ATA Nº 03/2021
Sessão Ordinária em 16 de março - 1º Período
Às 09h15 do dia 16 de março, reuniram-se no plenário os (as) vereadores
(as): Edneide Santana Pereira, Francisco Lima de Oliveira, Gilvan Oliveira dos
Santos, Jefson Miranda Cardoso Carneiro, José Augusto Moura de Andrade,
José Mário da Conceição Junior, Joselito José de Sousa, Laerto Januir Barreto
Pinho, Leandro Andrade Macedo, Leonardo Carvalho dos Reis, Luizmar Matos
de Sousa, Manuel Matos dos Santos, Valter Andrade de Oliveira e Virgílio
Carvalho Santos.
Depois de saudar a todos os presentes, o presidente Virgílio Carvalho
Santos convidou-os a se colocarem em pé para a execução do Hino Nacional
Brasileiro e do Hino Municipal de Araci. Em seguida, Justificou a ausência da
vereadora Jamile.
Os trabalhos do Pequeno Expediente foram iniciados com a leitura da
síntese da ATA nº 01/2021 da Sessão Ordinária realizada em 23 de fevereiro de
2021, feita pelo 1º secretário Leonardo Carvalho. Logo em seguida, o
presidente realizou as seguintes leituras das correspondências oficiais: OFÍCIO
nº 1/2021 dos partidos PT/PODEMOS/PROS que indica a vereadora EDNEIDE
SANTANA PEREIRA como líder da minoria e o vereador LEANDRO
ANDRADE MACEDO como líder da oposição da Câmara Municipal de Araci;
OFÍCIO nº 1/2021 dos partidos PSD que indica a vereadora JAMILE
MAGALHÃES DA COSTA como líder do partido na Câmara Municipal de
Araci. Foi realizada também a leitura de proposições: PROJETO DE LEI nº
001/2021 de autoria do vereador JEFSON MIRANDA CARDOSO CARNEIRO
que “estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade
essencial em períodos de calamidade pública no município de Araci”;
PROJETO DE LEI nº 002/2021 de autoria da vereadora JAMILE MAGALHÃES
DA COSTA que “Dispõe sobre a criação da „Semana de incentivo ao uso de
bicicletas e respeito aos ciclistas‟ do município de Araci e dá outras
providências”; PROJETO DE LEI nº 003/2021 de autoria do vereador JEFSON
MIRANDA CARDOSO CARNEIRO que “reconhece as academias como serviço
essencial para o Município de Araci em tempos de crises ocasionadas por
moléstias contagiosas e dá outras providências”; INDICAÇÃO nº 001/2021 de
autoria do vereador LUIZMAR MATOS DE SOUSA que “indica a construção
de 02 lombadas na Rua Bom Viver”; INDICAÇÃO nº 002/2021 de autoria do
vereador LUIZMAR MATOS DE SOUSA que “indica a construção de 02
lombadas na Rua Durval Pinto”; INDICAÇÃO nº 003/2021 de autoria do
vereador LUIZMAR MATOS DE SOUSA que “indica a construção de uma
praça pública no Povoado da Ribeira II”. Ato contínuo, o presidente procedeu a
leitura de pareceres: PARECER nº 001/2021 da Comissão de Constituição,
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Justiça e Redação Final FAVORÁVEL, com placar unânime, ao Projeto de
Resolução nº 001/2021 de autoria da Mesa Diretora que “altera o os artigos
16, inciso II alínea “b”, 24 incisos III e IV, 89, 91, 94 e 99 da Resolução 001 de
16 de dezembro de 2019 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Araci) ”.
No Grande Expediente foram feitos os pronunciamentos dos vereadores:
Jefson em relação aos projetos de lei 001/2021 e 003/2021; Luizmar a respeito
das Indicações 001, 002 e 003/2021. Na Ordem do Dia se realizou as discussões
e as votações dos seguintes projetos, sendo os projetos 001/2021 e 003/2021 de
autoria do vereador Jefson Miranda Cardoso Carneiro colocados na ordem do
dia mediante requerimento de urgência acatado pelo presidente: PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 001/2021 de autoria da MESA DIRETORA que “altera o os
artigos 16, inciso II alínea “b”, 24 incisos III e IV, 89, 91, 94 e 99 da Resolução
001 de 16 de dezembro de 2019 (Regimento Interno da Câmara Municipal de
Araci) ”; PROJETO DE LEI nº 001/2021 de autoria do vereador JEFSON
MIRANDA CARDOSO CARNEIRO que “estabelece as igrejas e os templos de
qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no
município de Araci”; PROJETO DE LEI nº 003/2021 de autoria do vereador
JEFSON MIRANDA CARDOSO CARNEIRO que “reconhece as academias
como serviço essencial para o Município de Araci em tempos de crises
ocasionadas por moléstias contagiosas e dá outras providências”; INDICAÇÃO
nº 001/2021 de autoria do vereador LUIZMAR MATOS DE SOUSA que “indica
a construção de 02 lombadas na Rua Bom Viver”; INDICAÇÃO nº 002/2021 de
autoria do vereador LUIZMAR MATOS DE SOUSA que “indica a construção
de 02 lombadas na Rua Durval Pinto”; INDICAÇÃO nº 003/2021 de autoria do
vereador LUIZMAR MATOS DE SOUSA que “indica a construção de uma
praça pública no Povoado da Ribeira II”.
Após isso, deu-se início aos pronunciamentos dos vereadores inscritos
para fazerem o uso da Tribuna da Casa.
 Jefson Miranda Cardoso Carneiro:
Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, ouvintes da
cultura FM, saúdo a todos com um bom dia. Quero lamentar profundamente
essa sessão de hoje por tanta interpretação, que o problema aqui não é o
regimento, o problema é a interpretação e execução do regimento. O regimento
não tem nenhum problema foi sentado com diversos doutores com todos os
vereadores e o regimento não tem problema nenhum, o problema é
interpretação do regimento interno, mas eu não vou me ater a isso porque eu
venho já a alguns dias revoltado e chateado um pouco pelo que
vem acontecendo com o nosso Brasil com o nosso Estado e com nossa cidade.
