ATA N 23/2020
Sessão Ordinária em 06 de outubro 2º Período
A Câmara de Vereadores de Araci, realizou sua 23ª Sessão Ordinária do
segundo período legislativo de 2020, no dia 06 de outubro do ano em curso, 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, a vereadora Jamile Magalhães
da Costa e os vereadores Marcos Antônio Pimentel, Leandro Andrade Macedo,
José Augusto Moura de Andrade e o vereador Luiz e Souza.
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.
Tendo todos tomado assentos, o presidente declarou aberta a sessão em nome de
Deus e de pronto abriu os trabalhos do Primeiro Expediente, solicitando ao 1º
Secretario vereador Jerônimo que procedesse as Leituras de Pauta, sendo lida
unicamente a Síntese da Ata da sessão anterior, leitura submetida à aprovação e
aprovada por unanimidade.
Sem mais nenhum item de pauta o presidente o Grande Expediente e sem
nenhuma pauta na Ordem do Dia, deu início ao tempo dos pronunciamentos da
Tribuna da Câmara, chamando em primeira mordem o vereador Laerto.

Vereador Laerto na Tribuna:

Senhor Presidente; senhores vereadores; público presente um bom dia.
Senhor Presidente, a política hoje em nosso município, para um vereador é uma
política muito acirrada; nós teremos este ano 84 candidatos, todos eles o
objetivo é o voto. Mas senhor Presidente, a gente, muitas vezes fica triste,
quando nós vereadores vamos pedir um voto e muitas propostas indecentes e
muitas vezes a gente até entristece, perde até o animo a gente sair pedindo voto.
Mas, também senhor Presidente, tem aquelas pessoas de gratidões pelo serviço
prestado, que eles também dão aquela força para que a gente continue na
política. O incentivo! Então é dessa forma que eu venho enfrentando mais esse
desafio, como outros colegas também. Por quê? O vereador, nós sabemos que é
para defender o povo aqui na Tribuna. Cobrar é o papel do vereador. Isso é o
nosso dever! Projeto aqui na Câmara de diversos vereadores, a gente tem
aprovado. Isso sim! Mas senhor Presidente, quero também falar da secretária da
infra, a Márcia, que até agora não foi resolvido as minhas cobranças. Espero
sim, que a secretária da infraestrutura, verifique a empresa que, agora com a
política, carro e mais carro, dirigindo ali na estrada do Poço Grande e,
ultimamente a gente está vendo que pode acontecer uma tragédia ali. E eu tive...
Passei muito medo esta semana, por causa disso. Que vinha um carro, que nem
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iluminação tinha. E aí? Descendo. Passou aquele desespero. Como a estrada,
uma parte é boa e aquele momento ali é ruim, a velocidade você tem como
diminuir. Então, eu peço à secretária que veja essa empresa que ganhou a
licitação, que seja breve para construir aquele bueiro, porque as britas não
existem mais. Então secretária, isso aí é uma cobrança que diariamente a gente
está fazendo aqui, porque é uma via que todas as pessoas que têm o seu veículo,
de Araci até Várzea da Pedra e Sta. Luz, é o dia a dia. Então, nós não queremos
que amanhã venha acontecer algo pior. Dando continuidade senhor Presidente,
fazendo algumas visitas em algumas casas e vemos muitas cobranças na saúde. E
em uma casa que eu estive senhor Presidente, eu falei a senhora “não se
preocupe, que a pré-candidata vai, vem a sua casa. Não se preocupe”. E chegou
o dia e essa candidata chegou nessa residência e questionou a saúde. Estavam lá
8 meses para fazer um exame; um preventivo 4 meses. E essa candidata, ela
disse: “Realmente a saúde está ruim. Vou ter de mudar tudo”. Eu digo “mudou
agora”. Mudou! Porque a gente sabe que está com essa dificuldade. Então, como
ela não tem prioridade de dizer que a saúde está boa, tem que criticar o governo.
E tem de prometer que vai ser melhor. Porque se for para continuar o que está
aí... Sinceramente, não tem saúde! Exame básico, de rotina, você passar 4, 5
meses, realmente, é muito difícil senhor Presidente. E tem mais senhor
Presidente e senhores vereadores, têm pessoas na secretaria que pega exame por
fora; marcado pela prefeitura, pela Secretaria de Saúde, para beneficiar o
candidato. Isso não tem nada escondido! Nós sabemos disso! Agora, o que foi
que aconteceu? Pegaram determinado exame, que a secretaria não fez e como
era particular, devolveram. Por que não procurou o candidato, para pagara o
valor de 800 reais o exame? Só faz o exame e que a secretaria faz. Eu não
entendo. Todo exame que é feito pela secretaria, esse exame é pago pelo SUS!
Então é isso que eu digo; algumas pessoas são beneficiadas pelo Poder Público.
Essas pessoas que estão trabalhando lá indicadas pelos vereadores ou outras
pessoas. E que é prejudicado? Aquelas pessoas mais humildes! Que marcam os
exames de laboratório, quando pega a requisição, tem mais de 10 exames. Eu
disse: “Graças a Deus o laboratório está funcionando”. Marca para aquela
data, quando chega, só marca 3 exames, hemograma. Sabe qual é a desculpa?
Terminou o material! Acabou o material! A pessoa que vem da zona rural, que
tem aquela relação de exames, já marcados, ele já chega dizendo “vou fazer
esses exames”. Quando chega lá é surpreendido. Quem tem condições procura
um laboratório e faz. E quem não tem volta, pagando a passagem de quase 20
reais mais ou menos. Então, fica difícil dizer que a saúde está boa. Se você lá,
que está em sua residência, que tem visitado a Secretaria de Saúde e achar que
está bom... Continue! Agora, se vocês virem o que está passando, as
humilhações de marcações de exames, perseguições políticas; você só tem uma
chance de mudar. Para a gente mudar é o 19! Porque tem gente pedindo voto e
não pede para o prefeito. Se você tem o seu prefeito, você tem de levar. É isso
que eu faço! Onde eu estou eu estou com Edivaldinho e Celinha; não escondo de
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ninguém. Não tem nada escondido! Determinado candidato chega numa casa, se
é de onde? Eu quero voto para vereador. Para quê isso? Nós vamos saber!
Quando você sai de uma residência, outro diz: “Vereador Fulano de tal saiu de
casa”. Não tem nada escondido! Não tem. Então senhor Presidente, a gente... Eu
fico revoltado nesse momento que está passando, porque saúde é muito
importante e a gente sem saúde não é nada. Aquela pessoa que passou na
residência dizendo que o vereador Laerto não é candidato e essa pessoa não
passou ainda lá. Passe; porque não pode esconder. Hoje nós temos 13
candidatos a vereador, a reeleição. Então é por isso que assim tem que ser
verdadeiro. Aquelas pessoas que achar que vereador Laerto vai continuar e eu
preciso continuar, para dar um apoio na saúde; aquelas capelas que sempre o
vereador vem ajudando; aquelas pessoas que sempre, cada ano vinha se
formando... A gente teve aqui ajudando; pena que este ano não teve formatura.
Mas sempre estive presente. Então é vereador Laerto, este você pode confiar! O
número 90.000. Muito obrigado e um bom dia.
O vereador Jerônimo foi o segundo a ocupar a Tribuna.

