ATA N 21/2020
Sessão Ordinária em 22 de setembro/2º Período

A Câmara de Vereadores de Araci, realizou sua 21ª Sessão Ordinária do
segundo período legislativo de 2020, no dia 22 de setembro do mesmo ano, nos
termos do Artigo 99 de seu Regimento Interno, sessão iniciada às 09 horas e 14
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,
Roberto Souza de Matos, José Augusto Moura de Andrade, Leonardo Carvalho
dos Reis, Gilvan Oliveira dos Santos e Manoel Bernardino dos Santos.
O presidente Jefson saudou a todos os pares em plenário, a todos os
presentes e aos que ouviam a sessão pela transmissão da Cultura FM e concitou
a todos a ficarem em pé para participaram da execução e cântico do Hino
Oficial do Município de Araci.
Ao fim do Hino, o presidente abriu os trabalhos do Primeiro Expediente e
solicitou ao 1º Secretario vereador Jerônimo que procedesse as Leituras de
Pauta, constando dois itens: A Síntese da Ata da sessão anterior e leitura
Decreto nº 24 de 10 de setembro de 2020 do Poder Executivo que “abre Crédito
Extraordinário no valor total de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), para fins que se
especifica e dá outras providências. A síntese da Ata foi submetida à aprovação,
sendo acatada por unanimidade e sem mais leituras o presidente abriu os
trabalhos do Grande Expediente e esse também sendo vazio em sua pauta, deu-se
lugar aos pronunciamentos da Tribuna da Casa, sendo a vereadora Edneide a
primeira a fazer uso da tribuna.

Vereadora Edneide na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Jamile; plateia
presente; você de casa ouvindo a Cultura FM bom dia. Senhor Presidente, hoje,
todas as terças feiras, nós estamos aqui com compromisso de vir até esta
Tribuna, para proclamar aquilo que é feito através do vereador. E hoje estou
aqui! Quero aqui registrar a presença de Marcelo Reis, Sandro, está
participando aqui desta sessão; Marcelo este que resolve muitos problemas, não
é? Conhecido como Marcelo da saúde. Tenho certeza que já resolveu centenas
de problemas em relação à saúde aqui no município de Araci. Obrigada
Marcelo. Muitas vidas foram salvas através da sua competência. Continue assim,
sendo esta pessoa maravilhosa, humilde como você é. Dizer também que é
candidato, não é? A vereador, pelo Partido dos Trabalhadores. Obrigada por vir
acreditar nesse projeto de sociedade e um partido que por muito faz por muita
gente. Quero aqui senhor Presidente, falar das minhas idas e vindas, rodando
pelo município de Araci. E eu dizia aqui, na sessão anteriormente, e sempre a
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gente é criticado em grupo de WhatsApp, que as pessoas dizem assim: “Agora os
vereadores estão fazendo filas, nas casas das famílias, nas estradas, nos
comércios. Agora estão mostrando a cara”. Eu quero dizer para as pessoas que
a minha cara nunca foi escondida. Eu quero dizer para as pessoas que Edneide
desde quando entendeu como gente, é no meio do povo e faz pelo povo. E vou
continuar assim! Dependendo da política ou não. Porque é o que eu gosto de
fazer! E nessas andanças a gente se depara com muita situação; as pessoas
reclamam muito a falta de estrada, a falta de água. Mas eu quero deixar aqui um
recado para a população de Araci; principalmente você eleitor, você que há 3
anos, quando eu fui na sua casa, que você questionava, que se humilhava na fila
da Secretaria de Assistência Social para poder fazer um cadastro para conseguir
uma cesta básica. Para conseguir um carro de água e que hoje você tem todo o
valor; hoje você não se humilha; hoje o carro, a cesta está chegando na tua casa.
Fique atento! Você sabe o porquê! Como eu sempre digo e vou afirmar dizendo:
Este ano é um ano de muita oferta. É um ano que devemos ter muito cuidado;
porque é um ano em que a gente vai decidir o futuro do nosso Araci por 4 anos.
Então, tenha cuidado com essas ofertas fáceis que chegam na sua casa! Que bate
na sua porta. Sabe por quê? Porque tu tem muito valor. Valorize a tua vida.
Valorize o teu nome. Valorize a tua pessoa. Não se venda; não se deixe levar por
um caminhão de água pipa; não se deixe levar por uma cesta básica. Porque tu
não só vale isso. É um direto teu. É um direito. E o que é de direito é sagrado! E
muitas vezes eu me deparo com situação de jovem, que ás vezes, conversa
comigo e diz assim: “Ah, está chegando ano de eleição eu quero ver o político
que vai me oferecer mais para eu votar”. Não faça isso não! Porque você
fazendo isso, você está iludindo a sua consciência. Se você fizer isso, você vai
fazer você vai estar igual a uma mercadoria. Aquilo que a gente compra a gente
usa. E depois de usado você não pode reclamar mais nada. Então não faça isso!
O senhor que é jovem, o senhor que é pai, mãe de família, pense, analise muito
bem; porque eu sempre digo: Nós temos durante os 4 anos, mais de mil dias, mil
400 e tantos dias. Mas dentro de 60 dias, aparece tudo na nossa vida. Tudo fica
fácil na nossa vida. Aquela doença que eu tinha; aquele exame que eu me
humilhava na fila marcar, esse dia é resolvido. Aquela cesta básica que eu me
humilhei na fila para conseguir, nesse dia é resolvido. Aquele caminhão de água
pipa, que eu solicitei com 3 anos, hoje vai chegar. Ou amanhã. Então, pense
bem. Porque por essa oferta você pode passar mais 4 anos de sofrimento. Mais 4
anos sendo humilhado ou humilhada. Este é o meu recado que eu quero dar a
população de Araci, por entender que nós precisamos, enquanto político, não
estar ofertando no tempo da eleição, isso para o nosso povo. Porque é de direito!
