante. A vice-prefeita
disse que não é só pavimentação que é prioridade. E está correta! Educação é
prioridade; saúde é prioridade; esporte é prioridade... Está correta! Não há nada
de errado e não há nada contra a pavimentação. Queria solicitar do senhor
Jardel, secretário de agricultura, que me mandasse à relação das famílias
atendidas pelos carros pipas e também me mandasse à cópia dos laudos enviados
pela secretaria do município, que ocasionou a perda do Garantia Safra. Eu pedi
ao secretário, ele se comprometeu, já fui duas vezes na secretaria e não encontro
o senhor Jardel. Aí vem na Tribuna e dá um discurso bonito, tenta tirar o peso, a
culpa da secretaria, da gestão e, no entanto não dá a documentação. Aí eu
pergunto: Cadê a transparência? Ficou aonde? E aí senhoras e senhores, para
completar, uma gestão que impede vereador de oposição entrar no hospital, na
garagem. Aí vão dizer: “Ah, não pode entrar lá, na área crítica onde o médico
pode atrapalhar o médico no parto”. O vereador não é irresponsável. Se eu entrar
no hospital eu vou ver os serviços e internamentos, os leitos, as pessoas que estão
internadas; como estão sendo tratadas, alimentação, a iluminação que pegou
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fogo. Mas um hospital que tinha até médico falso, não quer a presença de
vereador de oposição mesmo. Oh eu estou mentindo? Dando continuidade, queria
prestar solidariedade às crianças da Lagoa do Boi. Foram 16 crianças; uma veio
a óbito, as demais foram enviadas a Feira de Santana, no hospital da Criança.
Pedir o apoio dos demais vereadores; meu carro já foi 2 vezes levar utensílios,
roupa e buscar altas naquela unidade. Pedir a secretária de saúde que quando
tiver alta, que mande o carro passar ou vá buscar as crianças; não deixe para
pegar carona numa Van que está vindo de Salvador e chega 9h da noite aqui em
Araci. Aí vem com discurso bonito e maltrata. Dizer que o laudo técnico
praticamente já saiu, já tem informações e que o problema não é fezes de animais;
o problema é na água, não é na água que cai em João Vieira, na região, o
problema é na água da caixa da Lagoa do Boi. Tentaram matar uma abelha que
estava instalada, colocaram um produto e tudo indica 80%, 90%, que isso
ocasionou na morte de uma criança e mais 15 em estado grave. E a CERB tem que
ser responsabilizada! Tem que ser! Não pode deixar de ser responsabilizada.
Senhoras e senhores, eu queria falar agora, sobre as convenções que aconteceram
no município. Já que houve as convenções do lado A, do lado B, uns dizem “ah,
não convidei” e houve aglomeração que é errado, aí eu pergunto cadê a
pandemia. Eu quero dizer aos correligionários dos 2 lados, que convidaram a
população, que erraram. Erraram! Não é momento de ter aglomeração no
município. Mas também uma gestão que já tirou as barreiras sanitárias, que já
tirou tudo! Primeiro caso do corona em Araci, o prefeito chorou; hoje tem mais de
mil casos, liberou tudo! Abriu tudo! São coisas que eu não entendo. São coisas
que não cabem na minha cabeça. E não vai caber de forma alguma. Mas já que
está às chapas e agora Manoel Nunes está querendo fazer a convenção dele e vai
fazer, eu queria solicitar do sindicato APLB que criasse uma pauta de
comprometimento e procurasse os 3 pré-candidatos a prefeito, para que os 3
assinassem a se comprometer a algumas realizações que a educação precisa.
Exemplo. Nós tivemos a Lei do Piso de 2020. A Lei Federal estabelecia 156% ao
ano. Município de Araci parcelou isso no mês 9, 10, 11 e 12. A prefeitura de Araci
deu um reajuste de 32,1% ao ano, um déficit de 123,9%, aí o professor teve uma
perda mensal de 9,5 e recebeu real 2,47% ao mês. Abaixo do IPCA, que é 4,71,
quase a metade. Olha a valorização. Para que foi criada a Lei do Piso? Para
valorizar o professor! E o município dá um reajuste de 2020, menor que a
inflação. Menor que os outros servidores. É uma valorização que eu não entendo
onde é que está o ganho. Eu não entendo onde é que está o ganho nisso. E aí
senhoras e senhores, para que existe o piso? O Gazeta do Povo, em 22/12/2008,
disse que a lei nº 11.738, que foi sancionada 16/07/2008, que era um ganho, um
avanço histórico os professores conseguirem o piso. E aí em 2020, os professores
recebem no ano um valor menor que a inflação. Que avanço? O único município
da região do sisal, que vai dar um reajuste aos professores menor que o IPCA,
chama-se Araci Bahia. E a melhor gestão. Engana os tolos! Que não sabem fazer
uma conta de 2+2, de 3%2. A mim não engana. E aí senhoras e senhores eu
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queria falar sobre o caso de um amigo Joca, lá do povoado do Falhado. Esse
