ATA Nº 19/2021
18ª Sessão Ordinária em 21 de setembro
2º Período Legislativo-2021

Ata lavrada sob Nº 19/2021, na forma do Inciso I do Art. 99 do
Regimento Interno, para registro dos trabalhos da 18ª Sessão Ordinária,
realizada no dia 21 de setembro, presidida pelo vereador Virgílio Carvalho
Santos, em presença dos vereadores, José Mário da Conceição Júnior, Jefson
Miranda Cardoso Carneiro, Luizmar Matos de Souza, Francisco Lima Oliveira,
José Augusto Moura de Andrade, Valter Andrade de Oliveira, Gilvan Oliveira dos
Santos e Leandro Andrade Macedo.
Ao tomar assento à mesa dos trabalhos aos 12 minutos passados das 9
horas, o presidente Virgílio, fez as primeiras e habituais saudações e concitou a
todos para que de pé, participassem da execução e cântico do Hino de Araci e ao
término dele, declarou a abertura da sessão em nome de Deus.
Foram abertos então os trabalhos de Pequeno Expediente com
ordenamento das leituras de pauta, sendo lidas pelo servidor designado, a leitura
da síntese da Ata da sessão anterior e das Proposições elencadas a seguir:
Indicação N° 095/2021 de autoria do vereador Jefson Carneiro designando a
recuperação da estrada que liga os povoados de Várzea da Pedra, Lagoa Escura,
Roça de Dentro, Lajinha e Campo Grande"; Indicação N° 096/2021 de autoria do
vereador Luizinho, indicando "que sejam realizadas obras para a revitalização da
entrada do bairro Sol Nascente e construção de uma praça com academia ao ar
livre em terreno da prefeitura" e Indicação N° 097/2021 do mesmo vereador,
designando a construção do muro da Escola Municipal José de Anchieta, no
povoado do Jacu";. Também foi lida a ementa da MOÇÃO DE APLAUSO N°
001/2021 destinada ao Sr. Carlos Peixoto de Magalhães Neto (ACM Neto), ExPrefeito da Cidade De Salvador, proposta pelo vereador Guinha de Pascoal.
O presidente Virgílio, abriu os trabalhos do Grande Expediente, colocou em
apreço a síntese da Ata que foi aprovada em unanimidade e franqueou a palavra
pela ordem aos autores das proposições.

O vereador Jefson Carneiro fala:

Bom dia senhor Presidente; bom dia a todos aqui presentes. Colegas
vereadores, fiz essa indicação, como citei na semana passada na Tribuna da
Câmara, em conversas com amigos que moram ali na região de Várzea da Pedra,
Lagoa Escura, Roça de Dentro e Lajinha, aquela estrada ali que vai até o Campo
Grande, o pessoal tem reclamado ali Francisquinho, disse que a estrada depois
das chuvas, ela não houve a recuperação ainda. E por conta disso tô fazendo essa
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indicação, para encaminhar ao secretário de infraestrutura, para que ele possa
incluir na relação das estradas que tão sendo recuperadas senhor Presidente.

O vereador Luizinho fala:

Bom dia a todos presentes; bom dia nobres colegas e bom dia a quem nos
acompanham pelas redes sociais e pela Cultura FM. Essa indicação de uma
academia ao ar livre e revitalização do Sol Nascente é de grande valia para os
moradores daquela região. Como muitos sabem ali, aquela localidade precisa ter
de muita atenção e espero que a prefeita consiga executar algumas dessas obras.
Sei que aquelas pessoas precisam muito e hoje a prática de exercício é muito
grande no nosso município. Quanto a indicação do colégio do Jacu ali, para que
seja murado o mesmo. Ali nós temos vária crianças que tem seu lazer ali e com a
construção do muro ali, isso vai trazer mais segurança para as crianças ali de 5,
6 anos e até para que os pais possam ficar mais tranquilizado, em respeito a
segurança dos seus filhos. No mais, eu agradeço e espero que os nobres colegas
aprovem.

O vereador Luizinho fala:

Bom dia seu Presidente; senhores vereadores; público aqui presente. A
minha moção é uma moção realmente importante, por entender que ACM, um
dos políticos mais influentes do nosso estado, da nossa Bahia, que teve uma
gestão, em Salvador, no ano de 2013 a 2020 e que revolucionou a nossa capital
e hoje, realmente, essa moção dada ao ex-prefeito de Salvador, Antônio Carlos
Magalhães Neto, é de grande importância aqui pro nosso município, pelo
reconhecimento em entender que realmente é um grande político da nossa
Bahia, do nosso estado. E eu peço desde já a todos os colegas, o entendimento
pra que realmente essa moção passe aqui na nossa casa. Quero aproveitar, dar
as boas-vindas, ao ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo aqui presente,
Marquinhos, vereador, ex-vereador do nosso município e (falha de áudio)
Pinheiro, ex-vereador aqui do nosso município. Um forte abraço a todos.
Foi anunciado pelo presidente a participação do Sr. Herbet Medeiro
Gomes, na Tribuna Livre, de onde falou aos vereadores e à população que ouve
a transmissão da sessão, sobre as ações do Banco do Nordeste e os esforços
envidados em favor do desenvolvimento do município de Araci.