É de direito porque o município recebe e este ano o município de Araci recebeu
quase 1 milhão, para se colocar água nas escolas e nas casas de agricultores
familiares. Até então não se via carro pipa transitando no município de Araci. Eu
digo isso porque eu rodo Araci todo. Mas de hoje em diante você vai se deparar
com milhares de carros pipas rodando o município de Araci. E você já sabe por
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que é. Então, não se iluda! Não se deixe levar por este tipo de oferta, que você
vai sofrer 4 anos. Cobre o que é de direito. Porque eu estou aqui para cobrar o
que é de direito para o povo. Eu estou aqui para reivindicar o que é de direito
para o nosso povo de Araci. Eu estou aqui para cobrar da gestão, para fazer
pelo povo de Araci. Eu não acredito em gestão que trabalha para uns e não para
todos. Eu sempre digo que eu acredito em gestão que trabalha não em tempo de
época, mas que trabalha continuo. Porque todo mês o recurso que vem para o
município de Araci, vem para fazer para o povo de Araci. E eu quero dizer uma
coisa para o nosso povo de Araci. Fica atento! Fica atento pela aquela pessoa
que vai te ofertar algo para te prender 4 anos. Para t calar 4 anos. Para você ser
humilhado e humilhada 4 anos. Fique atento! E eu vou ficar de olho. Eu sou
política, vou precisar das pessoas, como sempre precisei; para eu estar aqui, foi
o povo que me legitimou. Mas estou aqui para defender o teu direito. Estou aqui
para contribuir e lutar também contigo. Fazer luta junto. Mas eu não estou aqui
para te iludir e não te prometer aquilo que eu não vou poder fazer. Este é meu
recado de hoje. Quero desejar um bom dia a todos, uma semana de paz, de luta,
de batalha. Estou na estrada todos os dias. Estou sim na casa das famílias; estou
sim nas ruas. Porque eu tenho um projeto de sociedade e eu preciso mostrar o
meu projeto para que as pessoas entendam que um vereador ou uma vereadora,
ela trabalha de acordo um projeto de sociedade. E este é meu projeto! Levar à
mensagem as pessoas, do que penso para o bem comum das pessoas e por
melhoramento do nosso município de Araci. Um bom dia a todos e o meu muito
obrigado.

Vereador Laerto na Tribuna:

Senhor Presidente; senhores vereadores; público presente e ouvintes da
radio Cultura FM, dar um bom dia a todos. E hoje nós temos aqui a visita do
nosso amigo Marcelo e nosso também pré-candidato a vereador, pelo Partido
dos Trabalhadores, uma pessoa que tem sempre ajudado o povo na área da
saúde; eu tenho como exemplo. Estamos nesta luta Marcelo. Senhor Presidente,
dando inicio aqui ao meu pronunciamento de hoje senhor Presidente, no último
dia 12 completei mais um ano de idade, 55 anos, e um dia muito feliz e muito
tempo eu vinha atrás e fiquei triste, porque há 4 anos atrás perdi uma mãe, que
até hoje sempre vai morar no meu coração e pessoa que me deu força até hoje;
porque eu sempre quando rezo, peço a ela que me dê força para continuar nessa
luta. E aí senhor Presidente, também não tive muita comemoração, a não ser só
com a família; tinha muitos amigos, mas não podia fazer convite a todos, porque
nós estamos ainda com esta pandemia. E o povo está achando que é
brincadeira. Gente, não é brincadeira não. Recentemente eu tinha uma amiga
que passou numa situação muito, muito difícil aqui na nossa cidade. Não posso
nem revelar o nome. Para que nunca teve, reze para não ter. Porque quando
pega, que você tem problema de saúde, só Deus no comando. Também senhor
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Presidente, tivemos na última semana o falecimento do ex-prefeito José
Eleutério da Silva, Zedafó, ex-vereador desta casa, prefeito por 2 vezes. Também
teve o falecimento da professora Mariclea, que eu nunca sabia o nome dela,
conhecida como Vito. Estranhei; muito amiga; muito sorridente com as pessoas
e de repente veio a óbito. Veja a vida da gente; nós estamos aqui, mas não sabe
a saída ou a hora. Então, nós vamos entrar numa guerra política; 15 vereadores
são 13 que vão ser candidatos. E o que eu vejo senhor Presidente, é a forma das
pessoas pedir o voto machucando outras pessoas. Não é dessa forma gente.
Principalmente quem é candidato à primeira vez. Não faça isso, porque nós
vereadores temos serviços prestados na comunidade. Não a todos, ma todos
tem. Vou dar um exemplo aqui, o meu amigo Jera. Que eu fui pedir um voto a
um cidadão Jerônimo, e ele disse: “Eu tenho compromisso com Jerônimo. Porque
Jerônimo fez isso e isso na área de saúde”. Você está certo! Por quê? Nós somos
fiscalizados. Se de repente eu falo mal de uma pessoa aqui, obviamente a gente
já está sabendo. E aí nós temos que respeitar. Agora, quando a pessoa diz que
tem o seu candidato, não insista dizer quem é não gente. Você está invadindo a
privacidade da pessoa. Respeite! Agora, quando não tem, peça o seu voto
democraticamente. Por quê? Eu tenho pessoas que muitas vezes eu digo: Não
revele! Porque se for revelar que vota em Laerto, como aconteceu na semana
passada, colega de partido, a pessoa foi dura. “Por que você vota em Laerto?”
Eu 4 mandatos. Porque quando preciso o vereador tem que estar presente. “Ele
já está ganho”. Eu disse ele não está. Ele vai ganhar mais ainda. E ele disse a
cidadã: “porque que eu passei tanta dificuldade e você vem me procurar agora
pelo voto?” Ela foi duro, o rapaz foi duro. Por que gente? A pessoa tem opção. Se
a pessoa acompanha o vereador e não deu certo, ele tem a opção de mudar. Nós
temos que respeitar. Será que quase 2 mil voto não tem, vou repetir agora? Não!