cidadão passou 1 ano e 3 meses precisando de um atendimento médico, com um
problema de vista. Quando conseguiu o exame, a secretaria não disponibilizou o
transporte. O cidadão ligou para o prefeito, o prefeito autorizou, olha só. Olha a
jogadinha. Quando ele chega para viajar, o nome dele não estava na lista. Aí a
esposa do prefeito, a senhora Adriana, tirou uma tarde, entrou até 9h da noite na
casa do Joca, tentando convencê-lo, pedindo desculpa. Ela conseguiu as
desculpas pessoais, mas não conseguiu mais o aliado que tinha. Pode ter certeza.
Eu estou falando porque ele me autorizou. Um absurdo o que acontece no
município de Araci. Aí diz assim: “Ah, nós já estamos ganhos”. Estão ganhos?
Como estão ganhos se estão indo para a casa do cidadão à tarde, entrar a noite
tentando convencer e reverter um voto que já está perdido? Que ganho é esse? E
aí senhoras e senhores, se escuta que a gestão de Nenca abandonou, quebrou e
maltratou o município. As provas que trazem e que mostram são depois da gestão.
Depois da eleição, quero dizer. Ninguém diz antes da eleição. Eu tenho orgulho de
fazer parte da gestão. E a situação também tem orgulho, que escolheu duas
mulheres, que fizeram parte da gestão de Nenca, para formar a chapa deles. E aí,
cadê os serviços sociais que tinha na gestão de Nenca? Os postinhos com
medicamentos? O postinho realizando todos os exames de laboratório? Cadê a
ação social, que nós tínhamos um projeto de distribuição de cesta básica,
principalmente para o pessoal do sisal? Cadê a ação social que nós tínhamos que
pagava conta de energia e de água de muitos que não tem condição? Tudo isso se
acabou! Então, não foi um desastre! De forma alguma. Mas senhoras e senhores
foi questionado, nesta Tribuna, a questão da Du Campo. Se Edivaldinho, a Du
Campo vendeu ou não ao município. E eu pedi ao vereador José Augusto que me
entregasse à documentação e ele me entregou. E aí dizia que Edivaldinho vendeu
para a mãe. A Du Campo é uma empresa que tem vários sócios e realmente
vendeu. Um valor abaixo do processo licitatório, mínimo, que é permitido por lei.
Mas se eu fosse o gestor, não tinha comprado porque é imoral. Eu aqui não nego
o erro. Não tinha comprado. Pelo mínimo que fosse. Mas esquecem de dizer que a
esposa do prefeito foi secretária de ação social, que também é imoral; que foi
demitida através de recomendação da promotora e que o prefeito reconduziu
novamente. Também é imoral! Quem pratica a imoralidade pode cobrar? O
vereador Zé Augusto usou a Tribuna agora para dizer que a sua sobrinha ocupa o
cargo marcando os exames; é nepotismo cruzando, é imoral! E aí? Aí reclama que
Edivaldinho não tinha competência para administrar a Du Campo, um jovem de
18 anos, onde arrumou tanto dinheiro? Claro que Edivaldinho vai ser alvo! Mas
eu queria dizer que o meu carro é em nome da minha filha; e quantos pais aqui
coloca patrimônio em nome de filho! Qual é a ilegalidade nisso? Uma empresa
que era gerenciada pelo (01:09:16), Valmir Assunção e outros técnicos. Só estava
no nome, mas o dono era Edvaldo Pinho de fato, um dos donos e não Edivaldinho.
Mas o alvo agora é Edivaldinho. E aí dizem: “Como quer governar Araci, sendo
que vários funcionários botou a Du Campo na justiça do trabalho?” e aí eu
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pergunto. Vereador José Augusto, demitiu um motorista particular e também
colocou Vossa Excelência na justiça do trabalho. Quem vai impedir o funcionário
de colocar a gente na justiça do trabalho? Quem vai impedir? Não tem como
impedir! Não tem como. E aí senhoras e senhores, eu ouvi um áudio do meu amigo
Zé Socorro, colocando um áudio dizendo que vai colocar um áudio meu falando e
criticando o concurso de Araci, dizendo que tem pessoas incompetentes. Eu não
disse isso! Ele é meu amigo; gosto muito de Zé Socorro. Eu disse que mesmo eu
aprovado no concurso, o concurso precisava ser investigado e caçado e
cancelado, porque passou muita gente de Tucano, justamente da onde a empresa é
sede. Foi diferente. Não questionei a competência de nenhum servidor no
município. De nenhum servidor no município. É bom quando a gente fala depois!
Aí quem fala primeiro fica agoniado, mas eu já aprendi, eu fico tranquilo. E aí
senhoras e senhores, eu queria pedir apoio sobre a senhora Carmélia dos Santos
Carvalho, da Barreira que se encontra desaparecida. Queria agradecer meu
primo Veneza, que mobilizou Serra Branca, com motoqueiros para ir atrás,
infelizmente não encontramos. Mas eu queria agradecer o empenho de cada um aí
da comunidade da Serra Branca. No mais senhoras e senhores, meu abraço a
todos e que tenhamos uma excelente semana.