O vereador Leandro, se manifesta em questão de ordem:

Senhor Presidente, antes da fala do senhor Herbet, eu queria só registrar
aqui a presença de um dos maiores prefeitos de Feira de Santana, seu José
Ronaldo, que se faz presente nesta casa, com sua comitiva. Dizer que é uma
honra receber o ex-prefeito de Feira de Santana, seu José Ronaldo, no qual
também já participei de diversas reuniões, diversas conversas em Feira de
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Santana e sim demonstra uma pessoa, um cidadão, ser humano bastante
sensível nas causas, principalmente, nas causas sociais daquela população. Seja
bem-vindo!

Vereador Jefson também em (questão de ordem):

Eu faço as palavras do vereador Léo as minhas e, gostaria seu Presidente,
que o senhor convocasse o mesmo pra tomar assento juntamente conosco aqui,
já que temos espaço aqui no plenário da Câmara.
O presidente convida o ex-prefeito José Ronaldo, para tomar assento à
mesa e agradece as presenças dos ex-vereadores, Mute, Marquinhos e Manoel
Mota.

O vereador Jefson se manifesta:

Senhor presidente, eu queria estender o convite também ao nosso excolega vereador Marquinhos, que é um irmão nosso e irmão do nosso município,
para sentar ao lado de Zé Ronaldo.
O tampo da Tribuna livre é aberto e o presidente convida o gerente Herbet
do Banco do Nordeste para fazer seu pronunciamento nos temos, da solicitação
feita.

Vereador Jefson, se manifesta:

Seu Presidente, na Tribuna Livre não temos mais nenhum orador inscrito,
será passado para votação das indicações, mas eu gostaria de pedir aos colegas
vereadores e o seu Presidente, que a gente pudesse conceder um tempo a Zé
Ronaldo, antes da votação aí, já que o plenário é soberano, a gente sabe que
existem os critérios de inscrição da Tribuna Livre, mas o plenário decidindo aqui
pela aprovação, acho que é um momento importante. Zé Ronaldo aqui tem uma
história linda, tem um currículo imenso, que tem um conhecimento vasto na
política e com certeza, se lê utilizar 5, 10 ou 15 minutos, trará trazendo uma aula
aqui pra todos nós.

Presidente Virgílio – Tive falando com ele aqui agora, ele vai ficar por
último; vai esperar todos os discursos de todos os vereadores, pra explanar por
último.

Vereador Jefson – Eu queria ter o prazer de ouvi-lo na verdade. Que eu
tenho um compromisso em Salvador, como falei a Vossa Excelência no início da
sessão e provavelmente antes do fim da sessão eu preciso me retirar. Mas fica a
critério de Vossa Excelência e de Zé Ronaldo.

Vereador Leandro se manifesta em (questão de ordem):
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Seu Presidente, antes que haja uma discussão, eu queria Jefinho, só
reforçar esse pedido ao plenário, para então darmos a oportunidade ao exprefeito de Feira de Santana, seu José Ronaldo, pra utilizar a Tribuna desta casa,
que é a casa do povo, independente de que município habite ou more. Dizer que
seu artigo do nosso Regimento, o seu artigo 202, no seu parágrafo 2ª ele diz o
seguinte: “ Que pessoas que representam 1% do eleitorado do município de
Araci, pode sim, utilizar a Tribuna desta casa. Assim solicitado ou consultado o
plenário, através de consulta. E nós sabemos que Zé Ronaldo no último pleito
obteve quase 4 mil votos em Araci. Tem todo o direito regimental de utilizar a
Tribuna desta casa. E dentro desses termos eu queria consultar o plenário
também a liberação.
A discussão e votação das Indicações de pauta foi iniciada pelo presidente
Virgílio e as indicações nº 096 e 097 do vereador Luisinho e a de nº 095 do
vereador Jefinho, foram aprovadas por 8 votos e ordenado o encaminhamento
ao executivo no mesmo ato o presidente deu inicio ao tempo dos
pronunciamentos feitos da Tribuna da Casa, aos vereadores, José Augusto,
Guinha de Pascoal, Jefinho Carneiro, Marinho e Léo de Eridan.

O vereador Gilvan, numa questão de ordem, pede permissão para deixar o
plenário, sendo-lhe concedida, retirou-se.