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Meus amigos onde vamos parar com tudo isso, é como diz o vídeo que
assistimos, é procure um culpado para pandemia se é o governador que manda
ficar em casa se é o médico se é o comerciante se é o Pastor se é a gente
procure um culpado para tudo isso. Talvez hoje nós encontremos alguns
culpados digo isso porque o governo federal enviou milhões para os Estados
para que os estados e municípios montar-se uma estrutura de saúde para
atender a população, no entanto foi pesquisado foi investigado e foi detectado
que esses recursos na maioria os governadores investiram em folha de
pagamentos investiram em diversos pagamentos que não são relacionadas à
saúde e hoje continua faltando dinheiro para saúde, hoje é mais de 80% os
leitos já estão cheios e a mensagem hoje é: fica em casa, fecha o comércio. É
fácil falar fecha o comércio e fique em casa para gente aqui vereador, vou me
incluir, eu recebo um salário em dia, é fácil dizer fique em casa para um
prefeito, é fácil dizer fique em casa para o governador, é fácil fique em casa
para os ministro, é fácil fique em casa para o professor que recebe seu salário
em dia, para o servidor dos 40%, é fácil fique em casa para todo mundo que
recebe seu salário independente de tá trabalhando ou não, mas eu pergunto e o
cidadão que tem seu comércio, que sobrevive dali, que paga seus impostos que
paga funcionários que têm boletos para pagar que fez diversas compras e que
depende hoje de pagar e honrar com seus compromissos, eu te pergunto como é
que esse cidadão vai ficar em casa com tanta coisa para honrar aí fica o
governador do Estado agora todo dia um decreto novo, fechar, é lockdown, no
dia que libera a cidade tá entupida de gente que se tivesse liberar todos os dias
em vez de diminuir o tempo prolongasse, as pessoas intercalariam o tempo de ir
no mercado, na farmácia e de cumprir com suas obrigações diárias porque o
exemplo tá aí desde o ano passado toda a vez que fecha tudo quando volta a
cidade tá entupida aí você vai ali na feira livre tá cheio de gente em todos os
repartimentos da cidade está cheia de pessoas. Você vai no terminal rodoviário
em Salvador está lá entupido de gente, você entra dentro do ônibus está lotado
no metrô e todas as áreas, mas quem tem que fechar é o comerciante tem um
espaço de 5 metros e pode fazer uma fila de atendimento eles são obrigados a
fechar seus comércios não dá para entender. Eu acho que deveria fechar de
uma hierarquia do maior ao menor, aí fecha o pequeno e não fecha os grandes.
O prefeito de Salvador ultimamente fez uma colocação foi muito infeliz, um
cidadão questionou ele porque que ele não colocaria disposição da população
toda a frota de transporte para atender o povo, o mesmo disse que se colocasse
todo transporte à disposição da população a prefeitura ia falir porque não tinha
dinheiro para manter. Quer dizer que comerciante aqui pode fechar tudo e não
acontece nada, mas a prefeitura recebendo os impostos do cidadão porque tá aí
ó presidente isentou por dois meses o pagamento do imposto do combustível, os
governadores aumentaram em 18% mais ainda, você paga três quatro vezes a
mais o valor do imposto do governo federal, quando deveria ser o contrário e
fica um bocado de governador nas redes sociais bancando o bonzinho, que é o
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salvador da pátria, chorando, dando uma de sentimental, mas as ações, nos diz
a verdade, as ações diárias não condiz com o discurso, com as lives com o que
vem fazendo. Respeito à vigilância sanitária, respeito todos Profissionais de
Saúde, respeito entendimento de todo mundo, infelizmente, hoje, hoje porque os
governadores não investiram o dinheiro que era para investir em estrutura para
atender a população hoje nós somos reféns hoje nós temos que ficar em casa, é
obrigado a ficar em casa se não quiser pegar porque não tem leito, porque o
dinheiro foi gasto em outra finalidade. Mas se o dinheiro tivesse gasto em
diversos respiradores na estrutura que deveria ser investida lá, hoje talvez a
população tivesse andando ai mais tranquila e tivesse um pouquinho de paz e
saber que se pegasse o vírus ou fosse acometido ele iria para um leito de UTI,
mas infelizmente senhores vereadores o dinheiro foi usado de forma errada, os
investimentos não foram feitos na área da saúde e hoje ficam os prefeitos como
a nossa prefeita refém do governo estado porque hoje para regular a pessoa
aqui de Araci depende do Governador é obrigado a seguir as determinações do
Estado por que o estado não cumpriu a parte dele hoje tem que pagar aqui a
população é o comerciante a gente não tem mais direito sair de casa porque os
governadores não cumpriu o seu papel e hoje os Comerciantes hoje é a gente
que tem que ser refém é que tem que tá dentro de casa lamentável tudo isso
talvez o meu posicionamento seja diferente de um bocado de pessoa aí, mas
respeito o posicionamento de cada um, mas o meu é esse o meu é esse gostaria
também que você respeitado por que se os governadores eu acho que não
precisa não tem dificuldade de entender isso se você recebe recursos para
investir na estrutura para acolher as pessoas de covid e você não faz hoje já tá
mais de 80% tem cidades aí que nem São Paulo que não tem mais vaga, mas
quando foram investigados foram levantados o dinheiro emprestado estava aí
com bocado de dívida usar o dinheiro pagar suas contas estabilizaram suas
finanças e o povo que se lixe e o povo que se lasque povo que morra de covid é
lamentável deixo nessa manhã aqui meu repúdio ao Governador do Estado da
nossa Bahia e também dos outros estados que têm feito da mesma forma
recentemente repito aqui foi isentado o combustível que hoje é a maior
roubalheira é nessa questão do combustível, o cidadão daqui uns dias tem que
andar todo mundo de jegue e de bicicleta, porque ninguém consegue mais
abastecer gasolina de 5,50 e 6 reais. Como é que o cidadão vai trabalhar, como
é que vai viver, aí os governadores que era para ser sensível e isentar ou
diminuir o imposto, aumenta, encarecendo ainda mais o combustível para a
população, fica aqui meu repúdio e um bom dia a todos!