Eu posso ter menos, eu posso ter mais. Mas a gente tem de respeitar o próximo.
Eu sempre tenho feito isso. Venho recebendo adesões de pessoas que nunca
votaram em mim, porque tinha compromisso com outras pessoas que não
saíram candidato. E a gente tem de abraçar de coração. Por quê? Nós fazendo
algo para as famílias, que mexe com a família do outro. Quando falava em
doação de cadeira de roda, cadeira de banho, muitas vezes pessoa criticava.
Mas teve gente que criticava que foi servido. Eu não procurei saber se ele vota
em A ou B! A pessoa procurou e foi atendida. Mas nós estamos nesse período, de
infelizmente, nós não podemos fazer algo; porque nós podemos ser penalizados.
Fica triste da gente poder ajudar e não pode. Porque nós temos de respeitar. Por
quê? Uma foto ou um áudio ou um vídeo, nós podemos perder o mandato,
construído por 3 anos e meio. Porque minha política é isso, dia 15 eleição, 16 eu
continuo fazendo o meu trabalho. Nunca parei de fazer o meu trabalho na
saúde; nunca que eu posso ajudar. Então senhor Presidente, é dessas coisas que
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muitas vezes a gente fica triste, fica alegre e a gente segue em frente. Ninguém
é perfeito! Todos têm direito de escolher o seu candidato. Então senhor
Presidente, o problema da política é isso. Falar só 1 minuto aqui da Secretaria de
Saúde, sobre os atendimentos senhores; a pessoa que chega doente, precisando
marcar uns exames... Uma senhora chegou lá para marcar uma transvaginal
urgente, a pessoa chega lá e diz: “Daqui a 4 meses”. Não existe gente! Se você
está precisando de um exame para hoje, urgente, a pessoa chegar 4 meses. Não
é assim! Nós temos doutor Fernando que a pessoa pode pegar urgente, pela
Secretaria de Saúde. Mas tem gente que chega lá, pega os exames a gente dá
um jeito lá de dentro. Nós conhecemos gente ligada a vereadores; mas por que
não faz por todos e separa? Não é assim! Quando eu venho ajudar alguém, eu
não procuro saber. Agora sim, sou candidato eu vou. Sou candidato, se você
puder me ajudar lhe agradeço. Porque eu estando lá, com certeza, vou ajudar
muito mais. Minha política é assim. Enquanto eu tiver a gente está fazendo o
que pode. Não sou de prometer jamais. Não faço isso nunca. No comercio, 6h,
7h da manhã eu estou lá todos os dias. Nunca fiz comitê; o meu comitê sempre
foi no Big Lanche; não preciso me esconder de eleitor, porque não minto. Não
prometo e não engano! Então, você me encontra no Big Lanche todos os dias.
Então é isso que eu estou... Agora, me falaram que não ia sair candidato, porque
eu tinha 4 mandatos. Já está registrada a minha candidatura, CNPJ; a partir do
dia 28, aquela pessoa que foi numa casa, visita essa casa de novo e pergunta se
o vereador Laerto vai ser candidato ou não. Visite! Porque nessa casa ele não vai
ter a minha foto, mas no coração ele vai ter. Porque a gente trabalha com
dignidade. Tente conquistar o voto com o seu trabalho. Se você não tem um
trabalho, faça um. Mas não queira falar mal do outro vereador não, porque
todos eles aqui têm serviço prestado. Cabe sim, você julgar quem é que merece o
seu voto. Então senhor Presidente, realmente na ação social a gente sabe que a
cada 2 anos, têm aquela cesta básica; seja qualquer governo. A gente sabe
disso. Antigamente você vinha, hoje vem uma cesta básica na sua casa, pegue.
(Ausência de Áudio) cesta básica hoje só dura uma semana. E depois? Você não
vai se enganar mais não gente. Você não vai se enganar mais por isso. Então
senhor Presidente, por hoje é só. Eu quero desejar um bom dia a todos.

Vereadora Jamile na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Edneide;
público aqui presente; ouvintes da radio Cultura FM um bom dia. Primeiramente
senhor Presidente, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui em
mais uma sessão, podendo falar para o povo do nosso município; povo este, o
qual nos confiou o mandato de estar aqui para representá-lo. Então senhor
Presidente, nesta manhã, não poderia deixar de falar do momento em que todos
nós estamos passando, onde tivemos uma grande perda em nosso município, que
foi o falecimento do professor, ex-vereador, ex-prefeito e grande líder político
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desta terra, José Eleutério da Silva, Zedafó, o qual senhor Presidente, estive aqui
naquele momento no velório que acontecia na Câmara de Vereadores. Alguns
colegas aqui prestaram suas homenagens, mas naquele momento eu não me
sentia em condições de prestar a minha homenagem naquele momento. Mas hoje,
gostaria senhor Presidente, de externar a toda a família de José Eleutério da
Silva, os meus sentimentos e dizer da grande perda que foi para o povo de Araci
a partida de Zedafó. Dizer senhor Presidente, que não venho das raízes do grupo
de Zedafó, assim como Vossa Excelência, o colega vereador Guinha, mas pouco
tempo que pude conviver com essa família, pude ver como era o coração daquele
homem. O amor que ele tinha pelo povo de Araci, em servir o povo de Araci e
continuar atendendo a todos com o seu grandioso coração. Dizer que me sinto
muito feliz hoje, em estar fazendo parte dessa família; uma família que me
acolheu e que eu tenho sim uma grande admiração, pois só quem convive e
conhece de perto, pode ver a qualidade e vê que não é nada daquilo que muitos
falavam. Então, nesta manhã, gostaria de dizer a família de Zedafó, que
perdemos um grande político desta terra, mas um político que deixou o seu
legado, a sua história plantada aqui no município de Araci. Um grande líder
político que ensinou aos seus liderados que liderar não é impor, liderar é saber
ouvir o seu povo e isso Zedafó sempre fez. Fazendo a sua política, ouvindo
sempre o seu povo, em prol daqueles que mais necessitavam. E aqui, naquele
momento, nós podemos perceber a quantidade de gente que vinha prestar as suas
homenagens, principalmente senhor Presidente, colegas vereadores, o povo mais
humilde da nossa terra. Então, foi um momento único que o nosso município
viveu, um dia histórico em ver diversas pessoas vindo prestar a sua última
homenagem ao grande líder político desta terra, José Eleutério da Silva, zedafó e
a toda a sua família. Senhor Presidente, também não poderia deixar de externar
o meu sentimento a família do senhor Rubens, lá da Barreira, pelo qual teve
também o falecimento de sua mãe; uma senhora de 90 anos e ficamos muito
tristes com a sua partida. Quero dizer que receba também as nossas
condolências e que Deus possa confortar o coração de todos vocês neste
momento. Mas senhor Presidente, colegas vereadores, estamos vivendo também
um momento em nosso município, preocupante, com a questão de um número de
crianças, inclusive jovens e idosos também, que agora estão sendo acometidos
por um possivelmente um vírus que está acometendo essas pessoas, que é o caso
da região lá de Lagoa do Boi e outras regiões também que já estão tendo alguns
casos e que a Secretaria de Saúde do nosso município, juntamente com SESAB,
já está investigando também o que realmente está acontecendo. Estive ontem
com a secretária de saúde do nosso município, preocupada com esta situação e
ela me disse que no último sábado esteve novamente uma equipe da SESAB no
nosso município...