Vereador Valter na Tribuna:

Bom dia senhores vereadores; público aqui presente; ouvintes da cultura
FM; internautas que escutam através das paginas aqui da Câmara Municipal.
Quero saudar a todos em nome do nosso amigo e líder comunitário, que se faz
presente aqui nesta manhã, Adailson da Terra Dura, Presidente da associação
daquela localidade. Mas senhores vereadores, eu fico ali o tempo todo observando
o discurso de cada um dos vereadores e na qualidade de líder do governo deste
município, que honro e que agradeço a confiança do prefeito Silva Neto, em ter
designado esta função tai importante. E acredito que cada um vereador aqui desta
cada tem o seu papel, tem a sua função as suas determinações. Mas não podemos
senhores vereadores, aceitar e escutar na Tribuna da Câmara e ficar calado,
quando se fala em empresa, em pessoas. E aqui Leo, me desculpa você é meu
colega, gostou muito de você. Conversamos diariamente, mas Vossa Excelência
faz uma acusação aqui meio complicada. Vossa Excelência afirma que a empresa
Du Campo tinha um proprietário laranja, que é o candidato, o pré-candidato a
prefeito deste município. A legislação, eu sou empresário, eu tenho empresa que
atuo há 22 anos no ramo de autopeças e existem vários critérios anuais, critérios
semanais, mensais, para você poder manter uma empresa aberta, para você
manter uma empresa limpa. Eu não posso pegar amanhã um dos meus filhos e
transferir a minha empresa sem uma justificativa na Receita Federal. Eu tenho
que estar fazendo uma doação de bens e declarando aquilo que eu estou fazendo.
Então assim, é uma acusação realmente complicada. Eu não quero entrar nesse
mérito, até porque já ouve varias e várias discussões aqui na Tribuna da Câmara,
sobre valores, de onde veio de onde saiu o porquê pós-eleições e o fracasso das
urnas empresas realmente fechou, a população realmente sentiu e essa empresa
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depois das eleições, quando a ex-gestora perdeu a eleição, essa empresa foi
fechada de imediato. Existe na realidade uma série de processos judiciais sobre
essa empresa. Eu nunca me aprofundei em saber realmente qual é a realidade,
mas eu venho escutando aqui toda semana esse debate, essa lenga lenga, essa
situação e falo aqui que me surpreendi, agora de manhã, na sua fala, quando
Vossa Excelência afirma que o menino lá que é sócio da empresa é um sócio
laranja da empresa. Então assim, vereador José Augusto, só um minutinho só.
Vereador Léo

Vereador Leandro se manifesta em questão de ordem:

Você está me citando. Vereador Guinha, a interpretação vem causando
problemas na sua fala na Tribuna. Edvaldinho nunca foi e nem é laranja. De fato
ele era sócio da empresa; uma empresa essa que era gerenciada, não só por ele
como Valmir assunção e seu pai. Qual o problema de eu gerenciar ou tomar conta
de ajudar um filho no comercio? Não estou entendendo de onde está vindo esse
laranja! As interpretações das falas na Tribuna, eu não estou entendendo o que
vocês estão interpretando. Parece que eu estou falando uma coisa, a interpretação
é outra coisa totalmente diferente do que eu uso no pronunciamento. Qual o
problema de uma esposa sua estar lá no seu comercio gerenciando ele junto com
você? Com um filho, um pai, uma mãe, u irmão. Qual o problema?

Vereador Valter – Vereador Léo, o discurso de Vossa Excelência está
gravado aí nos anais da casa; o que Vossa Excelência a população ouviu.
Vereador José Augusto, Vossa Excelência me pediu vou dar um minuto também.

Vereador José Augusto – Rapidinho Guinha. Olhe, veja só povo de Araci.
Primeiro confessa que o vereador José Augusto está certo, que entregou a
documentação que ele vendeu para a prefeitura. Ponto! Vamos lá. Depois ele diz
que justamente tem vários sócios e só tem dois. Edivaldinho com 80% das ações e
uma mulher, que não vou citar o nome aqui, se quiser o nome eu dou, entreguei,
está no documento com 20%. Pelo outro lado vereador Guinha, ele confirma que
ele era o, que ele, o nome dele estava lá, MS que o dono era seu pai. Está gravado
aqui! Quer dizer, cai em contradição. Pelo amor de Deus! Ainda vem e fala que o
concurso público tinha que ser anulado. Então, comprova o que eu disse aqui.
Que foi fraudado o concurso público de Araci.