Vereador Jerônimo, na Tribuna:

Mais uma vez senhor Presidente, estendo o meu bom dia a toda população
de Araci, em especial, a nossa amiga Tereza, aí na Rua José Pinheiro e também
a todos os moradores do povoado do Campo Grande, o qual eu tive a
oportunidade de estar o final de semana, Lajinha e Roça de Dentro também. Mas
senhor Presidente, nós temos aqui toda a população de Araci uma (Ausência de
áudio) acredito que 80 candidatos a vereadores, que vão disputar as eleições no
dia 15 de novembro. E eu não vivi senhor Presidente, a população de Araci, o
que eu estou vivenciando hoje, estando vereador, com as propostas que as
pessoas chegam aqui no gabinete, que eu continuo... Gostaria de avisar a toda
população de Araci, que eu continuo atendendo no gabinete de 8h às 12h, todos
os dias. E não vão na minha residência por favor. O local de trabalho do
vereador, pelo que eu conheço o Regimento interno diz, que nós temos que
trabalhar na Câmara de Vereadores, o qual nós temos 15 gabinetes, para que a
gente possa atender a população de Araci. Solicito a vocês que procurem o
vereador Jera, que venham por ventura procurar, venham até o gabinete 14, de
8h as 12h, para que a gente possa atender e conversar com toda a população de
Araci. Mais uma vez eu lembro não me procure na minha casa. Porque o local de
trabalho é aqui! Então assim senhor Presidente, falando aqui sobre a saúde.
Saúde é coisa fundamental para nós todos; mas eu vou pedir a Secretaria de
Saúde, junto com a infraestrutura, já que tirou os toldos da Rua 7 de Setembro,
vamos tirar também da frente do hospital, porque já está vergonhoso aquela
ação. Eu acredito que o distanciamento que está sendo feito lá naquele toldo,
pode ser feito dentro da recepção; aquela rua interditada, para mim hoje é uma
vergonha. Nós temos uma área também, onde tem as grades, que no período da
tarde pode colocar cadeiras para as pessoas; mas que aquele toldo que está na
Rua Almerindo Oliveira Lima, tem que ser retirado de imediato. Eu faço parte da
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Câmara de Vereadores, estou no grupo sim, da gestão atual. Faço parte. Mas,
vamos entender que o que está errado a gente tem que consertar. Não é porque
nós fazemos parte de um grupo político, que as coisas estão erradas e eu tenho
que me calar ou procurar defeitos em quem passou. Eu acho que isso é uma das
coisas que, nós vereadores, deveríamos analisar. Por quê? Defender gestor ou
gestoras que já passaram ou gestores, às vezes, a gente esquece de fazer o nosso
papel. Porque quem é hoje candidato, pré não, candidato ao Executivo, que faça
lá as suas defesas. Que faça lá seus ataques. Eu tenho que estar aqui neste
púlpito é mostrando o que o vereador Jera fez durante 3 anos e alguns meses.
Quando eu ouço nas ruas “e essa correria, como está?” Eu simplesmente
respondo: “Eu não estou em correria! Eu estou em caminhada com o povo”.
Porque o verbo correr e nessa correria, ou você está perseguindo alguém ou
você está sendo perseguido. E eu não estou entrando na casa de ninguém, me
humilhando, suplicando voto para permanecer nesta casa. A população de Araci
tem nas redes sociais, na minha página no Facebook, tudo que nós fizemos.
Então, as pessoas que estão aí entrando na sua residência; dona Maria, seu
José, seu Manoel, dona Tereza e prometendo empregos, mil empregos eles vão
ter que dar para ter mil votos. Vai chegar... Onde é que nós vamos ter mil
empregos para dar a este povo? Isso está sendo vergonhoso a cada dia que se
passa. Um candidato novo, mas com a velha política. Isso me entristece cada dia.
E sem se falar nas ofertas; gente recebam mesmo, recebam blocos, recebam
cimento, conta de energia; recebam. Porque primeiro, quando se chega com essa
proposta, que a gente sempre diz aqui, que primeiro corrupto é o eleitor, aí a
gente entende o outro lado. “O que é que o senhor precisa para votar em mim?”
Sabe o que é que o povo está precisando candidatos e político do nosso Araci? É
de vergonha. Que nós, candidatos a vereadores, tenhamos o compromisso para
com o povo e entrar na casa do cidadão perguntando o que é que quer pra votar
e fazer compromisso político. É uma vergonha para nós, que estamos aqui
almejando uma cadeira novamente ou quem está fora que quer entrar aqui. Isso
não é fácil! Você candidato... É a coisa mais simples, aliás, é a coisa mais
simples entrar na casa do povo e perguntar o que é que você quer pra votar em
mim. Embora também tem a pergunta do eleitor. “O senhor tem candidato a
vereador? É ainda eu não tenho”. Esse ainda eu não tenho quer dizer o quê?
Esperando uma proposta de quem chegou para dar. Mas quem quiser dar, dê!
Recebam vocês. Recebam, mas na hora da urna, lembra do 55.111. Que aqui
comigo é compromisso e atitude. Então eu fico observando quando se fala da
troca. E eu vou contar aqui um caso hilário que aconteceu comigo, coisa que não
aconteceu na eleição passada senhores vereadores e população de Araci. Tive o
prazer de um cidadão me procurar, no sábado pela manhã, o qual eu ia saindo
da minha casa e me fazer a seguinte proposta: “Vereador, eu estou precisando
de uma bateria para o meu carro”. Eu disse para ele simplesmente o seguinte:
“Venda o carro e compre a bateria”. Porque se você tem um carro e não tem
condições de ter uma bateria, você não pode ter carro. E isso é sempre assim; co
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que direito o cidadão, você que faz uma proposta dessas, tem a coragem de
apontar para nós aqui, os 15 e dizer que só aqui têm corruptos? As coisas estão
se invertendo. Recebi uma proposta meu povo, de que “vereador, eu estou
precisando de um revestimento no piso do meu banheiro”. Eu simplesmente falei
para a senhora: “Que dia eu tomei banho na sua casa?” Então, as coisas, os
papeis estão se invertendo cada dia que se passa. Então, as coisas estão porque
chegam a esse patamar. Porque nós, candidatos, seremos, cedemos a pressão do
eleitor para permanecer aqui; por um titulo de vereador, nós deixamos de ter
privacidade; nós deixamos de viver para a família e isso comigo não vai
acontecer. Porque eu acredito muito que tem pessoas que pensam como eu. E nós
queremos realmente um Araci melhor. Porque quando eu uso os meus 10
minutos, aqui nesta Tribuna, é para mostrar a população, você cidadão que quer
o bem comum da comunidade e não da sua família só, que nós temos espaço
aqui, nós somos um percentual pequeno. Mas nós precisamos ter um
representante a altura, para que fale certas verdades sem receio. E isso eu venho
defendendo cada dia que se passa. Então, as coisas que acontecem em nosso
município, justamente por causa disso. Da pressão que se sofre, do eleitorado,
para que a gente possa permanecer. Vamos fazer diferente! Você cidadão, eu
convido, você cidadão, você cidadã, para que a gente possa continuar nesta casa
eu preciso do voto das pessoas que pensam num Araci melhor. Que nós
possamos cobrar, como o vereador Laerto, pois aqui agora, sobre a saúde, sobre
os exames, se a prefeitura não dispõe preventivos, vamos dizer que não tem. Mas
que não adianta fazer um preventivo e receber com 1 ano, depois que a mulher
morreu. Isso é vergonhoso não só para mim. Como também uma administração
pública. É simples dizer um não. Porque o não a gente já tem toda hora. Então,
vamos pensar no Araci melhor, mas no Araci melhor para todos. E às vezes, a
gente vai fazer certos combinados, certos comícios, certas promessa que não
para para analisar o depois. Volto a dizer: “Você, que esteve no bairro do
Coqueiro, prometendo rede de esgoto, prometendo calçamento” É mentira minha
gente! Nós estamos aqui há 4 anos tentando, buscando emendas parlamentares e
um candidato disse que vai fazer rede de esgoto. Só se ele comprar um caminhão
pipa, um limpa foca para estar recolhendo tudo todo dia. Porque é uma
vergonha cada dia que se passa e nossa cidade. Então, mais um recado eu deixo
a você. Quem tem o que mostrar, o nosso mandato, nós temos o que mostrar. Eu
não preciso prometer nada a ninguém. Só peço que vocês analisem a vida, o
mandato do vereador Jera, para que a gente possa continuar. Um vereador
expos o número dele, mais uma vez, o meu é 55.111; compromisso e atitude
acima de tudo, porque o nosso povo merece respeito. Um abraço a todos e
fiquem com Oxalá.
Depois de Jera fez seu pronunciamento o vereador Léo de Eridan.