Vereador Roberto aparteia – Essa epidemia que está lá nessa região aí, só
deu Lagoa do Boi, Sem Freio e Jitiranas. No Guerra todo mundo bebe da mesma
água e não aconteceu nada. E a água do Guerra quem bota é a gente, carro pipa
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e é da mesma água da rede do Araci Norte. Ninguém sabe o que aconteceu
(Ausência de Áudio) se é a água. Porque (Ausência de Áudio) no Sem Freio a
água estava direto quando chega na Lagoa do Boi e João Vieira desce, que deu
problema. No Guerra é a mesma água e ninguém teve esse problema. Ninguém
sabe o que está acontecendo.

Vereadora Jamile – Então colega vereador, Barreira também já teve
alguns casos. Já foi informado a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde
também já está vendo o que realmente pode ser, porque primeiramente foi só no
povoado de Lagoa do Boi e agora está chegando em outras comunidades. Então,
a secretária de saúde disse que ainda não saiu o resultado da analise que foi
feita da água. Então, até o momento não se tem ainda uma resposta do que
realmente está acontecendo para essas pessoas estarem sendo acometidas com
estes problemas de saúde. Pois não colega.

Vereador José Augusto aparteia: – Colega eu vejo assim. Que um dois que
foram internados em Salvador, já deu rota vírus. Não é isso? Mas o que me
chama atenção é que Sem Freio é a mesma água, mas eu não entendo porque
está pegando em pessoas que nem dessa água bebe. Eu tenho exemplo aqui de
uma criança da Lagoa da Jurema. Que o pai me falou que toma água de bica;
nunca tomou dessa água e pegou essa doença e está em Feira de Santana. Que
ela ater botou a irmão botou que é uma bactéria. Só não descobriu ainda o tipo
da bactéria. Da criança lá que estava em Feira. Então, ninguém pode julgar
ninguém; fazer julgamento para eliminar. Quem vai dizer isso são aqueles
responsáveis do LACEM que vai dar uma resposta à sociedade. E hoje, no BA
TV, já passou que praticamente o problema não está na água. Eu vi hoje pela
manhã.

Vereador Jamile – Com certeza vereador. Em conversa com a secretária
de saúde do nosso município, a mesma me disse que está atenta a essa situação e
que tão logo espero que saia logo esse resultado, porque o rota vírus é um vírus
que ele dá na água, em alimentos e também pode ser um vírus (Ausência de
Áudio) ele está investigando o que realmente pode ser. E ela disse que não
poderia dar uma resposta conclusiva enquanto não recebesse os laudos do
LACEM. Então, ontem eu estive com ela e ela disse que ainda não chegou os
laudos técnicos do LACEM e que está aguardando para dar melhor resposta a
sociedade do nosso município. Mas dizer que em conversa com ela também, ela
me informou que os casos já diminuíram lá na região de Lagos do Boi, onde foi o
primeiro local a ser atingido por esse possivelmente vírus. Já está diminuindo e
que vamos pedir a Deus que possa logo descobrir o que realmente é, para que
não se prolongue e não comece afetar outras comunidades e até também a sede
do nosso município, onde também tivemos informações que pessoas chegaram ao
hospital também sentindo estes mesmos sintomas. Então senhor Presidente, são
estas as minhas colocações nesta manhã. E também não poderia deixar de
parabenizar a ex-vereadora Gilmara, que ontem foi o seu aniversario e desejar
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ela um feliz aniversario; que Deus continue abençoando e dando força para lutar
a cada dia mais em prol do nosso povo. No mais senhor Presidente, meu muito
obrigado e um bom dia a todos.