 José Augusto Moura de Andrade
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, povo escuta pela
cultura FM, colegas vereadores. Senhor presidente, iniciando aqui agradecendo
a Deus por mais um dia, eu venho nesta tribuna, vossa excelência, passei para
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essa casa também como presidente e quero que vossa excelência como tem
nosso amigo Clebson que é muito entendedor da questão do Regimento desta
casa e é um direito dele de assessorar diante do trabalho. Dizer a vossa
excelência que esta casa sempre tem usado o debate acirrado, mas pedimos que
vossa excelência cumpra o que rege o regimento desta casa e que aqui são 15
pares. Vossa excelência, fez o ato que está dentro do regimento de botar mesmo
que não passe pelas comissões, que vossa excelência tem o poder de colocar
para decisão do plenário, mas diante do exposto que o colega vereador Jefinho
pediu para retirada do projeto no meu entendimento poderia ser retirado,
diante de que o vereador ele se abstenha do voto ele não votou, mas têm 14
vereadores na casa é somado a maioria e o projeto está aprovado não é que tem
que ter 8 votos, é a maioria dos que estão nessa casa, então, eu acho que nós
vereadores do PDT temos 8 e não vou ter medo de dizer aqui que há uma
divergência e para que esse partido não crie um clima aqui é melhor a gente
sentar e discutir para não criar um clima. Isso já vem de quando a gente se
elegeu a vereador que o presidente do partido nunca se manifestou para uma
reunião e talvez queira abandonar uns e proteger outros, mas nós temos o
regimento do partido e sabemos que opositor a gente quer um clima, um
opositor não vou citar nomes, quer um clima e nós temos que ter sabedoria, não
fique com olhar só nesta casa aqui não, isso aqui é passageiro como os outros
poderes, mas temos aqui um PSD unido e precisamos da união do PDT se assim
quiserem, queiram a bancada, estamos aí para decidir o líder apresentaram
nessa casa, eu, Marinho, Manuel e Guri, nem para colocar o nome e dizer está
aqui a chapa, nós apresentamos para todos os colegas votar na chapa que foi
apresentado Manuel de Bernadino e foi apresentado outra com a questão do
vereador Guinha vou tornar repetir aqui se quer paz terá paz, se não quer paz
vai ter clima, esse é o meu entendimento, isso aqui é um poder e temos outros
poderes. O presidente do partido pode, eu pretendo sair do PDT, vou dizer aqui
já na segunda sessão, porque não vou ficar em um partido que um olhar para
vereador, que se elegeram todo mundo junto, diferenciado e querendo crucificar
um ou outro, digo aqui abertamente para a população de Araci: não ficarei no
PDT em breve, porque nós se elegemos de um grupo político para ter um
entendimento, não um ou outro criar um clima. Ah vereador isso não é discurso,
já estou dando o recado porque fui eleito pelo povo, estou aqui para unir os
colegas, não estou aqui para jogar pedra ou crucificar ninguém, então, colegas
vereadores o presidente desta casa a quem eu tenho um respeito como amigo,
eu, vereadora Manuel, vereador Guri que já estamos no PDT a mais tempo,
como Marinho veio agora, mas sempre teve um carinho muito grande pelo PDT,
dizer o seguinte: que onde há fogo tem que ter um extintor para apagar se não
vai incendiar tudo. Às vezes o vereador Zé Augusto apontado como o
melhorzinho do grupo que é o que tem mais espaço no grupo estou dizendo isso
hoje aqui em forma de desabafo, mas sou atendido talvez menos de que os
outros, mas a raiva é porque eu sempre defendi aqui a bandeira e acha porque
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eu defendia aqui a bandeira e acha porque eu defendia é que eu tinha todo
espaço, mas não digo eu perante a Deus, todos aqueles que tiveram espaço e
foram apoiados pela administração para trabalhar com seu povo talvez fui o
mesmo tanto ou eu fui a menor, então, quero encerrar senhor presidente
pedindo vossa excelência como presidente desta casa e como membro do PDT,
pedir para gente não criar aqui dentro, porque o que mais quer, não todos da
oposição, mas boa parte da oposição quer criar um clima para espatifar esse
grupo que elegeu com a votação que nunca teve dentro do nosso município,
então, fica o meu alerta que nós tenhamos paz aqui dentro, agora se é para
guerrear, vamos guerrear. Agradeço, é um ato de desabafo, não dizendo que o
presidente desta casa ta me perseguindo, tenho um carinho muito grande me
atende muito bem, mas precisamos alinhar para que não fique desalinhado e
não coma os pneus, muito obrigado!
 José Mário da Conceição Junior
Bom dia a todos aqui presente em nome do presidente Virgílio, todos que nos
escutam pela rádio comunitária e demais pessoas que aqui estão. Queria iniciar
lamentando a perda da nossa grande amiga Marlene Reis Mota, que
infelizmente não está mais aqui conosco, solidarizo-me a toda família Mota
para que juntos possamos entender que a dor da partida existe, mas que por
muitas vezes o descanso é necessário. Fico hoje muito triste com tudo isso que
vem ocorrendo aqui nas sessões, a gente precisa entender que essa casa é a
casa da cidadania onde o povo nos elegeu para que nós possamos fazer o
melhor por eles. Em relação ao nosso momento tão difícil com a pandemia, a
covid-19 para mim só existe uma solução até o momento “Vacina já”. É a única
forma de combatermos essencialmente esse vírus, nós estamos a mais de um ano
com ele aqui entre nós, já observamos e já relutamos medidas enfrentadas por
diversas vezes e diversos meios e maneiras. A gente precisa entender que o
essencial é a vida e entender também que todo trabalho é essencial, aquele
trabalho que leva o pão de cada dia. Como o vereador Jefson falou aqui: “para
nós é mais fácil, porque independente da situação nós temos o nosso salário”.