Vereador Leandro na Tribuna:

Meu bom dia senhoras e senhores; público aqui presente; as pessoas que
nos ouvem; aos colegas vereadores e todos os funcionários desta casa meu bom
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dia. Meu bom dia especial àqueles que nos acompanham através das redes
sociais e também aqueles que nos acompanham através da radio Cultura FM.
Não poderia, nesta manhã, deixar de prestar solidariedade à família do seu
Alberto da Lagoa do Boi, que acabou de falecer. Mas, entrando no debate de
hoje, eu queria falar hoje, um pouco de saúde pública. Esta semana eu tive
diversas visitas e diversos casos relacionados à saúde pública do nosso
município. É com muita tristeza que nós encontramos pessoas com varias
situações de saúde pública, na nossa terra e que vem sofrendo, há meses, há anos
e não tem apoio nenhum por parte da gestão. Casos que não tem nem o TFD. E
casos que o TFD não dá nem para pagar a alimentação. Encontram casos e mais
vídeos e mais vídeos nas redes sociais, na internet aonde jogam o nosso
município no ridículo; aonde as pessoas reclamam e acusam uma regulação
como a regulação da morte. E eu não discordo! Realmente é a regulação da
morte. Mas por que os pacientes de Araci sofrem tanto para conseguir uma vaga
na regulação? Já falei nesta Tribuna e vou repetir. O município de Araci não
consegue as vagas na regulação, muitas vezes, por falta de uma pactuação que a
atual gestão cortou. O que é isso? Vocês que estão me ouvindo, o município de
Araci, ele tem que pactuar o município com grandes hospitais de Feira de
Santana. Ele tem que fazer um documento e autorizar o Ministério da Saúde, a
destinar recursos para o Cléristo Andrade, para o Hospital da Mulher, para a
Clínica Martedei, para hospitais de grande porte; mas o município de Araci
cortou a pactuação. E aí nós ficamos a mercê seu Luiz, apenas de hospitais
gerais. Esta é a grande dificuldade e a grande verdade que muitos não contam
ao cidadão araciense. Se o município de Araci tivesse mantido as pactuações nos
grandes hospitais de Feira de Santana, talvez, nós não teríamos tantas pessoas
sofrendo no hospital de Araci. E todos aqui sabem o que eu estou dizendo! E aí
senhoras e senhores, eu me deparei com caso do cidadão que usa uma sonda, o
senhor Pedro. E aí, para minha surpresa, a família me ligou seu Pedro à sonda
vazando urina, sangue e no hospital de Araci, no posto de saúde não tinha uma
sonda de alivio, que custa 8 reais e 90 centavos, comprada em quantidade. Como
eu estava indo ao município de Serrinha, um dos familiares decidiu ir comigo na
DIRES. Chegando na DIRES, a diretora da farmácia da DIRES, tentando nos
ajudar, ligou para a secretária do município, senhora Ofélia. E diante da família
vereador Jerônimo, que é vizinho à casa de horário; a secretária de saúde de
Araci disse que nunca faltou sonda em Araci. E o cidadão se desesperou “me dê
o celular que eu quero falar com ela”. Ela disse “não, não precisa. Vou pegar o
seu número, quando eu chegar em Araci eu vou ligar e vou resolver a sonda”.
Nem ligou e nem resolveu! Uma sonda que é um material de expediente básico,
um valor irrisório e o cidadão araciense sofre. A DIRES vem investigar e
analisar o caso e aí diz “não, nunca faltou”. É muito fácil dizer que nunca
faltou. É muito fácil tentar vim defender nesta casa, porque tem um beneficio da
gestão. Eu queria ver se fosse na pele de um vereador, parente de vereador! Aí
eu queria ver. O COVID-19 entrou o recurso, parece que acabou a doença.
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Acabou o COVID-19 em Araci. Não é só a questão da rua do hospital que é uma
vergonha; que eu já ia falar no meu dia de hoje. Estava no meu discurso. Mas
mudar rota ali do Buzú, para só descer, não subir. O cidadão entra em Araci,
passa na frente à Câmara de Vereadores, ele tem que ir lá pelo Tanque da Nação
ou voltar aqui pelo laboratório LABOMED para chegar na praça principal. Só
descem as ruas de Araci! E aí senhoras e senhores, eu preciso falar no
sofrimento que as pessoas estão passando na questão do serviço de transporte
para pacientes para Salvador. Muitos não estão encontrando vagas, aonde tem
muitos, muitas vezes indo passear. Muitos estão saindo de Araci para fazer uma
triagem. Chega em Araci no Aristide Maltez, faz a triagem e 8h da manhã está
liberado. Muitos até operados, até com problema de CEA, de câncer e tem que
esperar o carro sair de Salvador 7h da noite. Isso tem que mudar! Independente
de gestão. A gente está ouvindo as pessoas; eu estou indo visitar; eu estou vendo
o sofrimento de perto. O cidadão sai de Araci para ir para outro município,
quando realiza as suas cirurgias, sua operação, liga para um vereador, liga para
um familiar, tenta falar com o hospital e não consegue; o serviço de ação social
do hospital em Feira, Salvador, Antas tenta falar com a secretária ou serviço
social do hospital de Araci e não consegue por muitas vezes; o vereador se
desloca e vai até ao hospital e informa a cidade, o leito, o hospital, a hora que
teve a alta... E o hospital de Araci diz: “Eu só posso ir buscar quando tiver um
paciente transferido para a cidade aonde tem a alta”. E o sofrimento só aumenta
a cada dia das pessoas de Araci. É preciso ter gestão para cuidar do povo. E aí,
as mulheres que me escutam, os homens que me perdoem, mas nós homens somos
mais relaxados do que as mulheres para tratar da saúde. Nós estamos no
Outubro Rosa e vamos entrar no Setembro Azul recentemente; a prefeitura já
colocou no stand da secretaria Outubro Rosa; a prefeitura alega que não tem
preventivo, que não tem ultrassom, que não tem transvaginal, que não tem nada.
A prefeitura alega que a fila é enorme; nós estamos no Outubro Rosa, todo
mundo divulgando, colocando fotinha do lado, jogando nas redes sociais e eu
nunca coloquei. Nunca coloquei porque é uma vergonha falar da saúde da
mulher em Araci. Invés da prefeitura estar gastando com marketing,
propaganda, era para estar fazendo stand, mutirões, trazendo obstetra,
realizando esses exames na mulher; aí sim, eu ia aplaudir e dizer “estamos no
Outubro Rosa em Araci”. Cuidando das mulheres da nossa terra. Não adianta
propaganda e deixar as mulheres sem ter o direito de realizar um preventivo;
uma transvaginal, que são exames de rotina, exames básicos. E aí senhoras e
senhores, antes de sair do tema da saúde eu queria pedir aos motoristas, trate os
pacientes com mais carinho. Não fiquem andando de Salvador até Araci, saindo
de lá 7h da noite e querendo chegar aqui 9h, 9:30h; as pessoas estão cobrando.
Vêm pessoas operadas nos carros; vêm pessoas enfermas nos carros e aí eu vou
tirar a culpa da gestão. Vou pedir aos motoristas, ande com mais cuidado; zele
das pessoas que são pacientes que estão dentro dos carros. Eu tive um caso aqui
no fundo da Vila Olímpica, que o rapaz vinha operado de Salvador de depois de
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Sta. Barbara, o carro deu um pulo tão grande no quebra mola, que soltou um
ponto da operação; abriu. Vou pedir aos motoristas, trate com mais carinho,
com mais amor. Os funcionários do município, as pessoas que atendem ali no
hospital, na recepção, os enfermeiros, vocês que atendem nos postos de saúde,
tratem as pessoas com mais carinho, com mais amor, porque quem paga o
salário de vocês, não é o prefeito, não é o vereador, é o povo que vocês estão
transportando. Queria senhoras e senhores, falar um pouco sobre o CAPS de
Araci. Olhe, Araci recebeu, para remédios de alta complexidade, 169 mil 955
reais e 28 centavos do Governo Federal. Dinheiro creditado em conta! Vocês
que fazem tratamento no CAPS, que tem problemas mentais, psicológicos, não
aceitem o CAPS dizer que está faltando medicamento esses dias. É impossível
faltar medicamento com um dinheiro deste na conta. É impossível! Os senhores
vereadores podem verificar, que a informação é verídica. Consultei ontem, está
aqui oh. Mais de 169 mil reais. E aí senhoras e senhores, eu preciso falar de
educação; eu preciso dizer a Secretaria de Educação; eu preciso dizer ao
sindicato APLB; eu preciso dizer aos profissionais de um modo geral, que o
município, nós, as pessoas que foram a favor da nucleação, erraram! E feio! Eu
disse aqui vereador Jera, em uma assembleia vereador Marquinhos, que é o
Presidente, eu disse em uma assembleia que, nuclear escolas da zona rural ia ser
um erro. Porque nuclear escolas da sede eu ainda entendo, porque o aluno da
sede vai ser transportado para a sede e vai evitar gastos com vários diretores,
coordenadores, vice-diretores; mas o diretor regional, ele já é diretor de todas
as escolas da regional. E aí nuclearam as escolas, tiraram os alunos dos
povoados, fecharam as escolas dos povoados pequenos, para transportar para
povoados grandes. Sabe o que aconteceu? O transporte de baixa qualidade,
alunos de 4, 5 anos de idade; qual é o pai que vai deixar um aluno de 4 anos a 5
anos de idade, sair do Campo do Eloi para estudar em Pedra Alta? E nós
perdemos uma cacetada de alunos por causa da nucleação! Essa é a grande
verdade. Errou! A Secretaria de Educação, o sindicato APLB, errou em nuclear
as escolas da zona rural. E isso tem que ser revisto. Tem que reabrir as escolas
urgente; está errado! Eu disse na assembleia “vão errar, vão dar um tiro no pé”.
E aconteceu! Eu queria entrar no tema também da ação social. Nós falamos de
saúde, de transporte de pacientes e muitos não têm nem o dinheiro para lanchar;
muitos estão com as luzes cortadas. A COELBA chegou em Araci, cortou energia
de quase 10% da população. Eu nunca vi um negocio desse. E aí as pessoas, o
povo eufórico, preocupado procura os vereadores em época de campanha,
achando que alguém vai pagar uma conta de energia. Não vai; é proibido! A Lei
Eleitoral nos proíbe. E aí eu pergunto: “Cadê a ação social, para cuidar das
pessoas carentes?” distribuir cesta básica; pagar, ajudar uma conta de água, de
luz; conseguir um medicamento quando a Secretaria de Saúde não conseguir;
cadê a ação social de Araci, para distribuir cesta básica no projeto fortalecer
para fortalecer o cultivo e a produção do sisal? O povo que trabalha no sisal,
que está me ouvindo, sabe que nós temos um Projeto de Lei que autoriza o
8