Vereador Jerônimo na tribuna:

Mais uma vez senhor Presidente, dirijo-me a todo povo de Araci. Um bom
dia especial a todos os agricultores e em especial aos trabalhadores de sisal;
uma cultura dessa que é chamada de ouro verde em nossa região, que poucos
valorizam o trabalho executado por aquelas pessoas. Mas povo de Araci,
primeiro eu começo falando sobre a história de Zedafó, coisa simples. Que eu
estive aqui no dia da sua, do seu funeral, da sua despedida, mas que vi senhor
Presidente e todos vereadores que estão nesta casa e a todos que estão aqui na
plateia, uma coisa simples. Pessoas que fizeram parte do governo de Zedafó, de
segundo escalão senhor Presidente, diretoria, secretárias, coordenadores;
pessoas que enriqueceram com o dinheiro público, pela confiança depositada
pelo seu Zedafó; pessoas que usurparam patrimônios públicos através da
confiança dada do nosso Zedafó, aqui não estiveram. Poucos vieram aqui; mas o
que eu vi senhor Presidente, inclusive naquela homenagem que foi feita nesta
casa, da medalha eu também pude observar pessoas que foram secretárias,
pessoas que tiveram cargo no alto escalão das suas duas gestões e aqui não
estiveram. Mas eu vi aqui povo de Araci, portadores de palha de sisal; vi aqui
trabalhadores rurais; vi aqui pedreiros chorando do lado do seu caixão e
aquelas pessoas que estavam de boa com o dinheiro público, nem aqui
apareceram. Deveria no mínimo ser um gesto de gratidão ou de arrependimento
de tantos nomes que o senhor Zedafó levou como ladrão do dinheiro público,
sendo que não foi feito pela aquela pessoa. Isso eu fiquei aqui sentado
observando o que aconteceu naquela data. Mas deixo para o próximo final, para
a próxima semana, o qual eu também tenho que comentar sobre a vida de outra
pessoa. Mas aqui senhor Presidente, foi comentado sobre os benefícios sociais
do nosso povo, mas que eu fico me perguntando. Já dei varias ideias. Nós temos
hoje 12 mil famílias que recebem o beneficio do Bolsa Família. 12 mil famílias
nós recebemos o, recebe o beneficio em Araci. Mas ainda, essas 12 mil famílias,
têm pessoas que vão para a Secretaria de Ação Social, pedir uma cesta básica,
pedir um gás de cozinha e às vezes é atendido. Secretária, coordenadores, assim
que esse cidadão chegar em busca desse outro beneficio, pega o CPFA dele e vai
ver que ele já consta na lista de benefícios. E por que dar mais um se ele já tem?
Nós temos outras pessoas que têm necessidade. Mas que infelizmente, a triagem
não está sendo feita como deveria. Isso é um erro de coordenação! Isso é um
erro de administração da secretaria! Eu não posso aqui dizer que é erro do
gestor; e às vezes se troca os papeis aqui. Desculpa vereadora Edneide, mas essa
moeda de troca vereadora é desde os primórdios. É desde os primórdios que
existe essa moeda de troca. E não é agora que vai deixar de existir. E Às vezes a
gente apontar certos defeitos de campanha política é porque não tem o que
mostrar. Não é o caso da senhora! Mas que algumas pessoas adentram nas
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residências, apontando para nós aqui e dizer que é a solução do problema. E eu
tenho dito. Qual é o passado que você tem, para jogar pedra em nós? Às vezes
pensamos que ninguém sabe de nada da nossa vida; mas sabe! Basta você sair
da residência e os comentários surgem. Então, temos que estar atento sobre isso.
E certas coisas não podemos fazer. Tenho dito aqui, o eleitorado muda, a
conscientização do eleitorado muda a cada eleição. As pessoas vão ficando mais
maduras e podendo sim observar as atitudes. Vejam aqui hoje, quem está aqui e
vocês que estão assistindo agora pelo Facebook e que vão ver novamente;
gostaria que você colocasse o plenário completo. Veja a quantidade de
vereadores que tem aqui dos 15. E quem está aqui realmente representando o
povo. Porque a partir do dia 26, as amizades acabam! A partir do dia 26, todo
mundo é adversário do outro. Não existe este negocio de que eu não vou na casa
de quem vai votar em Jera, que vai! Porque a proposta é boa! Vai ser boa. Eu
não tenho proposta desse tipo para ninguém. Então, serve para vocês que estão
aí agora assistindo e vendo pelo Facebook e também logo nos vídeos que serão
divulgados, em quem você confiou e o que você fez com o seu voto. Mas eu tenho
aqui senhor Presidente, eu gostaria de frisar para toda a população de Araci,
uma coisa muito seria. É muito serio! E é sobre a saúde em Araci. Muito seria
mais uma vez sobre a saúde de Araci. Está sendo colocado pelo nacional e
também estadual e tem que ser pelo município. Que os benefícios e valores que
chegarão dos próximos 21, 2021, será sobre o número de cartão do SUS do
nosso município. Veja bem você aí! Agente comunitário de saúde, enfermeiras de
PSF, tenham cuidado, porque se vocês não fizerem o trabalho que é obrigação
de vocês e colaboração do povo de Araci, os recursos que chegarão em 2021,
não serão suficientes nem para pagar a folha de pagamento da saúde. Porque
será por pessoa. Então, se nós temos 54 mil e 99 pessoas oficiais no município de
Araci, nós teremos que ter 54 mil cartões do SUS. E aí senhor Presidente, vai
cair à arrecadação do município na saúde. Vai faltar dinheiro para remédio, vai
faltar dinheiro para qualquer alimentação dentro do hospital. Se a população
não se conscientizar, se os agentes comunitários de saúde também não se
empenharem, para fazer esse recadastramento do SUS das pessoas do nosso
município, a saúde vai entrar em colapso nacional. Não é só Araci. Nacional! E
aí nós vamos culpar o gestor que vai estar em 2021? Não! Nós temos que correr
agora, para poder fazer esse recadastramento e o cadastramento das pessoas
que não tem cartão do SUS. Mesmo você que tem plano de saúde, tem que fazer o
seu cartão do SUS. Porque vai entrar num colapso muito grande. Aí eu vejo aqui
meu povo, estou aqui falando de um caso muito serio. Um caso muito serio eu
estou falando aqui na Tribuna, aí eu me pergunto aqui, vejam como é que está.
Parabéns a todos! Parabéns a todos! Não se tem compromisso com o povo! (bate
na Tribuna) Vai terminar senhor Presidente. Deixo uma frase para vocês.
“Quem tem o que mostrar não precisa prometer nada para ninguém”. Mais uma
vez. “Quem tem o que mostrar não precisa prometer nada a ninguém”. Um bom
dia a todos.