Mas para muitos que necessitam daquele pouquinho que vende não está sendo
fácil, solidarizo-me a todas as famílias e também peço para que entendam que o
momento é passageiro, mas que depende de nós, já que nossa gestão maior o
nosso presidente, infelizmente, absteve-se de muitas coisas inclusive da vacina,
foi negacionista durante muito tempo, indicou remédios os quais não existe
tratamento prévio para covid além da vacina, então, estou aqui hoje pedindo
“Vacina já”, pedindo para que as pessoas se solidarizem por todos que estão
aí, que oremos, entremos em comunhão e acreditemos que tem jeito, mas que
precisamos de mais um tempo para que possamos refletir. Hoje o discurso será
um pouco mais curto e eu peço ao presidente que se possível as nossas sessões
serem online, porque nós falamos de isolamento social, nós falamos de tantas
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outras maneiras, mas estamos aqui todos juntos, então, se tiver outra maneira a
gente entende que é necessário, a gente que temos que falar e temos que ouvir a
população, mas temos muitos outros meios de se fazer presente. Solidarizo
também com as palavras do vereador Léo de Eridan no qual fala na ausência
do poder legislativo no combate a covid-19, não é um problema único da nossa
cidade, mas é um problema generalizado. Acho que precisamos sim está mais
inseridos, cobro aqui a secretária de saúde ao poder executivo mais ação e mais
inclusão para que juntos possamos ainda mais fazer para tratar desse
problema. E assim encerro minhas palavras, senhor presidente, agradecendo
mais uma vez e dizendo que eu sou e vou ser sempre a resistência daqueles que
me colocaram aqui, muito obrigado.
 Valter Andrade de Oliveira
Bom dia senhor presidente, senhores vereadores, público que nos escuta
através da cultura fm de Araci, aos internautas um bom dia, a todos os
funcionários aqui dessa casa. Quero senhor presidente, nesta manhã, falar de
algo muito importante que tive o prazer, desde de 2009, quando fui eleito e
ocupei o primeiro mandato nesta casa e tive a oportunidade senhores
vereadores nesse período de fazer cobranças importantes nesse município e
hoje Francisquinho, vossa excelência que mora no distrito de Tapuio e que
trafega, talvez todos os dias, na BA 408, essa estrade que liga o distrito de
Várzea da Pedra ao distrito de Tapuio e a cidade de Santa Luz. Venho
buscando, senhores vereadores, desde desse período soluções importantes para
que o governo do Estado se sensibilize e nos presenteie com a pavimentação
asfáltica para que nossos municípios, eles se unam mais e que o povo de Santa
Luz e o povo de Araci possa frequentar essas duas cidades com mais
tranquilidade na BA 408. Tive em conversa Marcinho lá de Santa Luz, esse
jovem que vem se despontando a pouco no cenário baiano e para minha
surpresa, senhores vereadores, esse cidadão através do deputado Elmar
Nascimento já conseguiu o trecho de pavimentação asfáltica de Santa Luz até o
distrito de Serra Branca 100%, vereador Léo de Eridan, já garantido através da
(...), inclusive senhores vereadores, para nossa surpresa, vereadora Edneide,
um deputado que não é do Estado, ele se comoveu e colocou também na emenda
parlamentar recursos para beneficiar nossa região, nosso Estado e o trecho da
estrada que liga Santa Luz, vereador Marinho, ao distrito de Serra Branca
naquela localidade 100% recursos já garantido para poder pavimentar e a luta
travada com mais de 90%, vereador Virgílio, já garantido para o asfalto chegar
até o distrito da Várzea da Pedra. Não podemos mais uma vez, senhores
vereadores, em 2009 quando travei a primeira luta, a primeira batalha que tive
em Conceição do Coité, quando o governador do Estado anunciou a
pavimentação asfáltica de Conceição do Coité, o distrito de Salgadália. Estive
empenhado nessa luta, estive com o secretário de infraestrutura em uma
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reunião na casa do prefeito de Conceição do Coité, onde tive a oportunidade de
estar também com o prefeito de Santa Luz na época e infelizmente por falta de
força política aqui do município, a pavimentação asfáltica só chegou até o
distrito de Salgadália. Lamentável, lutei, briguei para que o município de Araci
na época pudesse ser comtemplado e mais uma vez, senhores vereadores, a
história se repete e peço apoio maciço dessa casa legislativa junto com o poder
executivo para que possamos brigar para que dessa vez não chegue só até a
Várzea da Pedra vai ser uma tremenda vergonha para o nosso município se isso
acontecer, vai ser uma vergonha grande para nosso povo e peço apoio,
vereador presidente dessa casa, vamos se aprofundar mais, vou marcar uma
reunião, provavelmente essa semana ainda, com Marcinho lá na Santa Luz para
que possamos entrar nessa briga e que essa pavimentação asfáltica chegue até
o município de Araci. Essa não é uma briga só minha, mas é uma briga do
nosso povo, não posso senhor presidente se calar me desculpa vereador José
Augusto, que saiu da casa, mas ele acusa o presidente do PDT, partido que ao
longo desses anos fez história no município a frente do nosso amigo Valter
Cardoso, a quem eu parabenizo a todo momento por suas conquistas, suas
lutas, sua determinação. Quero dizer vereador que a todo momento o presidente
do partido tentou intermediação para que acha realmente essa conversa e que
nós cumprimos, eu tenho a certeza da missão cumprida, senhores vereadores,
quando eu voltei na presidência dessa casa, eu votei na presidência do meu
partido, eu honrei o estatuto do meu partido, eu honrei a fidelidade partidária,
eu fui fiel ao meu partido e elegemos a mesa, todas do PDT e não aceito em
momento nenhum que vereadores venha para essa casa usar o presidente do
partido municipal, que sempre desenvolveu um grande trabalho à frente desse
partido, que sempre lutou e fez história. O primeiro presidente que conseguiu
fazer uma reeleição no município de Araci, o primeiro presidente que conseguiu
fazer nesse município a terceira eleição, elegeu a prefeita Maria Betivânia com
número expressivo de votos nesse município, o presidente sempre honrou,
sempre se dedicou ao partido, ele sempre lutou por vitórias desse partido e não
é à toa que elegeu na última eleição o maior número de vereadores já eleitos em
um partido nessa casa, até então, vereador Léo, o maior número de um partido
tinha sido antes do PTB que conseguiu eleger a vereadora Gilmara, o vereador
Léo de Eridan, o vereador Guinha de Pascoal naquela época sem uma
coligação. Quero parabenizar ao presidente do meu partido nosso amigo Valter
Cardoso e dizer que é um grande político, um grande articulador político do
nosso município e vamos à luta senhores vereadores, precisamos trazer de uma
vez por todas trazer a BA 408 até o município de Araci, um forte abraço a todos
aracienses.