município a doar cesta básica a todo produtor de sisal, que esteja cadastrado
nos motores. Cadê? E eu não estou vendo funcionar nada neste período de
campanha. Sinceramente, a gente visita e é mais problema. A gente faz outra
visita e é mais problema. Não vou pedir voto hoje, nesta manhã. Todos me
conhecem, sabem o meu trabalho, sabe o meu perfil, sabe o que eu venho fazendo
defendendo o povo, defendendo a categoria, defendendo principalmente a classe
de professores. E aí, para encerrar meu discurso eu queria falar dos pedidos de
impugnações. É impugnações. Gente, o jurídico de uma campanha, contra outro
jurídico de uma campanha, vai pedir várias impugnações, tanto do lado A contra
do lado B e do lado B contra o lado A. vamos deixar ser julgados; deixem de
pregar a esperança maldosa da cabeça dos aliados; deixe de iludir os aliados de
vocês de ambos os lados. Vamos aguardar o julgamento para depois publicar
algo que impugna a candidatura de alguém. Nesta manhã, meu bom dia, meu
agradecimento a todos.
O quarto foi o vereador Guinha de Pascoal.

Vereador Valter na Tribuna:

Bom dia senhor Presidente; senhores vereadores; público aqui presente.
Quero saudar a todos em nome do nosso amigo Vado, aqui da região do
Caldeirão, que se faz presente aqui nesta manhã, obrigado pela presença.
Também não poderia senhor Presidente, deixar de saudar duas pessoas, aqui
nesta manhã, o meu amigo Fabio, lá da região do Caldeirão, hoje reside lá no
Ovo da Ema, onde tive a oportunidade, de na ultima semana, fazer uma visita a
este cidadão, almoçar junto com a família, junto com os amigos e agradecer
mesmo de coração de ter compartilhado pelo aquele grande momento em
família. Agradecer a você Fabio, seu pai Fabinho pela essa grande recepção,
nossos amigos, todos presentes naquele momento e dizer que sai dali muito feliz
com suas palavras, palavras de sua família; uma palavra de fé e de esperança do
nosso povo. Também não poderia deixar de saudar e parabenizar o meu amigo
Ronilson alquimista, grande cidadão, também lá do Ovo da Ema; um camarada
que desenvolve um grande trabalho aqui no nosso município, funcionário público
deste município. Só tenho mesmo a agradecer essa grande recepção e amizade
que sempre tive com você e com a sua família. Mas ouvindo senhor Presidente,
aqui atentamente, o vereador Léo de Eridan, quando fala na questão da
compactuação do estado, do município. Dizer vereador, que o município de
Araci, sempre fez o seu papel, sempre desenvolveu o seu trabalho na área da
saúde e Vossa Excelência, na última terça feira, teve a oportunidade de escutar o
meu pronunciamento, quando eu me referi a questão da regulação do estado. A
regulação do estado vereador, o culpado não são os municípios não. Falar de
regulação, falar de pessoas que sofrem, não só aqui no município de Araci, mas
que sofrem em todo o estado, dependendo dessa regulação, que sabemos o
porquê, bem lá atrás, o governador Jaques Vagner criou a regulação no estado.
Nós somos políticos vereador e nós sabemos muito bem o porquê foi criada a
regulação no estado da Bahia. Qual é dos vereadores aqui, talvez, a grande
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maioria que em uma madrugada, uma tarde, uma manhã, não já pegou o seu
telefone pedindo socorro ao seu deputado? Para poder fazer uma transferência
de emergência, para poder salvar uma vida. E nós sabemos vereador, que a
regulação é para privilegiar políticos! Políticos ligados ao governo. Eu falo aqui
Manoel de Bernardino, sem medo de errar; a regulação do estado, que o povo
sofre, que o povo clama, é para privilegiar políticos ligados ao governo! Me diga
ao contrario. Agora, acusar um município, que diante de tantas dificuldades,
diante de tantos problemas, que é negligente na saúde; negligencia do estado
vereador! Não canso de utilizar esta Tribuna da Câmara, para dizer que nós
vivemos em uma região que tem mais de 600 mil habitantes; de uma região que é
esquecida pelo estado. Nós estamos a 106 km do hospital de emergência mais
perto. A 106 km! Nós estamos a quase 220 km da capital do estado. Onde
vereador, pessoas gestantes, borá falar de gestantes, que dependem, que para
mim é o maior crime que o estado comete é ter que colocar uma gestante na fila
da regulação. Na hora da dor do parto vereador, quando chega a dor do parto,
não espera não. Ou sai ou a gente sabe o que acontece. E nós vivenciamos isso
diariamente. Não só aqui no município de Araci, mas em todos os estados. É
muito difícil senhores, ter que transferir pessoas aqui do nosso município para o
centro-oeste do estado, onde sai 3h da manhã e chega 6h das noite. Talvez pouco
sabe o que é ter que colocar uma pessoa no fundo de uma ambulância e viajar
uma madrugada e um dia para poder chegar no hospital de emergência. E eu
sempre bati nesta tecla aqui vereador, sempre bati nessa tecla, que o nosso, a
nossa região necessita com urgência de um hospital para poder atender as
necessidades do nosso povo. Porque é o nosso povo que sofre; é o nosso povo
que clama. O município de Araci faz a sua parte e te garanto vereador, faz a sua
parte e faz bem feito. Hoje nós temos uma saúde diferenciada no nosso
município; antes nós não tínhamos nem uma ambulância. Nenhuma ambulância
o município tinha. Hoje nós disponibilizamos, de ambulâncias novas,
disponibilizamos a SAMU, que em breve vai estar servindo toda a região. Hoje
nós temos um UPA funcionando; hoje nós temos um hospital formado com todos
os leitos, com ar condicionado; hoje nós temos uma nova estrutura dentro do
Hospital Municipal. E as pessoas que dependem daquela unidade sabem o que eu
estou falando. A dificuldade da saúde que nunca vai deixar de existir. Nunca vai
deixar de existir. Cada dia é um problema novo; cada dia é uma situação. As
pessoas realmente clamam pela saúde. E quem tem a obrigação é o estado, é o
Governo Federal, que pouco faz vereador, pela saúde, não só dos baianos, mas
dos brasileiros. Pouco faz! Mas vamos continuar lutando. Vamos continuar
vereador, buscando dias melhores para o nosso povo. Vamos continuar
trabalhando, levando a verdade as famílias nos 4 cantos do nosso município. Eu
vou dar só um exemplo... Vereador, me desculpa, mas está terminando o meu
tempo de fala. Mas eu vou dar só um exemplo da última semana. A última
semana, o povoado do Caldeirão recebeu uma visita de políticos. Uma visita de
políticos; imagina que bacana. Chegaram lá, festa, pá, foguete, foguete para
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todo canto. Aí me sobe no palanque um ex-candidato a deputado estadual, no
palanque, para dizer lá no povoado de Caldeirão, que o PSF daquela localidade
e a quadra de esporte lá do povoado de Caldeirão, tinha sido de punho dele com
a ex-gestora. Imagina! Há pouco tempo esse mesmo cidadão, que subia nos
nossos palanques, que esmagava a ex-gestora nos seus pronunciamentos, que
esmagava a oposição, que dizia que Neto era o maior prefeito da região do sisal,
vai para o Caldeirão dizer que ele e a ex-gestora foram os autores das obras que
chegou no Caldeirão. Aí me deu um balanço em minha cabeça. Ué, o cara era
oposição ferrada a ex-gestora e agora já está dizendo que as obras que
chegaram no povoado ele teve participação junto com a ex-prefeita. Muito feio
suplente de deputado estadual; muito feio para um político sair por aí mentindo,
pregando a inverdade, pregando a mentira, destilando o ódio por onde passa.
Queria que o senhor tivesse a hombridade de chegar naquela localidade e
parabenizar ao político que transformou a vida daquele povo, levando tudo que
uma localidade necessita vereador José Augusto, Vossa excelência sabe da luta
incansável para que os benefícios chegassem naquela localidade e beneficiasse o
nosso povo, para num período de política de pessoas tendenciosas, de pessoas
que nunca fizeram nada por aquele povo, tentasse ser o padrinho ou o pai de
tudo aquilo que chegou. Lamentável! Não precisamos de políticos que mentem,
de políticos que saem por aí pregando a mentira no nosso município, inclusive,
eu sou cidadão araciense, sou político na minha terra. Inclusive esse cidadão
saiu da terra dele, lá da região de Alagoinhas, para vir fazer política no
município de Araci. E aí não dá para entender vereador Jefinho, veio da sua
terra para poder fazer política no município de Araci, para ser tornar político
aqui. Não sei qual é o respaldo na sua região, respeito o meu povo, mas é
lamentável na realidade o pronunciamento que esse cidadão fez lá no povoado
de Caldeirão; até mesmo porque a comunidade sabe o respeito, a comunidade
sabe o amor que nós temos por aquele povo, a luta incansável diariamente, para
poder levar mais beneficio para a região e não poderia deixar de agradecer ao
prefeito Silva Neto, por ter anunciado mais uma obra para aquela região. Dessa
vez é o Pau de Rato que vai estar recebendo uma obra de infraestrutura
importante para aquela comunidade bem esperada pelo nosso povo. É uma
garantia da gestão, uma garantia do prefeito Silva Neto, que beneficiaria aquela
comunidade e a comunidade vai receber uma obra importante. Também não
posso aqui deixar de falar das duas estradas, onde aquela região também está
recebendo uma obra de infraestrutura, uma obra importante para aquele povo;
um sonho da comunidade e já sentimos no semblante da população, a alegria, o
desejo de receber em breve esse serviço de infraestrutura na localidade; a
alegria das crianças em saber que vai receber um parquinho infantil, que vai
receber canteiros, que vai receber uma iluminação diferenciada e que a praça
realmente vai ficar bonita. Quero senhor Presidente, agradecer a todos aqui
presentes, a população de Araci e dizer que vamos seguir firme, lutando por mais
vitórias para o nosso povo de Araci. Um forte abraço a todos.
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Guinha deixa a Tribuna e o vereador José Augusto assume por 15 minutos.

Vereador José Augusto na Tribuna:

Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo presente; povo
que escuta pela Cultura FM; povo pelo Facebook; Deus abençoe a todos os meus
colegas que aqui estão; agradecer a Deus por mais um dia aqui com saúde,
graças ao meu bom Deus, tem que agradecer a Ele todo dia, pelas vitórias que
me dá. Senhor Presidente, quero iniciar senhor Presidente, rapidinho aqui, só
para dizer que eu não sei por que tem vereador aqui da oposição, que vem
pregar o auto da moralidade, que nunca falou uma verdade aqui; que vem para
aqui dizer que Araci não é compactuada com nenhuma cidade. Mas eu estou com
documento aqui, eu vou compactuado, eu vou mostrar a população de Araci e
vou entregar a ele de novamente como entreguei a Du Campo, ao vereador Léo
de Eridan, que eu nunca vi ele falar uma verdade aqui. Se você pegar o que ele
fala aqui, não tem 10% da verdade. Araci é compactuado com Salvador, Feira
de Santana e aqui tem diversas ações do município, como cirurgia, ato daquela
cirurgia de catarata, tem cirurgia de todo tipo, toda especialidade com coité
também, Sta. Luz e está aqui oh, está tudo marcado aqui o total de cirurgia que o
município tem com esta cidade. Aí vem para aqui querer mentir para população.
Eu vou lhe entregar vereador, novamente como lhe entreguei a Du Campo, vou
lhe entregar aqui oh. Está vendo? Estou entregando a você; isso aqui é um
documento do Governo do Estado, você mentiu. Olha aqui oh! Estou lhe
entregando para tirar Xerox. Tira Xerox e me devolva o original, por que...
Vereador, você falou e eu não pedi; você acusou e eu não falei. Eu estou lhe
dando a prova. Tira a cirurgia... Tira a Xerox e me entregue. Outra coisa
senhoras e senhores, eu quero... Feira de Santana está aqui também vereador!
Feira de Santana está aqui oh. Então você mente mais uma vez. Você pede
aparte para mentir mais uma vez! Está aí oh. Você nunca falou a verdade! Outra
coisa vereador, que eu vou lhe dizer aqui. Você defendeu e disse que defende a
classe de professores; você defende porque tem você professor, sua irmã, suas
duas irmãs; você não defende a classe, você defende a sua causa! E não a causa
do povo. Falar da administração do prefeito Silva Neto é fácil, difícil é ser o
prefeito Silva Neto, com trabalho e dedicação. Sabemos que a saúde merece
muito mais; chegou a 160 mil vereador, não foi para a CAPS não, é o dinheiro
do COVID-19 que vem todo mês e ninguém está negando aqui não. Aqui eu estou
falando não foi para remédio, Vossa Excelência mentiu também, pode ser gasto
em qualquer área. Então, não venha para aqui querer criar, querer botar na
cabeça do povo, dizendo que o município não está ligando para a saúde não. Eu
vou lhe mostrar aqui a foto das ambulâncias; quando a sua ex-gestora entregou
que você não fiscalizou; quando ela abandonou a saúde, que saiu na Voz do
Campo está lá. Então, como é meu povo de Araci, quem fez mais por Araci que o
prefeito Silva Neto? Me traga, vamos para o debate aqui para ver quem fez mais!
Eu gostaria de falar também aqui vereador, lhe perguntar, está aqui oh, as fotos
das ambulâncias meu povo oh. Vou entregar a ele também, para refrescar a
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memória dele. Está aqui oh! Ele disse que vai fazer um vídeo depois que sair
daqui; se você fizer um eu faço dois! Eu de 11 anos de mandato, tenho o prazer
de dizer que sempre preservei pelo meu nome e nunca vim para esta Tribuna
para mentir não. E estou lhe mostrando a vossa Excelência aqui, estou lhe
entregando, para você tirar Xerox. Vossa Excelência disse que falou de Feira de
Santana, você falou de todas as cidades. Está gravado meu povo, pega aí
Salvador e Feira de Santana. E Vossa Excelência pede aqui agora aparte...
Pediu e tomou e não deixou eu nem eu autorizar. E disse que falou de Feira;
Vossa Excelência mentiu que está compactuado com Feira de Santana. Que
mentira é essa vereador? Estão aí os valores. Está aqui oh; isso é um documento
do estado, que vem diretamente de um município para outro. Outra coisa meu
povo de Araci. Eu não sei por que fala também na questão de exame em Araci.
Diz que não faz preventivo. Vamos lá saber se faz preventivo ou não! Demora
porque manda para Salvador; que dá o resultado é Salvador, não é o município
de Araci não. Será que não está fazendo preventivo, pediatra, cirurgião que é o
doutor Nilson, que faz toda terça feira cirurgia aqui, ortopedista duas vezes no
mês, ginecologista, faz transvaginal, exames de catarata como eu falei aqui
diversos, mamografia é feita diversos em outra cidade e aí vem para aqui querer
pregar o auto da moralidade. Uma destruição que deixaram que eu me sinto
envergonhado vereador, de Vossa Excelência vir para aqui falar de saúde, no
passado tu não olhou em nenhum momento. Tu era defendia; eu mostrava as
coisas erradas. E aí vem para aqui pregar o auto da moralidade. Disse que foi
na DIRES resolver um problema de um cara lá, de não sei o quê. Vereador, eu
tenho lá o Celeste que tem um filho, que a família votou em Vossa Excelência,
ficou o tempo todo comprando remédio, que poderia dar entrada na DIRES e
Vossa Excelência nunca foi com ele. Eu peguei o menino, a mãe do menino lá há
quase 1 ano atrás, leve na DIRES junto com a minha esposa e cadastrou. Só para
fazer o cadastro você recebe o medicamento. Que alguns remédios que a DIRES
fornece. E aí Vossa Excelência para aqui falar de pessoas que precisam, que a
DIRES, que não sei o quê... Pelo amor de Deus vereador, eu estou dando o nome
e vá perguntar aqui a alguém de Araci, vá perguntar no João Vieira se é verdade
ou não. E aí meu povo de Araci eu me pergunto aqui. Falaram da questão do
pedido de afastamento do senhor Edvaldinho e disse que Keinha também pediu.
Keinha pode ter sido... Pediram de Keinha, mas é diferente do seu Edvaldinho. O
seu Edvaldinho, como ele foi para as redes sociais, ele escondeu o que ele tinha,
não declarou nada e aí o ato da gravidade. Seu Edvaldinho está ativo na
empresa, como administrador com 80% das ações e você sabe quem condenou
Edvaldinho, que está lá o vídeo? Vossa Excelência, que pegou aqui e disse que
Edvaldinho, estava o nome dele na empresa, mas o dono era Zé Pinho. Olhe que
coisa grave. Mas não me surpreendo que Vossa Excelência disse que o concurso
que a ex-gestora fez era para desmanchar que foi irregular. Aí já não me
surpreende vereador. Eu vou dizer a Vossa Excelência, que Vossa Excelência
soltou um áudio, dizendo que vai impugnar a candidatura do vereador; se tiver
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errado tem que impugnar mesmo. Mas eu sei... Você já pediu, você está dizendo
que pediu, não tem problema não. Vote, se quiser chegar na urna e votar no
vereador Zé Augusto, pode votar, que você vai ver que vai aparecer e se Deus
permitir e o povo, eu voto de novo para esta casa. Não lhe desejo mal não! Eu
lhe entrego nas mãos de Deus, com toda a maldade que você já fez comigo, com
minha família, com várias pessoas de João Vieira. Vou lhe dizer melhor. Você
fez... O povo não tem que acreditar quando você faz um vídeo. Você fez um vídeo
vereador, condenando o maior profissional, que hoje a EMBASA pegou o senhor
Zé Beto. Você diz lá no seu áudio que, 80%... Porque você já é médico. Que 80%,
está lá eu tenho o áudio aqui, se você duvidar eu passo terça feira. Que era
envenenamento, 80% já era envenenamento. Aí sai lá que é rota vírus! Que é um
problema na caixa de fezes de animais. E aí o cara corre até o risco, esse
cidadão lá que é um homem que todo mundo conhece o Zé Beto, em todo o
município de Araci, correu o risco de alguém fazer alguma coisa. Então
vereador, eu só lhe entrego nas mãos de Deus, porque a maldade, ela só
prevalece em quem vive com a maldade. E quem tem Deus não prevalece não.
Vereador, Vossa Excelência, Vossa Excelência já falou. Mas vou lhe dá; fale do
Zé Beto fale.

Vereador Leandro se manifesta: – Quando eu citei o nome de Zé Beto em
algum lugar?

Vereador José Augusto – Você... Mas quem tirou a italiana? Quem tirou a
italiana?

Vereador Leandro – Eu estou lhe perguntando. Quando eu falei em nome
de Zé Beto ou quem tirou a italiana ou jogou alguma coisa lá? A maldade está
em seu coração!

Vereador José Augusto – Deixa eu lhe falar. Parou. Senhor Presidente,
corte aí senhor...

Vereador Leandro – Você às vezes acusa as pessoas sem ter provas.