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Vereador Valter na Tribuna:

Bom dia senhor Presidente; bom dia senhores vereadores; bom dia o
público aqui presente; ouvintes da Cultura FM de Araci. Quero senhor
Presidente, nesta manhã, falar de um grande líder político, cidadão, pai de
família, que ao longo da sua trajetória de vida, abraçou, beijou as pessoas deste
município; as pessoas, principalmente, da zona rural, as crianças, as mães de
famílias, os pais de famílias desta terra. Um cidadão que deixou o seu legado a
sua história, o seu respeito de um povo que chorou junto a sua família a sua
partida. Falar do ex-prefeito desta terra é muito difícil, até mesmo porque, que
esteve próximo e acompanhou a sua trajetória de vida, sabe o tamanho do seu
amor, o tamanho do seu respeito, o tamanho da sua fé e da gratidão com o seu
povo. Zedafó, ele parti. Zedafó, ele vai viver na memória do nosso povo durante
varias e varias gerações. O seu nome está na memória do nosso povo. Tive o
prazer e a grande satisfação de compartilhar de momentos importantes nestes
últimos anos com a presença de Zedafó. Dizer que me sinto feliz, muito
orgulhoso em poder ter compartilhado desses momentos de um homem que amou
o seu povo e que teve o povo desta terra como sua família até os últimos
momentos. Quero senhor Presidente, nesta manhã, deixar os meus sentimentos a
toda a família, aos amigos, parentes e dizer que tenho certeza que Zedafó
continua vivo na memória de mais de 54 mil habitantes deste município. Não
poderia senhor Presidente, nesta manhã também, falar aqui para a população do
nosso município e dizer que o homem público ele é dotado de várias ações; o
homem público escolhe a sua trajetória, o seu caminho a seguir. Observamos
que existem várias e várias acusações em Tribunas, Facebook, WhatsApp,
Instagram, o Twiter aqui poucas pessoas usam, eu observo isso; é uma página
que poucos aqui no município utilizam. Mas, as acusações que escutamos nos
últimos dias, de pessoas que, talvez, já praticaram aquilo que acusam.
Conhecemos a história deste município; conhecemos a história de cada um
político, a sua trajetória, os seus caminhos. O que eu vejo são poucos
defendendo o seu município. O que eu vejo são poucos mostrar uma proposta
diferente. Mas, se aproximamos já do mês da corrida eleitoral e sabemos
realmente dos comportamentos de cada um e que o povo de Araci terá a
oportunidade de escolher prefeito, vice-prefeito, vereadores e que essa nova
escolha seja uma escolha de prosperidade; uma escolha que possa olhar e
respeitar o nosso povo. Porque fizemos a nossa história. Não poderia deixar aqui
senhor Presidente, de falar de um prefeito que mudou a forma de administrar o
nosso município. De um prefeito que durante estes quase 8 anos, ele seguiu uma
linha da retidão, da prosperidade, das ações importantes para o nosso povo,
para o nosso município. Está quase se encerrando senhores vereadores, uma
gestão que transformou o nosso município. São ações e mais ações na sede, na
zona rural. Eu tive a oportunidade de sentar neste último final de semana com
várias e várias famílias da zona rural do nosso município e tive a oportunidade
de ouvir pessoas Manoel de Bernardino, de quase 80 anos de idade, dizer que
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antes os prefeitos só faziam algo por Tapuio, Várzea da Pedra, Pedra Alta,
Barreira e João Vieira. Mas que o prefeito Silva Neto, ele olhou pelas pequenas
localidades do nosso município, não desamparando também os distritos
principais, que é de grande importância. Não deixando também de olhar a sede
do nosso município, onde hoje nós temos um brilho diferente; hoje nós temos
uma cidade mais preparada; uma infraestrutura muito melhor. Afinal são mais
de 30 mil metros de saneamento básico espalhado em todo território araciense.
São pavimentações espalhadas na sede e na zona rural do nosso município. São
diversas quadras de esportes cobertas, para poder incentivar a nossa juventude
ao esporte. São vários PSFs, construídos na zona rural do nosso município, para
poder atender as famílias da nossa zona rural. São diversas praças espalhadas
em todo território e aqui na sede também. Mudou e transformou o nosso
hospital. Poucos falam hoje da nova estrutura do nosso hospital, da reforma, da
nova emergência, da sala vermelha, dos leitos todos com ar condicionado.
Poucos falam! Da nova estrutura de veículos para a saúde. 8 anos de uma gestão
que ficará na história do nosso povo. Ouvimos muitos, uma minoria que prega o
ódio em todo o município. É vídeo self para lá, vídeo self para cá; porque não
chegou; porque não fez, o que aconteceu? Mas não tem a hombridade de dizer e
mostrar aquilo que foi feito e que está sendo feito, que é de grande importância
para o nosso povo. Vamos seguir; vamos continuar lutando; vamos continuar
senhor Presidente, trazendo mais vitórias para o nosso povo. Eu aprendi uma
coisa na minha vida, que o bom político não é aquele que derrota os seus
adversários; o bom político é aquele que traz vitórias para a sua população. E é
assim que vamos continuar seguindo. É assim que vamos continuar respeitando e
andando de cabeça erguida em todo o município; porque fomos nós que tivemos
a coragem de mudar esta cidade; fomos nós que tivemos a coragem de implantar
o desenvolvimento neste município. E é por isso que vamos continuar dizendo
nos 4 cantos deste município senhor Presidente, e garantindo as pessoas e
garantindo a família de Araci, que este município vai continuar prosperando;
que este município vai continuar crescendo; que este município não vai voltar
para o passado. Porque respeitamos a nossa população. Porque respeitamos o
nosso povo e este povo que tanto esperou, este povo que tanto sonhou que hoje
nós respeitamos 3 mostramos como é que se administra um município. Não
poderia deixar de parabenizar a minha amiga Gilmara, pela passagem do seu
aniversário. Uma mulher guerreira, uma mulher que luta junto com o seu povo.