 Luizmar Matos de Sousa
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Bom dia a todos, bom dia senhor presidente, bom dia nobres colegas. Quero
agradecer a Deus o dom da vida e por esse momento especial de estar aqui
presente. Hoje nós tivemos algumas discussões, claro que isso vai acontecer ao
longo desses 4 anos, mas que nós possamos entrar em um consenso para que
possamos brigar por ações para nossa população. Hoje o tema é covid, faço
algumas palavras do nobre colega Jefinho, José Augusto, Marinho. Araci vem
enfrentando uma dificuldade muito grande em questão de ações que deveriam
ser tomadas pelo poder público, o fechamento de comércio onde alguns
comerciantes vêm buscando ganhar o seu dinheiro de forma digna, mas estão
deixando de pagar suas contas, estão deixando de pagar salários de
funcionários, de pagarem duplicatas. Eu e o nobre colega Léo de Eridan
recebemos o convite para participar de uma reunião na CDA aonde nós vimos
nos olhos de cada comerciante o desespero, tentando até entrar em confronto
com o agente fiscalizador, ou seja, polícia militar, agente sanitário, guarda
municipal. Eles querem trabalhar, mas para que isso aconteça nós precisamos
também conversa com a prefeita, com a secretária de saúde, para que nós
possamos entrar em um consenso para que os comerciantes também se
conscientizem e tragam medidas, de que forma e que maneira eles pretendem
trabalhar, porque isso não depende só do poder público de prevenir. Estive em
Coité e o prefeito de Coité não aderiu essa paralização, mas eu presenciei a
população se conscientizando e mantendo o afastamento uns dos outros, como
Jefinho citou nós vemos ai carros lotados que vem da zona rural e aglomeração
um em cima do outro, nós temos que buscar medidas a prefeita tem que tomar
ações, temos que sentar com ela para que nós possamos de alguma maneira
entrar em um acordo e para que o comércio não pare. Nós estamos vendo hoje
em Araci muitos assaltos é o que vai acontecer futuramente se não houver
emprego e renda para população é o que vai acontecer, vemos os bancos
funcionando até uma hora como falou Guinha de Pascoal, eu também tomei
pavor da Caixa, às vezes, até desvio o trajeto para não passar em frente, esse
horário deveria ser estendido de atendimento ao público, porque as pessoas que
vem da zona rural, elas vem logo cedo faz aquele tumulto na porta de banco e
acaba sendo não atendidas outras de outra forma são atendidas, a população
da sede poderia deixar para ir mais tarde, ou seja, caixas lotéricas lotadas, as
feiras livres vem acontecendo, comerciante abrindo seu comércio de forma
irregular tentando sobreviver. Nós vereadores estamos fazendo o papel,
acredito a maioria aqui principalmente na zona rural, aonde está faltando gás,
está faltando a cesta básica e que deveria ser da ação social, cadê a prefeita,
ela tem que dar um parecer para a população, nós que andamos muito na zona
rural claro que nós também como vereadores e como ser humano descumprimos
algumas regras de combate a covid. É do ser humano nós temos que prevenir, aí
eu venho e faço uma pergunta a secretária de saúde, senhor presidente se
possível busque esclarecimentos, onde estão os agentes de saúde para cadastrar
as pessoas que vão ser vacinadas, os idosos, nós precisamos de uma relação de
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quem está sendo vacinado para saber se não vai haver desvio de vacina para
outras pessoas que não estão no plano de vacinação, então são essas coisas. Na
minha rua eu não sei nem quem é o meu agente de saúde, não é porque eu sou
vereador que as pessoas acham que os vereadores têm dinheiro e levam vida de
Nababo, ou seja, de governador, de um príncipe, então, na visão da população
nós somos ricos, mas não sabem eles o que nós passamos. Isso até me entristece
quando algumas pessoas pedem ajuda e quando eu e outros colegas falam que
não pode, geralmente, a gente quando não pode fala mesmo que não pode, mas
um vereador falar que não. Então assim a população hoje clama por água, por
alimentação, o combustível subiu, a gasolina chegou a 6 reais onde nós vamos
parar, andar de jegue como disse o nobre colega Jefinho. Bom, mas voltando
para a situação dos comerciantes eu pediria a todos os comerciantes acho que
já entraram em contato com a prefeita, tiveram um audiência com ela,
formaram uma comissão e estão de parabéns por essa comissão que foi formada
para que pudessem conversa com a prefeita, espero que tenham entrado em um
acordo, mas nós como vereadores precisamos saber o que está acontecendo
para que quando nós formos convidados para uma reunião, nós já vamos com
algo que possamos apresentar para eles, o nosso amigo aqui Léo de Eridan
presenciou a discussão entre os comerciantes eu também não os condeno por
isso, mas ouve um desentendimento como a nossa casa também teve mas estão
lutando pela sobrevivência e quando essa pandemia passar nós vamos ver
coisa, vamos ver desemprego, a fome assolar o nosso Brasil, o nosso mundo,
nós temos países ricos e temos países pobres concordo com Jefinho também
aonde o nosso presidente errou na distribuição das vacinas para os municípios
e brincou com a situação, mas o dinheiro veio também para os estados e os
municípios, onde o dinheiro de Araci foi aplicado, temos que rever também
aonde foi aplicado na gestão anterior não estou culpando a gestão atual, ela
começou agora, mas ela precisa mostra as caras dá esclarecimento a sociedade
araciense, meu muito obrigado e um bom dia a todos.