Vereador Valter – Em relação à voz, a fala do vereador, ele foi realmente
bem claro no que ele falou. Mas assim, é um momento realmente, um momento
que se inicia uma campanha no município e o que podemos ver é o acirramento
aqui na Tribuna da Câmara e quero senhores vereadores, dizer que além da
política existe um município que precisamos realmente administrar; um município
que precisamos realmente ter punho forte, para poder levar até o dia 31 de
dezembro de 2020, que isso é o mais importante, porque fomos eleitos pela
confiança popular, pela confiança do nosso povo e temos realmente que honrar
aquilo que o povo nos concedeu. Mas essa situação de Du Campo, de leite, dessas
series de situações que se utilizam aqui na Tribuna, pela primeira vez estou me
referindo porque não poderia também permanecer calado, depois do
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pronunciamento do vereador. Terminei de falar, sou empresário há 22 anos, tenho
CNPJ que honro que nunca tive problema nenhum durante este período; um CNPJ
limpo, um CNPJ verdadeiro, um CNPJ que tenho prestação de contas todo mês,
através do meu contador e a minha declaração anual. Mas quero senhores
vereadores, nesta manhã, aqui mandar um abraço carinhoso a uma cidadã e
quero que todos os moradores da região do Caldeirão se sintam abraçados pela
essa jovem, a minha amiga Neia, Neia de Uilton Ferreira, que se emocionou muito
no final de semana, quando me deu um abraço e declarou o apoio ao nosso
projeto político que é de grande importância para aquela região, é de grande
importância para o nosso povo, porque sabemos a evolução que durante estes
quase 12 anos, essa região realmente teve. Agradeço Néia de coração e tenha a
certeza minha irmã, que continuaremos na fé; continuaremos na esperança de
dias melhores para o nosso povo e que o mandato concedido pela população de
Araci, concedido pelo nosso povo puder fazer de benefício para o nosso
município, vai continuar fazendo. Até mesmo porque fui eleito, em 2016, para
tomar posse em 1º de janeiro de 2017 e trabalhar até o dia 31 de dezembro de
2020. Quero agradecer a todos os vereadores pelo apoio a indicação de
pavimentação na Rua Luiz Alvino, no bairro da Cascalheira, no bairro das
Casinhas, desculpa. Visitei esse bairro no último final de semana e os moradores
me solicitaram, tive uma pré-conversa com o prefeito e garanti aos moradores da
Rua Luiz Alvino, do bairro das casinhas, que colocaria essa indicação como
coloquei a primeira indicação da primeira pedra naquele bairro. E hoje nós temos
praticamente aquele bairro90% pavimentado. Mando aqui um abraço aos
moradores, um abraço apertado, carinhoso de novas esperanças, novas
realizações para aquela comunidade. Também nós temos aqui para aquele bairro
a indicação da compra de um terreno para um campo de bola, que até agora,
infelizmente, não achamos a disponibilidade de donos de áreas de terra daquela
terra, daquela localidade para poder o município efetuar a compra. Mas não
poderia senhor Presidente, deixar de falar das ações e de indicações importantes
que a gestão pública vem atendendo do mandato vereador Guinha de Pascoal,
onde tive a oportunidade de colocar no Campo do Eloi, uma indicação de
construção e reforma da praça e hoje, a equipe da infraestrutura está lá
finalizando uma área bonita, adequada, com parque infantil, com academia de
saúde ao ar livre, com canteiro, com novas iluminações e isso realmente vem nos
trazendo força para poder continuar lutando e buscando melhorias para o nosso
povo. Também não poderia deixar de falar da localidade de Dionísio, que o
pessoal, a equipe da infraestrutura irá chegar nessa localidade ainda esta
semana, para fazer alguns reparos; conversei com o prefeito, não foi uma
indicação que coloquei, mas depois de uma conversa o prefeito se sensibilizou e
vai ter essa ação importante lá na comunidade de Dionísio. Estaremos ainda, esta
semana, junto com a Secretaria de Infraestrutura do nosso município, fazendo,
construindo uma praça adequada com indicação de uma emenda parlamentar
deste vereador na localidade da Umburaninha. Uma praça com academia, com
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parque infantil, para dar uma qualidade de vida melhor aquele povo. Quero
realmente agradecer de coração à gestão pública por atender sempre os pedidos
do vereador Guinha de Pascoal, até mesmo porque quando bato na porta do
gabinete é para pedir beneficio para a nossa população, é para pedir ações
importantes para uma melhoria de vida, uma qualidade de vida melhor para o
nosso povo. No demais, só quero agradecer e parabenizar toda a organização da
nossa convenção, uma convenção bonita, a população se manifestou, foi para a
rua e foi mostrar o seu sentimento e graças a Deus foi uma linda convenção. Um
forte abraço a todos...

Vereador Marcos na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores eu gostaria de dar um bom dia
muito especial, mas um bom dia do fundo do meu coração, um bom dia com todo
amor ao radialista, ao esposo, ao pai, ao amigo Zé Socorro. Um bom dia muito
especial e que Deus te proteja, te dê saúde, sabedoria, que você tem muita.
Inteligência você tem muita. Só quero que Deus te dê muita saúde e paz. E também
um abraço muito especial e um agradecimento muito especial a Amândia, a
esposa de Zé Socorro. As pessoas quando morrem, recebem homenagem de
políticos, recebem homenagem de família, recebe homenagem de amigos. Mas este
momento especial da minha vida eu dedico muita saúde, muita saúde mesmo a Zé
Socorro e agradecer a Amândia por cuidar desse homem tão especial. Às vezes a
política de Araci deixa um homem, deixa a mulher, deixa o jovem, deixa o idoso,
às vezes cego, às vezes mudo e às vezes burro! Por mexer com um pai de família;
por mexer com um irmão; por mexer com pessoas que amam a gente. A política de
Araci, ela é dessa forma, mas eu não aceito. A política de Araci é desse jeito, mas
eu não aceito. Eu não aceito, tanto não aceito, que eu resolvi nunca mais
participar da política de Araci. Porque as pessoas faltam com o respeito com
todos nós. As pessoas não medem distancia para denegrir imagem de um pai de
família, de um amigo e de um irmão. Moro a 100 km de Araci. Construí a minha
vida toda em Feira de Santana; cheguei em 2011 e sai candidato em 2012 e
ganhei. Por tudo aquilo que eu consigo fazer, mas não por questões políticas,
porque eu amo, eu adoro é a coisa que mais me preenche é quando eu ajudo
alguém. Não tem dinheiro que pague isso! Não tem mandato de vereador, de
prefeito ou de uma condição financeira maior; do que esse sentimento que eu
tenho quando eu consigo resolver questões da saúde. Porque o momento mais
difícil de qualquer ser humano é na saúde. Tanto ele tendo dinheiro ou não. Mas
senhor Presidente, eu gostaria senhor Presidente, que Vossa Excelência e a mesa
mandasse uma Moção de Parabéns a Polícia Militar do município de Araci.
Senhor Presidente, setor responsável, gostaria muito, em meu nome ou em nome
da casa, se alguns sim vereadores quiserem mandar uma Moção de Parabéns ao
Comandante da Polícia Militar de Araci. Porque no último sábado eu adentrei na
ABB, eram 15h, 15:40h, quando eu sai, eu fui o último a sair, mas eu via muito
barulho de moto. Eu gostaria de falar com você que está aí dentro de casa agora,
que tem um filho que tem uma moto... Você que tem um filho ou um sobrinho que
18