Parabéns Gilmara por mais um ano de vida! Muito obrigado senhor Presidente e
um bom dia a toda a nossa população.

Vereador José Augusto na Tribuna:

Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo presente; povo
que escuta pela Cultura FM; pelo Facebook da Câmara; que Deus e pelo meu
Facebook, que Deus ilumine a todos aracienses e a nós aqui desta casa.
Agradecer a Deus pelo ar que estamos respirando, coração que está pulsando,
mete que está funcionando, nossos olhos que estão vendo, meus pés que estão
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andando; graças a Deus tenho que pedir todo dia a ele força e coragem. Quero
iniciar senhor Presidente, falando da comoção aqui, do falecimento do nosso
inesquecível Zedafó. Fazer de tudo aqui para não chorar, porque para mim estes
dias estão sendo muito difícil. Para mim uma perda muito grande, que tinha
comigo igual um pai, pessoa que me tratava igual um filho. Agradecer muito a
Deus por tudo que sou e onde eu estou, a Deus, ao povo e a ele. E ali eu vi o
pessoal, quando abraçava o caixão, a primeira palavra era “você matou a minha
fome. Você me ajudou muito”. De novo a velho, o clamor era esse. Tão
respeitado pelos seus adversários políticos, pelas pessoas do nosso município;
agradecer a todos que estiveram aqui, em nome da família de Zedafó. E ontem
recebi um presente que foi o blazer que ele participou da posse do seu filho Silva
Neto. Hoje no Quererá será a Missa de Sétimo Dia; pedi aos colegas e amigos
que se puderem ir, a partir de 4h da tarde, lá no Quererá. Mas Deus vai dar
força para a gente superar tudo, porque deus é quem pode nos dar força. Senhor
Presidente, quero... Eu não ia falar hoje aqui sobre ações políticas, mas, não
poderia deixar de falar, porque o afeto de muitos daqueles que tenta querer se
promover denegrindo a imagem das pessoas que vem fazendo muito por este
município, como o nosso prefeito Silva Neto e a nossa vice Keinha. Ouvindo um
áudio, ouvindo na radio Cultura ou na Tucano FM, a ex-gestora esteve lá,
Nenca, e ali ela no programa Tribuna Sisaleira, ela citou alguns fatos que
praticamente 80% ou 90% é mentira. Ela disse lá que Araci para ter parto tem
que ir para outra cidade. Eu quero dizer a ela que doutor Nilson é um grande
profissional e faz diversos partos aqui, dia de terça feira. O município não pode
ter e no tempo dela não tinha nem parto, aqui em Araci praticamente. Ela disse
que não tem ortopedista. Eu discordo porque ortopedista em Araci tem. Está
atendendo toda semana. Ela disse que não tinha ginecologista; você também
mentiu ex-prefeita! Tem ginecologista sim! Apesar que, quando você precisa, vai
no particular. Concordo também que tem sua condição financeira, mas se você
for lá, você vai ver que tem ginecologista. Ela falou também que não tem
pediatra. Praticamente o que tinha aí se afastou, por problema de saúde, doutor
Pedro. Mas tem uma pediatra aí, que atende toda semana. Falou da UPA que
teria que colocar em Pedra Alta; sabemos que a UPA não tinha nenhuma
possibilidade no momento, que não tinha água em Pedra Alta, não tem uma
estrutura que a UPA precisa. Mas o prefeito conseguiu um PSF duplo, aí ela
disse que deveria atender 24h todos os PSFs; mas no tempo dela não atendia
nem durante o dia, quanto mais 24h! Outra coisa que ela falou; ela falou de
mutirões de catarata. Quem mais conseguiu mutirões de catarata para o
município de Araci, foi o prefeito Silva Neto. O povo de Araci sabe. Outra coisa
que eu gostaria de falar aqui é sobre ela dizer que não colocou o nome dela a
disposição. Mas ela não poderia colocar, porque o nome dela é sujo! O nome
dela, ela não pode ser candidata a nada, porque ela está inelegível. Por isso que
ela não botou o nome dela. Mas assim, já trocou já de candidato; era o seu
esposo, agora seu marido; era seu marido, agora é seu filho. E aqui terça feira,
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rapidinho, eu vi... Eu gostaria que ele estivesse aqui, o vereador Léo de Eridan,
que ele afirmou tudo que eu falei sobre a Du Campo, do seu Edvaldinho. Mas o
que mais me chamou atenção colegas vereadores, que o caso é grave. Ele dizia
aqui nas suas palavras, que está gravado, que a Du Campo tem vários sócios. Se
os colegas quiserem eu vou passar uma cópia. Só existem dois sócios, uma
mulher e ele com 80% das ações. Está em minha mão aqui oh, meu povo de
Araci. Só tem dois sócios; uma mulher com 20% e ele com 80%. Um cara que
tinha 18 anos; que ainda não explicou da onde veio tanto dinheiro, com tanto
equipamento no valor de 2 milhões. E ele disse aqui, o vereador. Palavra dele.
Estava o nome dele, mas o dono era o pai. Laranja! E ainda vem pregar aqui.
Ele é louco! Ainda vem pregar aqui. “Quem é o pai que não coloca?” Pelo amor
de Deus, ainda vender a prefeitura. Mas eu vou passar para os colegas sobre a
Du Campo. Ele falou do concurso; que o concurso era para ser cancela do
mesmo, porque passou muita gente de Tucano. O concurso, ele é para o Brasil
inteiro. Não só pode fazer o povo de Araci não. Pode passar qualquer um. Na
Câmara aqui tem muita gente de fora, competente, capacitado para trabalhar. E
falava que passou os guardas de Tucano; que era para anular. Ora, passou ele,
passou a irmã, passou o irmão, passaram dois primos... Aí tinha que anular
mesmo! Incrível! Em uma família passar tanta gente no concurso. Alguns não
passaram, ficaram na suplência e eu tenho prova. Foram lá apertaram a exgestora e colocaram. Chamou de última hora, para o cargo. E eu provo! Eu
nunca disse aqui uma vírgula que não seja verdade Manoel de Bernardino.