Vereador José Augusto – Corte aí. Senhor Presidente, ele disse que foi o
veneno que jogaram na italiana; quem tirou a italiana foi o Zé Beto. Quem ouviu
o áudio da mulher de Zé Beto, desesperada, vendo a hora do rapaz acontecer
alguma coisa. Vossa Excelência não só fez isso com ele não. Fez comigo, fez com
meu irmão. Vossa Excelência fez lá também com várias pessoas; vamos para
João Vieira. Vossa Excelência não tem moral para falar de ninguém! E na hora
que Vossa Excelência falar aqui, se é para ir para a guerra nós vamos. E vamos
guerrear! Outra coisa que eu vou dizer a Vossa Excelência aqui; não fique
falando de Pedra Alta que tem que passar a ser cidade não. Quem sabe lá é o
Governo Federal que já tem um projeto lá. Vossa Excelência não tem condições
de passar nenhum povoado, distrito a cidade. Porque você não vai falar se fez
alguma coisa em João Vieira? É que o povo de João Vieira lhe cobrou nos
grupos. O que você fez vereador, dentro de João Vieira? Nada! A não ser
destruir, cavar buraco no meio de rua, quebrar entrada de rua e não fez nada.
Agora vou debater com você aqui, para eu lhe mostrar o que eu lutei e consegui,
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junto com o meu prefeito Silva Neto. Então meu povo de Araci, vamos tomar
cuidado com aqueles que querem pregar o auto da moralidade. E Vossa
Excelência não era para ter nenhum respeito pelo grupo que Vossa Excelência
está. Que Vossa Excelência afastou aqui o pai de Edvaldinho, quando perdeu a
eleição, foi lá e votou para afastar. Que eu não faço isso nunca com o meu
grupo! Pode perder hoje e amanhã, eu não faço isso. Aí você vem acusa que o
cara é laranja aqui na Tribuna. Acusa o cidadão. Então, só digo a Vossa
Excelência o seguinte. Quem condena o próprio seu grupo é Vossa Excelência
quando sobe na Tribuna. Ou é vocês que é 19, não tenho nada contra, para mi
tem pessoas boas também. Agora ele, afastou o pai de Edvaldinho aqui; depois
da eleição e depois eu provo aqui, chame (Ausência de áudio) todo mundo e
Manoel que estava aqui, que tentaram pedir o afastamento da ex-prefeita. E está
aqui querendo pregar o auto da moralidade. Agora, me mostre qual foi o dia que
eu tentei apunhalar as pessoas que me deram a mão? Vou honrar o nome de
Zedafó aqui. Entrei com processo e não sou juiz não! Entrei como qualquer um
pode entrar e vamos aguardar o desfecho. Quem sabe é Deus e a justiça o que
vai acontecer. Se ele não tiver nenhum problema, ele não vai ter problema, mas
se ele tiver, aí pode segurar que a situação se complica a cada dia. Dizer ao
povo dos bairros pobres. Defenderei aqui o grupo 12 pela uma questão de honra
e pela uma questão de trabalho. Se não tivesse quantas vezes estava errado e eu
disse aqui nesta Tribuna, prefeito, está errado! Mas tanto já errou como acertou
mais do que já errou. Mas quando vê que está errado, tenta acertar porque tem o
chinelo da humildade. Julgue! O povo de Araci julgue. O que é bom para Araci,
quem passou e destruiu e levou o dinheiro de Araci ou quem está aí, que sempre
preservou o seu nome em todas as obras entregando nos bairros? Todas as obras
que começa entrega. Vamos lá, mostre um desvio com a nota fiscal como eu
mostrei aqui. Mostre vereador, que este prefeito aí desviou alguma coisa? Que
eu já desafiei a vocês aqui , para eu pedir a cassação dele aqui. Porque eu
conheço o prefeito que ali está. Vocês perseguiram Zedafó. Zedafó foi perseguido
injustamente e eu entrei com um processo contra Edvaldinho, justo porque
sonegou o que tinha e o que tem. Então, que julgue primeiramente Deus a justiça
da terra que está aí para fazer a justiça e não eu e nem ninguém. Agora honro
você Zedafó, onde você estiver. Honro o teu nome e serei sempre grato a você e
vou ser até o fim da vida. Se for para eu sair desse grupo, prefiro sair da política
de Araci. E muito obrigado.
O último vereador a falar da Tribuna foi o vereador Marquinhos.

Vereador Marcos na Tribuna:

Presidente; colegas vereadores bom dia. Na política municipal de Araci é
sempre isso. Vocês que estão sentados aí, vocês jovens que são o futuro de Araci,
não acreditem em nada do que falam aqui. Vocês Guardas Municipais, não
acreditem em nada do que falam aqui. Vocês que estão em casa, não acreditem
em nada do que falam aqui. E eu vou provar! Primeiro, pedir desculpas a vocês
que estão aqui presentes, por eu usar óculos escuros; porque o meu grau é muito
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forte e o meu grau normal ficou no carro e o carro foi consertar. Por isso que eu
peço desculpas a vocês que estão presentes, a Guarda Municipal, meu amigo
Geison e vocês jovens que estão aqui e aos funcionários desta casa e aos meus
colegas vereadores eu peço desculpas por estar usando um óculos escuro. Vou
provar aqui a vocês que a saúde me deu dois mandatos. Mas a saúde me deu dois
mandatos, porque eu tenho grandes amigos; porque os amigos meus quando
precisam de mim eu estou rente com eles. 2008, 2014, 2016 e 2018. Jovens,
prestem atenção, vocês que estão aqui no plenário, prestem atenção. Vocês
sabem o que as pessoas que administram a política de Araci fizeram há 2 anos
atrás? Vocês sabem? Estes grupos que estão brigando hoje, que um é bonito e o
outro é feio, você sabe o que eles fizeram? Exceto eu, vereador Marquinhos e o
vereador Jefinho? Vocês sabem o que nós fizemos o que eles fizeram? Eles se
abraçaram! Esse grupo, hoje, que está brigando aqui, dizendo que Chico é
Francisco, eles estavam juntos para Governador do Estado. Agora aqui, chegam
aqui e são que a saúde não presta; que a educação não presta; que a segurança
não presta; que o asfalto está quebrado; que o Araci Norte não presta. Sabem
por que isso meus jovens que estão aqui me vendo e me vem aqui diariamente?
Porque na hora que mais Araci precisa, eles pensam neles! A briga política
estadual eu com muita honra sou amigo pessoal de José Ronaldo de Carvalho.
Um dos grandes líderes políticos da Bahia. É por isso que eu consigo tudo! É por
isso que eu tenho o prazer de apoiar o meu colega vereador Jefinho; porque eu
sou um cara honesto. Porque quando eu precisei, ele sozinho me acompanhou na
política estadual. É por isso que o vereador Jefinho, tirou mais de 9 pacientes de
dentro do hospital. É por isso que o vereador Jefinho, tem o meu respeito, a
minha admiração e o meu apoio. E eu peço aqueles 800 votos que eu tive, eu
peço a todos vocês, me ajudem, porque eu preciso honrar esse compromisso com
o vereador Jefinho. Porque quando eu mais precisei de um amigo, que pegasse
no meu braço, de um amigo que me ajudasse, o vereador Jefinho estava do meu
lado. O vereador Jefinho me acudiu. O vereador Jefinho, com a sua família,
disse: “Não Marquinhos, eu vou apoiar José Ronaldo de Carvalho para
governador”. É por isso que nós fazemos coisas que ninguém aqui faz! Ninguém
faz! Ontem mesmo, nas visitas que nós fizemos, o vereador Jefinho, o meu amigo
Marcos e Ricardo, viram a admiração, o prazer das pessoas em me ter na porta
da casa delas. O vereador Jefinho viu isso ontem, o carinho, o brilho dos olhos
das pessoas. E eu estou fazendo com o vereador Jefinho o que eu não fiz na
minha campanha. Eu estou batendo de porta em porta, pedindo para eles para
que eles me ajudem, porque quando eu mais precisei no município de Araci...
Para que eu mostrasse para o meu líder político José Ronaldo de Carvalho.
Todos se afastaram e os dois grupos políticos, que hoje brigam aqui, estavam
abraçados para Governo do Estado! É por isso que o vereador Marquinhos tem
moral. É por isso que o vereador Marquinhos tem esse respaldo. É por isso que o
vereador Marquinhos tem o prazer, a satisfação, a honra, a alegria de apoiar o
vereador Jefinho para vereador. Nós temos casos que só mesmo nem o dinheiro
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resolve. Mas o conhecimento e a amizade resolvem. Essa hipocrisia de todos
vocês que estão nas redes sociais; essa hipocrisia, essa mentira, esse jogo sujo;
mas eles estavam todos juntos para Governador do Estado. Eles estavam na
mesma mesa, comendo na mesma mesa. E onde estava o vereador Jefinho? Onde
estava o vereador Marquinhos? Sozinho! Um candidato a Governo do Estado
disse: “Marquinhos, Jefinho eu tenho o prazer de ir em Araci”. Mas meu
governador, meu líder, a dificuldade é grande. “Não importa! Só em
Marquinhos, você e Jefinho vir aqui e dizer para mim, à consideração que vocês
têm comigo eu irei de retribuir”. 2022 está vindo aí. 2022 está vindo aí. Eu não
estou pensando em eleição municipal; eu estou pensando em salvar vidas; as
pessoas do hospital sabem; quem trabalha na regulação sabe da minha força
política; do meu conhecimento. Mas sabem por quê? Porque quando José
Ronaldo precisa de mim eu estou rente e firme. Mas só que os dois grupos
estavam juntos, se beijando, se abraçando. Vocês lembram eleitores de Araci,
vocês lembram como era antigamente? Um grupo era um, outro grupo era outro.
Não, o ano passado, a última eleição de Governo do Estado estava todo mundo
junto, abraçadinho. “Ah que o deputado me deu um trator. Ah, que o deputado