 Edneide Santana Pereira
Bom dia presidente, colegas vereadores, público presente, nossos
funcionários da casa sempre atentamente aos nossos discursos e você que está
aí através da cultura fm nos ouvindo. Senhor presidente, eu hoje sinceramente
vou ser obrigada a dizer aqui neste microfone que estou muito triste, triste
Marinho, triste porque nós estamos aqui, como eu mesmo disse nós somos
pensadores, formadores de opinião, responsáveis por uma população e muitas
das vezes a gente fica discutindo algo que não leva a um resultado esperado,
foram mais de 2 horas em discussão para aprovar dois projetos, às vezes, sou
muito criticada por ser está pessoa, Zelito, por entender outras pessoas, errar é
humano. Nós erramos, mas vamos ser humilde e reconhecer aonde erramos que
isso não se repita mais, os nossos eleitores, os nossos munícipes querem ouvir
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do seu vereador o que ele propõe, o que ele quer fazer por ele, para discutir
vamos reunir nós 15 e discutir e chegar um consenso, divergir é necessário, é
necessário ninguém é obrigado a concorda com a opinião de cada um não, nós
temos nossas mentes livres para pensar e divergir. Eu como ser humana não sou
obrigada a gostar de todo mundo nem todo mundo gostar de Edneide, mas eu
tenho meus pensamentos positivos e negativos. Quero aqui dizer que é
lamentável a gente não poder estar nas comunidades frequente por conta da
pandemia, mas dizer que o povo através de WhatsApp, das redes sociais e até
mesmo bate na nossa porta querendo soluções, nós já estamos a 6 meses que
não chove seu Zelito, e nós enquanto trabalhadores rurais e que vive o dia a dia
na zona rural, nós sabemos o que é isso. A mãe de família que acorda e não tem
água para dar banho o filho, não tem uma água de qualidade para pôr no seu
pote ou no seu filtro ou na geladeira para beber, hoje estou morando na zona
rural, já morei muito, estou morando ali no Pereira e vejo muito sofrimento das
pessoas querendo água, então, a gente quando diz a palavra vereador, vereador
não é para estar com status ou poder em suas mãos, vereador é para sentir a
dor do outro já diz o nome vereador, ver a dor do seu povo e tentar resolver.
Enquanto vereadora eu vejo isso, nós temos aqui, eu ontem estive na secretaria
de agricultura, não tive contato com o secretário, mas fui protocolar um
documento, Francisquinho, já que, eu, o senhor José Augusto fazemos parte da
comissão de agricultura, fui protocolar um documento pedindo, solicitando a lei
do zoneamento vai vim para esta casa para ser aprovada e como eu disse lei
tem que ser analisada, nós temos uma lei no nosso município que é devassada a
agricultura familiar aonde o espaço do solo que quando um agricultor faz um
projeto via banco do nordeste ou qualquer outro banco ele contribui para
prefeitura que era 500 reais, estou ouvindo dizer que essa lei vai ser revogada e
eu acho desproporcional para mim a zona rural tem que ser diferente da
urbana. É diferente eu pagar por um espaço para construir um posto de
gasolina de que construir um aviário para criar 50 cabeças de galinha,
construir um (...) para cuidar de 10 cabeças de ovelhas. Vamos analisar, por
isso que um projeto tem que ser analisado e estudado para depois a gente não
está se arrependendo amanhã porque hoje eu estou vereadora, mas eu sou
agricultora familiar seu Zelito, o senhor também, amanhã nós vamos ser
agricultor e precisar e se arrepender do que nós colocamos aqui, seu
Francisquinho, então por isso que tem que ser analisada. Quero aqui pedir,
como eu disse para Marizete ontem, solicite um espaço nesta casa da cidadania
e explique para a população o motivo e a situação que o município vem
enfrentando, nós vereadores estamos ausentes na gestão, nós não temos as
informações corretas para dar o nosso povo, o povo quando procura a gestão já
procura o seu vereador e ele quer uma resposta. E aí Marizete passava para
mim que na secretaria tem uma lista de 700 pedidos de água e está de mãos
atadas sem saber como coloca, porque um decreto que o município colocou, o
governo federal não acatou, rejeitou o decreto. E aí onde é que fica a situação
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do nosso povo, venha explicar, a gestão venha explicar para o novo povo o que
está acontecendo, você amiga, amigo que está aí com seu tanque a 6, a 5 meses
seco faça vídeo se coloque para que os relatórios da secretaria que manda para
governo tenham fundamental e não seja só o discurso do governo municipal
para governo estadual e federal. Mas as suas lamentações, faça isso agricultor,
fazer como diz o velho ditado: “bezerro que não chora, não mama”. Ninguém
vai sentir a tua dor se você não grita em que está passando. Quero aqui seu
presidente, dizer que é lamentável também, e aí Jefinho traz um desabafo, na
questão dos Estados e a questão da pandemia sobre os recursos que foi
destinado aos Estados e, às vezes, não foi aplicado de forma correta e nós não
temos essa relação e quero aqui ir mais além, quero que o município apresente
esses dados, porque 2020 entrou recursos no município de Araci e o povo sabe
para onde foi esse recurso? Eu vereadora não sei diretamente, então, nós
precisamos ser realistas, nós precisamos dar o braço a torcer. Secretaria de
saúde nos forneça a lista de quem já foram vacinados, nós precisamos saber,
nós enquanto vereadores precisamos conscientizar nosso povo, nossos idosos a
se vacinar, que muitas das vezes eu converso com idoso de 75 anos que não
quer a vacina, mas ele o assistente social, o psicólogo ou uma pessoa da família
para conversa com ele sobre a importância da vacina, nós sabemos que não
leito que vai resolver a situação da pandemia, quanto mais leito tiver o povo vai
adoecer para ir brigar pelo leito. Nós precisamos é fazer uma campanha,
companheiros e companheiras, pra vacina já e não para idoso de 75 anos, 90
ou 80 para todos de criança de bebê recém-nascido a aquele jovem (...) nós
temos que fazer campanha, vamos usar nossas redes sociais campanha pela
vacina já e para todos e não para uns, só para os idosos e chamar que a gestão
nos procure, não podemos fazer reunião presencialmente, mas virtualmente,
dona Maria Betivânia com todo carinho que tenho a senhora, chame os
vereadores não importa aquele que é do PDT, do PSD, do PT, do PROS e do
PODEMOS, chame os 15 vereadores, peça a opinião dos vereadores, peça
ajuda dos vereadores para o combate aos covid-19. Estou aqui para dialogar
com gestão, com colegas, com professor ou qualquer outro profissional, desde
já me solidarizar com cada morte que está indo, que o covid está levando, mas
está deixando sequelas nas famílias está deixando dor, tristeza nas famílias.