tem uma moto; observe você pai, observe você mãe como é que o seu filho sai de
dentro de casa com essa moto. Não é admissível o que a maioria ou poucos, estão
fazendo no município de Araci. Eles estão desrespeitando o idoso; eles estão
desrespeitando qualquer pai de família no município de Araci. É uma zoada, é um
barulho tão grande... Mas eu tenho convicção que os pais desses homens, desses
jovens, jovens não, esses homens, o barulho que eles estão fazendo nas ruas. Mas
ele não faz o barulho dentro da casa dele; mas ele incomoda os outros. Então,
aquele pai realmente consciente; aquele pai realmente que quer o bem do
próximo, começa de dentro de casa. E a Polícia Militar agiu corretamente, no
último sábado, apreendendo motos com esse tipo de barulho que existe. O
município de Araci não suporta mais isso! Esses jovens que estão na rua com
essas motos... Vocês que estão me ouvindo, anotem a placa dessas motos e
entregue a Guarda Municipal, entregue a Policia Militar, porque isso é
vergonhoso! Esses jovens estão fazendo o maior, como se diz, a maior bagunça.
Não é justo isso! Não se vê isso mais em cidades civilizadas. Araci não é uma
cidade atrasada! Araci é uma cidade que está crescendo cada dia mais e nós
todos que estamos aqui e vocês que estão ouvindo, vocês têm que fiscalizar,
porque a Policia Militar e a Guarda Municipal, não tem conduções de fazer isso
tudo sozinhos. Anotem, anotem a placa. Anotem, entreguem a Policia Militar.
Anotem e joguem no Batalhão, jogue na Guarda Municipal, se você não quer se
expor. Mas não pode acontecer isso que está acontecendo mais. Pois não colega
vereador Jerônimo.

Vereador Jerônimo aparteia: – Eu até que entendo vereador Marcos, e
deixo bem claro a população de Araci o seguinte. Foi feita a apreensão de
algumas motos? Foram! Talvez pelo barulho; talvez pela falta de documentação.
Mas também aí eu já discordo dos parabéns aos meus nobres colegas policiais
militares, porque fizeram retenção de veiculo co habilitado e a documentação em
dia. Porque não há motivo para isso! Dá a infração. Se a é pessoa habilitada e o
carro está em dia, porque a retensão? Algumas pessoas me procuraram sobre
isso. Eu simplesmente disso o seguinte. Se você está se sentindo prejudicado, nós
temos o Ministério Público. Eu estou falando com propriedade! Que alguém me
passou, placa e tudo e eu verifiquei e a moto está em dia. O senhor habilitado,
mas, porém, a Polícia Militar fez a retensão que não deveria.

Vereador Marcos – Mas que fique bem claro! Qual é a Moção de Parabéns
que eu estou fazendo? Não é o do veículo. O que eu estou falando na Tribuna e
peço que o Presidente Jefson Carneiro, em meu nome, parabenize a Polícia
Militar pela apreensão das motos. Eu não falei veículos! Que fique bem claro, que
o trabalho que foi feito, no último sábado, sobre a apreensão das motos, eu quero
que o vosso Presidente mande essa Moção de Parabéns. E eu faço questão de
entregar pessoalmente ao Comandante. E nos meus 8 anos de político, o que ficou
determinado nesta mesa, nesta sala, nestas cadeiras, foi que nenhum vereador
jamais iria se intervir na apreensão de motos. Sendo elas sem habilitados, sendo
elas sem os documentos! E nestes 8 anos de vereador eu nunca fui no Batalhão;
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ninguém nunca me procurou. Porque a polícia não é para o homem de bem, a
polícia é para quem está errado! A polícia é para quem está errado! A Guarda
Municipal jamais vai prender um homem de bem. A Guarda Municipal jamais vai
prender um jovem em uma moto se não estiver habilitado. Se tiver habilitado, se
tiver com a documentação em dia, eles têm o livre acesso. Mas se não tiver, a
Guarda Municipal tem o meu apoio para apreender todos eles! Pois não líder do
governo, prefeito do Caldeirão Novo, Guinha de Pascoal.

Vereador Valter se manifesta: – Vereador Marquinhos, obrigado. Mas o
que podemos ver no final de semana, foi uma grande manifestação popular de
pessoas realmente que demonstraram o seu anseio, o seu apoio às pré-candidatas
que estavam em uma convenção. Mas o que fiquei sabendo pós a convenção, que
foi uma guarnição de fora do município; uma guarnição que chegou e que
realmente fez essas apreensões e eu não procurei saber realmente o que foi que
houve. Mas, essas apreensões não foram feitas pela polícia Militar do nosso
município, mas sim por uma guarnição que chegou de última hora aqui no
município, ninguém sabe de que forma, mas que fez essas apreensões. Mas que
tudo foi resolvido também.