Agora meu povo de Araci, ela falou também sobre a questão da COAFA. A
COAFA de Araci foi invadida no tempo dela, que ela não ligou e ainda diz que
vão fazer. Eu vi um vídeo do seu Edvaldinho, dizendo que vai fazer na margem
da BR, diversos quiosques para entregar ao povo. Se não cuidara da COAFA,
que estava lá para comercializar os nossos produtos do município, como é que
vão fazer alguma coisa? E ele estava perto! Que ela diz lá na fala lá na Tucano
FM, que “nós vamos melhorar a saúde”. Isso ela está no meio meu amigo. Aí é
que vai piorar. E ele diz que vai seguir os passos da mãe. Se seguir está
atrapalhado. Não como cidadão, não tenho nada contra, estou falando aqui
como gestora. É grave um negócio desses. O que me chama atenção, que eu vou
mostrar aqui é que ela responde... Está aqui, da justiça, a diversos processos.
Tem um processo aqui de nº 037/2005, ação civil pública, devolução ao Tesouro.
São 12 de devolução ao Tesouro e ressarcimento aos cofres públicos. Foi o que
isso aí? Se a justiça está mandando devolver foi o que? Quem lembra do lugar
ali de comercializar os animais? Que até hoje está na justiça e eles dizem que
Silva Neto nunca se preocupou. Porque está na justiça. Não prestou conta. Foi
uma das coisas que causou problema para ela. E o seu filho diz em todas as
entrevistas. “Vou seguir os passos da administração de minha mãe”. Pelo amor
de Deus! Responde daquele dinheiro das estradas, está aqui Ministério Público,
do Ministério da Integração Nacional, 2 milhões e 100 mil. Responde. Porque
teve um parecer e depois veio o pessoal do Ministério aqui e tornou vê que não
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foi feito o que determinava ao Ministério. Responde na justiça até hoje. Você vem
aqui, “ex-prefeita de Araci é denunciada por não prestar conta das verbas
federais”. Está no G1. Está aqui no G1. Pelo amor de Deus. E melhor, vou
mostrar. De quem era a... E aqui oh, isso aqui é do Tribunal de Contas. De quem
era a de Pinho aqui de Araci? De quem era? O povo sabe? Destina-se a atender
despesa com aquisição de fardamento para os garis. A De Pinho vendeu! Está
aqui oh. Tribunal de Contas Jera. Eu guardo tudo. Olhe quem vendia para a
prefeitura, o filho, a De Pinho que eu não sei quem era o dono, mas era da
família, vendia também. Até farda para os garis. É grave meu amigo. Será que
ele tão perto que estava filho que não viu tudo isso? Aí está aqui. A Voz do
Campo meu povo de Araci. “Araci, município sofre com descaso do Poder
Público”. Está aqui oh. Pelo amor de Deus. Os garis jogaram dominó dentro da
prefeitura, invadiram a prefeitura. Quem não lembra? Eu tenho foto dos garis na
frente porque não receberam! Tiraram o dinheiro. E outra coisa, tiraram o
dinheiro sem nota para comprovar. O transporte escolar tem nota; tiraram até o
final, ficaram 3 meses sem pagar vereador Jefson. E vem agora quererem pregar
o auto da moralidade. Faça a sua campanha; peça seu voto que ele diz ontem no
vídeo: “esse é a turma do atraso, que não fizeram nada por Araci”. Vou tornar a
repetir seu Edvaldinho. Se o município de Araci pegar o exemplo que você como
dono da Du Campo administrou... O Araci vai se afundiar, viu. Porque é grave.
O cara diz aqui que a Du Campo, a Du Campo está no nome dele, mas é do pai
dele. Isso é grave. Isso era para apurar. Quem lembra do leilão do transporte?
Que venderam o carro pipa venderam máquinas, venderam carros pequenos e
não deixaram nada. Até as ambulâncias deixaram no estaleiro sem motor. Eu
tenho foto! Vem pregar ali que a praça de esportes Maria Pinho foi abandonada.
Eu tenho foto. Nem alambrado tinha, os ferros todos caídos; o prefeito ainda
conseguiu fazer uma reforma. Buracos enormes; eu tenho foto, posso dar aqui
aos colegas. E vem pregar o auto da moralidade. Pelo amor de Deus meu povo
de Araci. Como é que eu digo que vou administrar o município, se eu não
consegui administrar uma empresa que eu era laranja, se eu nem administrei
coisa que eu era laranja. Deixei acontecer o que aconteceu. Então meu povo de
Araci, fica para vocês analisarem. Mas eu tenho dito nesta Tribuna, só tem um
que vai julgar a todos nós do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Deus e o
povo! O povo sabe a quem deve prestar confiança. E falo aqui, presto confiança,
mesmo vindo de lá keinha saiu na hora certa. Quando viu que o desmando era
grande, ela não concordou com a situação que estava acontecendo na
administração de lá e hoje faz parte da família 12. Que Deus abençoe a todos. E
digo a você Silva Neto, você vai sair dessa administração com a cabeça erguida
e o povo de Araci orgulhosos por ter tido um prefeito competente dentro do
nosso município. Muito obrigado.
O tempo marcava 10 horas e 36 minutos quando o presidente Jefson voltou
à sua fala, justificou as ausências dos vereadores Léo de Eridan e Virgílio,
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certificou a todos que não havia mais nada a ser tratado, fez suas saudações
finais e declarou em nome de Deus o encerramento da sessão.
Sala das Sessões - Plenário Vereador José de Oliveira Lima – 22 de
setembro de 2020.
Jerônimo Jesus de Lima
Vereador 1º Secretário _________________________________
Jefson Miranda Cardoso carneiro
Vereador Presidente
__________________________________
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