Hoje e ontem foi um amigo, hoje ou amanhã pode ser um de nós, de nossas
famílias e quero aqui parabeniza nossos profissionais da saúde que estão sendo
heróis e quero presidente pedir e vou colocar aqui também projeto, pedir aos
companheiros e companheiras que a gente faça um momento de elogiar nossos
profissionais são heróis na pandemia. E quero aqui parabenizar Léo de Eridan,
Léo de Marlúcia e Francisquinho que completaram mais um ano de vida que
Deus ilumine a mente de vocês que dê (...) e que vocês possam ter
primeiramente Deus na frente e possa os levar adiante. Quero parabenizar
também hoje a pessoa que para mim é especial o ex-governador Jaques Wagner
que hoje está completando 70 anos de vida, mas na política tem 55 anos (...) na
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vida política ele é uma pessoa que me ensinou muito, então, parabéns. E quero
finalizar dizendo para cada um do nosso povo de Araci, eu sei que é fácil
Marinho dizer fique em casa, como Jefinho disse, é fácil para quem final do mês
seu salário, é ótimo, é maravilhoso, mas para aquele que está ralando que para
dar um dia para comprar um quilo de fato é muito difícil, então, vamos unir,
vamos nos solidarizar com essas pessoas e procurar um meio que todos saiam
beneficiados, vamos ser solidários com todas essas pessoas. Meu muito bom
dia, muito obrigado e que Deus nos abençoe e que nas próximas sessões nós
colegas vereadores vamos vim para esta casa com esse pensamento, hoje eu vou
está na tribuna para defender o meu povo.
 Leandro Andrade Macedo
Bom dia senhor presidente, colegas, público aqui presente, as pessoas que
nos ouvem através da rádio cultura fm, através das redes sociais. Primeiro,
senhor presidente, queria agradecer a Deus por estar aqui presente mais uma
vez na sessão parlamentar, queria iniciar minha fala nessa manhã não com o
pesar do que aconteceu na sessão, entendo que foi uma sessão que se prolongou
nos debates, nas entrelinhas, entendo que o presidente Virgílio está conduzindo
a primeira sessão ordinária e vai aprender muito ainda naquela mesa, não
precisa essa briga toda, esse embate todo pós as discussões. Primeiro, senhor
presidente, dizer que não sei porque, mas fui mal interpretado, como dono da
verdade ou vereador que acha que sabe tudo sozinho, tentaram e ainda
tentaram dizer que eu estava criando tumulto para desestabilizar um partido
político que eu nem faço parte, não é essa minha intenção, não vai ser minha
intenção e a pessoa que acusa depois diz que vai sair do partido que faz parte.
Eu fiquei meio sem entender e quero repudiar essas acusações, porque são
acusações políticas de cunho eleitoral, eu acho que a política passou, nós
estamos aqui em uma nova era no intuito de fazer um trabalho novo e ter uma
câmara mais transparente, dar oportunidade, mas eu queria pedir como
primeiro aprendizado não só para mim e para todos os vereadores aqui
presente que quando o vereador pedir questão de ordem ele apresente primeiro
o artigo que ele vai pedir questão de ordem. Agora questão de ordem para dar
discurso político e tomar tempo e tentar desestabilizar o trabalho do presidente
que está tendo a primeira sessão por causa de um pedido de um requerimento
de pedido de urgência em um projeto que nem tinha tramitado, nem tinha cópia
e nem parecer de comissão, aí eu tenho que pegar o regimento e mostrar onde
está o erro, não cabe pedido de urgência. Por que não colocou o pedido de
urgência no próprio projeto no cabeçalho para agilizar o trabalho da casa, esse
é meu ponto de vista, mas eu agradeço os debates, sabe porque eu agradeço me
julgaram de ser o único de ter o conhecimento, eu não sou o único, mas eu
gosto, Marinho, do conhecimento científico. Serviu de aprendizado muita coisa
aqui, agora quem só tem o conhecimento empírico vai ficar lá com ele, porque
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eu preciso do científico, preciso do filósofo, do teológico, porque eu gosto de
aprender, eu sou professor e não vou lá só ensinar meus alunos não, eu aprendo
com os alunos e quero aprender com cada um de vocês nessa casa. É preciso
colocar humildade nas coisas, o pedido de um requerimento num projeto é
quando você protocola um projeto, quando ele passa pelas comissões, quando
tem parecer de comissões e a mesa não coloca em votação, aí você vai lá e
coloca um requerimento de urgência, quando ele tem um trâmite na casa, agora
urgência num papel branco. Senhoras e senhores, falo nessa manhã até sobre
empresas contratadas, respeito todo funcionário concursado dessa casa, mas eu
respeito os contratados também, o jurídico dessa casa é um contrato e sempre
foi, a empresa contratada que orienta o presidente é a mesma que orientava o
anterior e nunca foi questionada aqui. Tão querendo tirar até o papel do
presidente, é o presidente da câmara que decide quem vai orientá-lo, quando
ele errar quem vai pagar é ele, aí me acusaram: “oriente aí vereador a mesa”.