Vereador Marcos – Eu entendo colega vereador. Quando eu falei para
vocês que eu cheguei quase 15h, 15:30h mais ou menos, todos vocês estavam na
casa do grande líder político de Araci, José Eleutério, Zedafó, todos vocês
estavam lá, eu estava no Pom-Pom, comendo um pão com manteiga e um
Guaraná. E eu presenciei a apreensão das motos! Aqui do lado. Eu presenciei! Eu
não falo o que João e Francisco me falou. Eu falo o que eu vejo! Porque eu posso
chegar para qualquer vereador aqui e dizer que eu estava certo, que eu estava
correto e estou mentindo para o vereador. Mas quando você vê, quando você tem
a presença visual, você tem a convicção do que o que você está vendo é verdade.
Mas você não pode ter a convicção do que você está ouvindo seja verdade. Porque
a história nós podemos falar qualquer uma. Mas a apreensão das motos aqui na
frente, quem viu fui eu! Quem viu fui eu. Por isso que eu estou falando. Quem
define o civil para o militar é a farda! Quem define o guarda municipal para o
cidadão araciense é a farda! Quando eu falo Polícia Militar, pode ser a guarnição
de Chique Chique, de onde for. A apreensão... Ele tem o poder de apreensão, a
partir do momento que ele veste a farda. E se ele está vendo que o indivíduo está
sendo incorreto, ele tem que fazer a apreensão. E o senhor Presidente, a mesa,
como eu frisei antes, eu gostaria de mandar a moção de Parabéns a Polícia
Militar. A polícia é feita para quem anda errado! A Guarda Municipal é feita para
quem anda errado! E no passado político, os políticos tiravam as motos; os
políticos tiravam os carros e hoje mais não. Nos meus 8 anos de político eu nunca
fui no batalhão. Nunca! E creio que todos os meus colegas também nunca foram.
Voltando a frisar senhor Presidente, gostaria muito que Vossa Excelência
mandasse... O meu tempo já está terminando...
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Presidente Jefson aparteia: – Neste caso Vossa Excelência teria que entrar
com o projeto aqui de moção, para que o plenário analise e vote posteriormente a
Câmara fará a entrega, sendo assim aprovada.

Vereador Marcos – Farei senhor Presidente, na próxima terça feira. Vocês
pegaram os meus outros 10 minutos... Não tem como prorrogar mais 5 não senhor
Presidente? Mas tudo bem. Que se inicie uma semana maravilhosa para todos os
aracienses. Que todos sejam abençoados por Deus. E sejam inteligentes para
obter a vitória. Aquele que trabalha consegue a vitória. Aquele que busca, ele
alcança. Mas não denegrindo a imagem dos outros. Fiquem todos com Deus e
tenham uma boa semana.
O presidente Jefson pede ao vice-presidente, vereador Guinha, que assuma
os trabalhos da presidência e assume a tribuna.

Vereador Jefson na Tribuna:

Bom dia senhoras e senhores vereadores; bom dia público aqui presente;
bom dia a todos que estão assistindo a transmissão da Câmara pelo Facebook e
todos que nos ouvem pela Cultura FM. Eu quero, nesta manhã, tratar aqui de
alguns temas e um deles é este problema que está acontecendo na Lagoa do Boi.
Ontem, eu estive ali na Secretaria de Saúde, conversando um pouco com a
secretária e senti a mesma muito tensa, muito apreensiva diante de tudo que vem
acontecendo com esta contaminação da água, como assim é o que temos de
conhecimento no momento. Ela muito preocupada, ligando para o delegado, para
a promotora, para que viesse tomar uma providência, para que venha se fato
investigado, para saber o que de fato aconteceu ali. Lamentamos muito este fato
que ocorreu; a gente já tem conhecimento de uma vítima e de outras crianças que
já foram citadas aqui pelos vereadores que me antecedeu e lamentamos muito isso
e isso precisa ser de fato apurado, para que venha sair o laudo da conclusão da
investigação, do que de fato aconteceu neste problema que houve ali na Lagoa do
Boi.

Vereador Roberto aparteia: – Oh Jefinho, você tocou numa parte muito
importante aqui. Não é só Lagoa do Boi não. É a região toda dessa água; eu
acredito que muito cloro. Tucano está tomando conta agora da água da EMBASA.
Eu mesmo estou com (Ausência de áudio) internado. Domingo à noite com esta
água. Já perdeu uma criança na região do Sem Freio e tem de tomar atitude,
porque todo mundo apavorado, pedindo água Mineral e de hoje para amanhã
falei com o menino para buscar água no Jorro, para o povoado do Sem Freio,
para botar para o povo usar. Que o povo não quer beber água, não quer cozinhar;
está tudo assustado. Um problema sério. Eu fiquei sabendo que (Ausência de
áudio) botaram muito cloro. Muito obrigado.

Vereador Jefson – Exatamente vereador, já foi acionada a Polícia Civil,
para que os especialistas viessem lá fazer a apuração de tudo isso aí e também o
Ministério Público também já tem conhecimento de tudo, para que venha tomar as
providencias, para que venha ser solucionado. Não vamos aqui fazer pré21

julgamentos , sem que haja um laudo que comprove de fato o que aconteceu, para
não sermos injustos com ninguém e não levarmos aqui algumas inverdades.

Vereador Roberto – Mas é verdade mesmo. Ninguém pode culpar ninguém,
ninguém prova nada. Sei que está acontecendo o problema, que está às crianças
tomando água e estão vindo para o hospital e quando chega no hospital
(01:45:49) nem fazer a ficha não faz. Tem que ir para Feira de Santana, Salvador
(Ausência de áudio)...