meu deu uns braços de luz. Ah, que o deputado fez isso”. Mas na hora da moral,
na hora de salvar vida (bate na Tribuna), é o vereador Marquinhos que tem a
moral. Porque o trator não salva vida não. Seu Luiz, seu primeiro mandato; sei
que Vossa Excelência não ficou muito satisfeito; sei a honra que Vossa
Excelência tem, o homem que o senhor é senhor Luiz. Eu deixei de sair candidato
a vereador, não foi por causa da decepção de votação; porque eu tenho esse
compromisso com o vereador Jefinho e desde ontem eu vou e casa em casa; eu
vou pedir, porque meu colega vereador Jefinho eu lhe devo isso, eu lhe devo isso.
O que você fez comigo na campanha de Jose Ronaldo de Carvalho. Vossa
Excelência sabe da minha aproximação com José Ronaldo de Carvalho. Mas
jovens que estão aqui presentes, vocês que estão em casa, observe isso em 2022.
Observem o respeito que eu tenho com José Ronaldo de Carvalho é o mesmo que
eu tenho com o colega vereador Jefson. Com Vossa Excelência, porque Vossa
Excelência me deu a mão. Aqui não tem nada de Central de Regulação; aqui não
tem nada de pactuação; mas foram eles que colocaram esse governador; foram
eles que pactuaram com isso aí que está aí! Foram eles todos, exceto eu e o
vereador Jefinho! Exceto eu e o vereador Jefinho!Com segurança pública, com
educação, com tudo. Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei com Presidente
de um partido que Zé Ronaldo me deu. Ganhei! Cheguei 2011, ganhei 2012.
Ganhei 2016. Mas eu tinha que falar isso para vocês. Esse compromisso eu tenho
que honrar com o vereador 55.555, é do meu coração com essa gratidão que eu
tenho com você Jefinho. É esse respeito, é essa admiração que eu tenho com você
Jefinho. Porque você me deu a mão para apoiar o governador José Ronaldo de
Carvalho. Porque passou do Juliana meus amigos, às vezes nem o dinheiro
resolve. Mas eu tenho aqui no meu WhatsApp, o respeito e o carinho do grande
líder José Ronaldo de Carvalho. Eu ia colocar o áudio em que Zé Ronaldo me
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respondeu. Isso ontem. “Amigo, bom dia. São milhares de mensagens; quando
você quiser falar comigo, liga que eu vejo que é você. Eu estou aqui na correria
imensa”. Olha, um homem como Zé Ronaldo, me dando uma justificativa, porque
ele não respondeu a minha mensagem. Isso é o respeito que eu tenho,
independente de quem seja vereador futuramente. Quando vocês pensam em
Araci, pensem em Feira de Santana. Mas quando chega a campanha eleitoral
estadual, eu vim para cá em 2008 com José Ronaldo; vim para cá recentemente
com Jose Ronaldo. E quando eu cheguei aqui eu só fui amparado pelo vereador
Jefinho. E eu sou homem de honrar aquele que me dá a mão. E eu vou fazer
vereador Jefinho, eu vou fazer com a sua campanha o que eu nunca fiz nas
minhas duas campanhas. Marcos, Ricardo e você viu ontem; dia e noite, se for
correspondido, glória a Deus. Mas isso eu tenho que mostrar para você. E vocês
que estão me ouvindo, vocês que me ajudaram eu preciso da ajuda de vocês; eu
preciso que vocês me ajudem no 55.555. É uma obrigação que eu tenho com o
vereador Jefinho. Que fique bem claro, não sou contra ninguém; sou amigo de
todos. Mas na hora todo mundo fica junto. Pode olhar aí; observem. A banda A e
a banda B; ficaram juntos para Governo do Estado. Aí quer colocar a culpa na
Central de Regulação; quer colocar a culpa no município. Mas se foram eles
mesmos que apoiaram o atual governador. Mas quando o bicho pega... Liga
para Marquinhos. Jefinho, fala com Marquinhos. Liga para Marquinhos; vê o
que Marquinhos consegue em Feira. Eles se esquecem que no momento crucial,
para que este município crescesse mais ainda, todo mundo ficou junto. Todos
ficaram juntos! Fui para o meio da rua, para Feira com um microfone deste
sozinho pessoal da Guarda Municipal. Eu sozinho e o vereador Jefinho, com este
microfone e Zé Ronaldo e a equipe toda. Eu gritando, pedindo a população de
Araci. Nunca fui, nunca, contemplado com apoio nem do grupo A, nem do grupo
B na hora de apoiar Zé Ronaldo. Mas uma coisa eu carrego no meu coração há
anos. “O sábio sabe que não sabe; o tolo tem certeza que sabe”. Ouçam-me de
novo. “O sábio sabe que não sabe; o tolo tem certeza que sabe”. Esses discursos
aqui são só para passar o tempo. As redes sociais é só para quem não tem o que
fazer. Porque a linha política de Araci, todos sabem como é. Então eu digo.
Espero que vocês reflitam muito bem o que eu estou falando aqui, para quando
for 2022, tenho convicção que realmente eu estarei aqui com José Ronaldo, com
ACM Neto, com Paulo Souto; estarei aqui, vou vir aqui de novo em 2022. E
parem de reclamar da saúde. Parem de reclamar da educação. Parem de
reclamar de tudo, porque todos vocês votaram no PT. Tenha uma boa semana a
todos e um bom dia.
O presidente Jefson retoma sua fala e notificou a justificativa da ausência
da colega Jamile e do colega Roberto. Dirigiu a todos, suas últimas saudações e
sem mais nada a tratar declarou em nome de Deus o encerramento da sessão.
Sala das Sessões -, Plenário Vereador José de Oliveira Lima – 06 de outubro de
2010.
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