Invoquei dois artigos do regimento apenas na sessão e deu a maior discussão
porque foi contrário há algumas preposições na casa, dois artigos e parece que
eu na cabeça de alguns era o causador dos problemas, eu solicitei a mesa vai
avaliar se estou correto ou não, se estiver errado é mais um aprendizado. A
gente aprende com o erro e não com macete, com macete a gente ensina o
próximo e aqui, senhor presidente, queria agradecê-lo pela condução se
manteve calmo na primeira sessão, muitos me acusaram de estar defendendo
porque votei, eu prometi um voto a Virgílio para presidente da casa antes da
eleição não sabia nem se eu ia me eleger vereador e assim ele fez o mesmo, não
exigir nada, nada para dar um voto, pelo contrário talvez eu tenha ajudado do
que exigido e é tantas acusações. Reunimos o presidente suspendeu a sessão,
fomos para uma sala de reunião, passamos 10 minutos e ninguém foi para sala
de reunião, ficou ali o tumulto e as discussões, então, isso não é bom, a câmara
precisa ser mais independente e ainda fui questionada: “e aí vereador o projeto
foi aprovado ou não”. Eu disse não computo voto, só faço votar, quem computa
voto é a mesa e acertado porque o projeto não passou, acertada senhor
presidente, porque o artigo 160 é claro, é preciso ter a maioria simples, quem
tem que ter a maioria simples é o projeto, abstenção não conta, mas conta como
presença. O projeto para ser aprovado tem que ter mais voto do que o contra e
do que as abstenções, se temos 8 vereadores o projeto será aprovado com 5,
mas se 7 não vota e um votar a favor o projeto está aprovado? Nunca, só na
cabeça de quem não estuda matemática, o projeto tem que ter a maioria simples
dos presentes, é o projeto que tem que ter a maioria. O regimento está todo
correto, a interpretação que está errada, normal temos doutor Vinicius que está
presente, quantas causa o senhor pega e diz assim eu vou ganhar a questão,
mas o advogado contrário ao seu cliente vai dizer que vai ganhar para o cliente
dele, vocês vão brigar, cada um vai interpretar de uma forma, isso é normal, é
natural interpretação de um texto, de uma lei e cabe a mesa que é o órgão
julgador, julgar, dar segmento ou não. Depois de tanto pedido de ordem, pedir,
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senhor presidente, siga a sessão (...). Quantas e quantas vezes eu questionava
situações aqui com presidentes anteriores e nem me escutavam, eu era
humilhado aqui e só fazia rir, mas eu aceitava, porque sei que quando você
procura a instância maior, quando um vereador procurar o ministério público e
falar de um posicionamento de um presidente aqui na casa, sabe o que o
ministério público vai falar, senhor presidente, isso é problema interno. Os
presidentes anteriores sabiam e por isso se utilizavam, mas eu peço que você
não se utilize, peço que você não seja maquiavélico, apesar, não sei se leu o
livro do príncipe, eu li, mas não gosto de me apegar, espero que seja uma
câmara independente e livre. Porque aqui volto a repetir que não sou o dono da
verdade (...), quem sou eu diante de Marinho para tratar de engenharia, diante
de Zelito da Ribeira para tratar de motorista de carro de saúde, diante do
vereador Manuel de Bernadino para tratar de veículos pesados, cada um tem
sua área, cada um tem sua área, quem sou eu para falar de agropecuária diante
de meu amigo Francisquinho, então, respeito o conhecimento de cada um.
Ninguém venha querer me jogar contra colegas vereadores, contra partido
político que não vou aceitar, estou ajudando, orientando, solicitando
informações. Um vereador eleito pelo PDT, partido da atual prefeita, onde fui
adversário dela na oposição, eu acho que quem está criando tumulto é quem
vota contra, fica protelando, indagando, instabilizando e vem nessa tribuna e
ainda fala que vai sair do partido e quer pregar o anjo, então, espero que tenha
mais respeito porque eu sei aguardar e o momento, senhor presidente, de eu
falar é aqui, não é pedindo questão de ordem para se defender como muitos
fizeram hoje, para pedir questão de ordem como falei com Luizinho vou pedir e
falar do artigo. Mas senhoras e senhores, tenho algumas cobranças para fazer a
gestão na questão do abastecimento de água continua suspenso nas
comunidades, mas nós temos um aditivo de contrato de uma empresa para fazer
o abastecimento de água em vigor, foi feito um aditivo e está sendo pago, mas
está suspenso para as comunidades. Ouvir através da rádio comunitária, ouvir
cobranças e acusações do ex-gestor que estava pagando aposentado na folha do
município e que isso era grave e teria que devolver, não tem nada de grave,
encontrei aposentados preocupados, nervosos, não tem nada de errado. O
aposentado que está recebendo aposentadoria da prefeitura e recebendo pelo
INSS é devido ao um projeto do (...) é um projeto de incentivo ao servidor
público para se afastar do cargo e ficar recebendo as licenças atrasadas que é
um direito do servidor ser remunerado quando o município não atende. Não há
nada de errado, quero dizer aos servidores do município de Araci que vocês
estão dentro da lei, estão cumprindo como deve ser cumprido e o município
deve continuar pagando, até porque esse projeto já aprovou e já economizou e
muito, Marinho sabe porque trabalhava na secretaria e sabe o que estou
dizendo, é um projeto que incentivou diversos servidores que já estavam com as
idades ultrapassadas e não queriam se aposentar porque o fator previdenciário
cortar quinquênio, deslocamento e outras gratificações e devido esse projeto foi
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um incentivo e o servidor foi lá aderiu, se aposentou e está recebendo as
licenças e logo o município vai ter uma economia gigantesca de servidores que
não estão mais na folha do município, e sim na folha do governo federal. Queria
tranquilizar o pessoal que está recebendo na folha da prefeitura e pelo INSS
que está tudo legal, queria para encerrar pedir a gestão inclua os vereadores,
convide os vereadores a participar do processo de pandemia da forma que está
sendo conduzida. Queria pedir a mesa que solicite a relação dos vacinados até
o momento. Participei da reunião dos comerciantes da minha cidade e não
tinha nada a apresentar, só dizer a câmara inteira apoia a causa de vocês, levei
o nome de todos porque sei que nós vamos apoiar, mas a gente não tem nada a
apresentar, a câmara não fez nada até agora, é triste, a gestão tem excluído os
vereadores do projeto, eu peço a gestão que convide, peço a mesa que convoque
a prefeita municipal que venha nessa casa e nos oriente e peça opinião. Eu sou
totalmente contra ao fechamento do comércio, no mais meu bom dia a todos.
Findos os pronunciamentos, o presidente fez suas últimas considerações e
deu por encerrada a sessão em nome de Deus.
Sala das Sessões – Plenário Ver. José de Oliveira Lima – 16 de março de 2021.
Leonardo Carvalho Dos Reis
Ver. 1º Secretário
________________________________________
Virgílio Carvalho Santos
Ver. Presidente
________________________________________
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