Vereador Jefson – Exatamente. Não digo concernente a contaminação de
como aconteceu isso aí. Está havendo investigação nisso aí e a Polícia Civil já
está a par de tudo isso aí para investigar. Meus amigos eu gostaria muito, como já
foi dito aqui, que a Tribuna desta casa, a gente pudesse de fato durante todo o ano
ou durante os 4 anos de mandato, trazer tão somente aqui temas que viessem ser
relacionados aos problemas do nosso município. Infelizmente ou felizmente,
chega-se o ano eleitoral e é normal que se aflore os interesses pessoais, os
interesses individuais de quem está concorrendo a eleição, de quem pleiteia
almejar algo. Eu, por exemplo, para mim hoje é um dia muito alegre porque tive
a noticia que a Praça da Retirada vai ser iniciada no dia de hoje. Que os
materiais já vão começar a chegar lá e que também os materiais da Praça de
Queimadinha e Balaio, já estão sendo produzidos, para iniciar a obra naquela
região. Isso me deixa alegre e muito feliz em saber que nossa luta, às vezes,
aparentemente demora um pouco, mas aos poucos está chegando e as
comunidades estão sendo atendidas. Eu me deparei, me mandaram um vídeo, não
tenho condição, me botaram em mais de 170 grupos de WhatsApp e não tenho
condição nenhuma de acompanhar grupo de WhatsApp, até porque se a gente for
parar para ficar em grupo de WhatsApp, você não vive mais. Você vai viver só
olhando mensagem e assistindo vídeo e retornando. E me mandaram um vídeo de
um cidadão, por nome André Mireis, que foi feito lá na região da Queimadinha,
onde ele usa o meu nome claramente no vídeo, dizendo que o vereador Jefinho
mandou fazer o encascalhamento ali naquela comunidade e só colocou pedras nas
estradas. Primeiro que eu não faço encascalhamento; quem faz é a prefeitura! Eu
cobro e a prefeitura está executando. E aí leva até outros temas de uma forma que
tenta trazer, ou seja, denegrir a minha imagem, a imagem da gestão, mas quando
você vai buscar quem é André Mireis, para ver se quem está criticando tem
respaldo moral para criticar alguém, acho que todo mundo lembra ele agrediu Zé
Socorro, um senhor que tem um trabalho relevante no município. Um radialista
conceituado, que é José Socorro da Silva. Homem desequilibrado, que todo
mundo na sociedade tem conhecimento quem é André Mireis agrediu seu Zé
Socorro, que existi um processo no Ministério Público, ele respondendo sobre
isso. Recentemente agora ele tentou agredir um funcionário público, um professor
da minha região que trabalha. Por política também. Então, veja que é um
camarada desequilibrado, mas que ele também só procura vereador Zé Augusto,
por exemplo, agredir um idoso que nem Zé Socorro, um professor que ele foi lá na
minha região tentar agredir. Eu vou lhe dizer: Procure homem André Mireis, para
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você tentar agredir. Bata de frente com alguém do seu quilo. Entendeu? Você não
tem moral nenhuma de falar de ninguém; seu passado, sua história é muito feia.
Acredito que muito em breve você será apertado pela justiça; porque quem bate
em idoso, quem bate em mulher, quem bate em criança, a justiça tem que pegar e
apertar mesmo esse tipo de gente. E o senhor é um pré-candidato a vereador;
imagina aí! Um pré-candidato a vereador que agride idosos; um pré-candidato a
vereador que agride um professor... Olha o perfil desse candidato a vereador. É
lamentável esse tipo de gente, se colocar a disposição para ter voto em nossa
cidade. E por ser uma pessoa descredenciada, por não ter moral, vem agora se
aproveitar das redes sociais, para tentar levar para a população de Araci, uma
imagem que não condiz com a realidade. Vá lá André Mireis e manda alguém
fazer um vídeo da comunidade dizendo. E o celular dele parece que só tinha um
ângulo para filmar, que era a lateral da máquina tira as pedras do cascalho;
porque não existe cascalho sem pedra. Quem assistiu este vídeo? Ele botou a
máquina no ângulo da estrada, não botou. Quero lhe dizer meu amigo que,
procure alguém do seu quilo onde você quiser agredir. Não procure um idoso que
nem Zé Socorro não! Um professor que nem você tentou apertar lá; procure um
home do seu tamanho e aí você vai ver. E você não é homem para enfrentar
ninguém, isso eu lhe garanto.

Vereador José Augusto se manifesta: – Colega vereador, este cidadão, até
fiquei sabendo que ele postou alguma coisa nas redes sociais, não vou aqui sobre
um vídeo que estava falando aí, de 2014, sobre a minha pessoa. E eu recebi um
senhor que veio me contar uma história sobre a questão dele falando de mim.
Então, eu tive o prazer de gravar. Posso gravar? Ele “pode”. E eu estou
aguardando o momento certo, porque eu tenho, eu entrei com um processo contra
ele aqui, ele respondeu, pediu desculpa a mim nas redes sociais, botou nas redes
sócias dele, por 30 dias pedindo desculpas, por tudo que fez e falou. E eu tenho
documento que rege lá, para ele não mexer com a minha vida. Mas eu, no
momento certo, eu tenho dito o seguinte, eu não deixo nada que eu não entre com
uma ação. E se alguém ofender alguém, pode entrar que eu estou aqui para
responder. Mas uma das coisas que Vossa Excelência disse, ele só peita mulher.
Ele não tem coragem de peitar homem; porque ele sabe que é homem com homem.

Vereador Jefson – Ele gosta de agredir idoso! Ele tem que procurar um
novo do quilo dele. Vereador, eu queria falar também um pouquinho, eu queria
que o vereador Leandro estivesse aqui, mas ele me pediu para sair; pedi até que
ele permanecesse, mas disse que por um fato de urgência ele precisava sair. Mas
eu queria dizer a ele e aos demais aqui. Veja bem! Foi levantado aqui hoje, pelo
vereador, um caso de uma pessoa que fez uma agenda na Secretaria da Saúde e
que essa pessoa chegou e o nome não estava na lista para ser transportado para
Salvador e a pessoa perdeu a viagem. Aí é o seguinte. Quantas pessoas, milhares
de pessoas são transportadas pela Secretaria de Saúde? Diversas! Se você chegar
ali todos os dias, diversas pessoas, diversos carros, ônibus, micro ônibus saem
para Salvador. Aí se apodera de um caso isolado, de uma pessoa, para dizer que
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hoje, essa pessoa não vota mais no grupo e que estão dizendo que estão eleitos.
Mas existem pessoas hoje que não vota. Pare para analisar os fatos políticos que
são levantados sem sentido. E as milhares de pessoas que são transportadas? Será
que um fato isolado hoje, teria a necessidade de exposição, para dizer que não
vota mais no grupo porque uma pessoa é por um equivoco, ou esquecimento de um
ser humano, que faz uma agenda pode esquecer? Então, veja que são fatos sem
embasamento nenhum, que não traz aí resultado nenhum político. Outra questão
eu vejo aqui toda a semana, eu ia usar a Tribuna há 15 dias atrás, justamente
para questionar isso. Diz muito que acuse e que depois a gente vem defender. O
papel da oposição é criticar, da situação é defender e em casos que não são
verdades, mostrar a verdade. Não poderemos ser escuros e ser levianos em muitos
casos aqui em não defender ou de explicar os fatos que estão acontecendo. Aí se
fala tanto que é um governo que a cidade está abandonada; levanta diversas
criticas e eu pergunto: Por que que é tão abandonada assim e toda a eleição o
povo escolhe? Desde 2012 que eu venho acompanhando aí, 2012, 2016, 18 e
estamos agora pleiteando para 20. Critica tanto, mas quando você analisa as
pesquisas, diz lá que o governo está na maioria aprovado e os resultados da urna
vem a vitória. Se de fato estivesse tão abandonado como tentam pregar, será que a
população de Araci é cega? Será que a população de Araci não analisa as coisas
que vem acontecendo dentro do município? Será que o povo de Araci não enxerga
as obras, o trabalho que vem sendo executado? E aí diz agora que o seu
Edivaldinho é o alvo. Mas toda a semana fala de Gilmara e de Keinha. Então é
assim, eu acho que a gente para falar de algum tema... Quer dizer crítica, criticam
uma questão e por outro lado, da mesma forma acusa da mesma forma. Então eu
vejo que em muitos discursos aqui, falta muitas inverdade e não tem moral para e
cobra e acusar da forma que acusa. Acho que a gente deve refletir um pouco,
apurar de fato as coisas que acontecem dentro do nosso município e lutarmos
todos os dias, incansavelmente, para que a nossa população, para que o povo de
Araci, de fato, venha entender o papel do vereador e que nós possamos
representar assim todos eles.

Vereador Jerônimo aparteia: – Complementando vereador, a sua fala, eu
digo o seguinte. Toda a população de Araci está vendo o que o administrador
atual fez; coisas que ninguém vai poder fazer por ele. E que o povo tem na
verdade que observar esse tipo de coisa e olhar como eu digo sempre. O presente
apaga o passado, mas esse presente aqui ninguém vai conseguir fazer o que o
prefeito fez, e às vezes até me questiono. Será que o vereador Jera e a oposição
(01:56:16) o que está sendo feito nós temos que aplaudir, mas a necessidade
também do povo nós temos que botar aqui. É tão simples! Agora, inventar, buscar
coisas que não tem sentido, não...

Vereador Jefson – Exatamente. Não se trata de defender o indefensável. A
questão se trata aqui da politicagem que é utilizada em cima disso. Isso precisa
ser rebatido, isso precisa ser combatido e não é só em Araci. São em todas as
cidades, em todo estado. Se você for na Câmara dos Deputados ali em Salvador,
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você vai ouvir esse mesmo tipo de discurso. Se você for em Brasília, nós vimos
Lula aí com tantos processos, e aí a forma como era defendido ele, pelos seus
aliados e também os que o acusavam. Então, isso é normal na política, mas
devemos sempre prezar pela verdade e pelo bem comum. No mais, agradeço a
todos e um bom dia.
O vereador Jefson deixa a Tribuna e assume os trabalhos e justifica a
ausência do vereador Manoel e fala que não havia mais nada a ser tratado e por
ser assim declarou o encerramento da sessão evocando o nome de Deus.
Plenário Vereador José de Oliveira Lima, 15 de setembro de 2020.
Jeronimo Jesus de Lima
Vereador – 1º Secretário

_____________________________

Jefson Miranda Cardoso Carneiro
Vereado – Presidente

_____________________________
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