Pronunciamento do vereador José Augusto, na Tribuna:

Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo presente; povo
que escuta pela Cultura FM; também pelas redes sociais desta casa. Quero iniciar
agradecendo a Deus por mais um dia; por estar aqui om o meu coração pulsando,
por estar me dando força pra andar, pra falar, pra olhar e também pra pensar.
Agradecer a Deus pela respiração que nos dá neste momento e agradecer por
todos que tão aqui, que Deus sempre abençoe e esteja no comando de cada um.
Quero iniciar seu Presidente, agradecendo aqui a presença do ex-prefeito de
Feira de Santana; tenho que dizer Zé Ronaldo, que você foi um cara herói dentro
de Feira de Santana, nas suas administrações como prefeito e que Deus lhe
abençoe sempre. Lhe dê força e mais saúde, pra você a cada dia estar firme e
forte lutando, não só pelo nosso povo de Feira de Santana, mas como toda Bahia.
Também agradecer aqui a presença do colega, ex-colega vereador Mute
Pinheiro, mas hoje advogado. Um cara também querido na cidade. Agradecer
aqui ao advogado também, doutor Arthur, aqui presente; todos que estão aqui
presentes. Zé Pedreira, ex-vereador Marquinhos. Seu Presidente, quero aqui
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pedir a toda população de Araci, vamos orar pela vida do nosso advogado,
amigo, primo de Silva Neto, doutor Guto, que passa pelo um momento difícil,
com COVID-19. Difícil, mas Deus tá no comando. Pedir a todos que oramos por
ele, porque a gente sabemos como essa doença é tão silenciosa e tem suas
surpresas quando se aloja em nosso corpo. Mas pedimos oração e eu venho
preocupado desde domingo com essa questão de Guto, que é um irmão da gente,
é um amigo, é um companheiro nosso aqui na nossa cidade, também advogado,
conceituado, não só na Bahia, mas a nível de Brasil. Então, peço aos colegas.
Também seu Presidente, falar aqui um pouco do fato que aconteceu, de ontem
pra hoje, a questão dos garis. E dizer que, os garis, com esse impasse aí do
pagamento não ter saído agora, que era até o dia 15, que sempre a cooperativa
paga, que ainda é o mês de agosto. Mas já estão resolvendo tudo isso até
amanhã; alguns, não todos, algum parou, mas, vai ser resolvido o problema.
Sabemos que só é 6 dias, mas o entendimento deles foi parar. Alguns, não todos,
não é? Mas estive com a prefeita, está já providenciando a resolver toda essa,
esse problema que aconteceu de ontem pra hoje. Também seu Presidente, falar
também da ida do nosso grande líder de Araci, Silva Neto, homem esse que vem
se destacando a nível, não só de Araci, mas nível de Bahia. Demonstrou no nosso
município, como administrador, ganhando eleição em 2012, se reelegendo em
2016 e agora fazendo a sua sucessora em 2020. Demonstra o quanto também é
um bom administra... Como eu falei de Zé Ronaldo de Feira de Santana, não
poderia deixar de falar Zé Ronaldo, de Silva Neto. Porque demonstra isso e é um
menino que está ganhando campo na política da Bahia. Foi vice-presidente da
UPB, da União dos Prefeitos da Bahia e, digo que aonde chega... estivemos ali no
município de Tucano, neste domingo, o pessoal bem recebido, pessoal muito
alegre... Agradecer a todos ali que receberam o ex-prefeito Silva Neto, que hoje
taí como pré-candidato a deputado estadual e peço até você Zé Ronaldo, que dê
um espaço, que sê conhece Silva Neto, já labutou com você aqui em Araci.
Votamos com você em Araci. Tá na hora também de você fazer uma contribuição
a ele, dando uma força a ele lá em Feira de Santana. Sei que você é líder e sabe
dividir certinho tudo e como sempre fez em Feira, elegeu diversos deputado
estadual e lá tem um grande líder, que eu digo que eu nunca votei em nenhum
político, a nível de Bahia, como deputado, que é o grande ex-prefeito Fernando
de Fabinho. Aqui tem muito o meu respeito; me ajudou muito e isso faz com que
eu esteja aqui hoje, tem um dedo de Fernando Fabinho, que me ajudou bastante.
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Também senhor Presidente, dizer que o Silva Neto, taí, com sua agenda, lutando
pela nossa Bahia, fazendo o seu trabalho. Sei que tem outros que estão também
na luta. Temos que respeitar a cada um, devemos ter esse respeito, porque cada
um tem seu espaço, cada um sabe o que quer no ato da política da Bahia e
também do nosso Brasil. A secretaria também de infraestrutura, quero falar,
parabenizar o secretário, junto com a prefeita Keinha, pelas ações com a questão
de estradas no nosso município. Vejo que vem fazendo; fez as principais, também
agora já está mais ajudando, atendendo o nosso povo do nosso município.
Parabenizo mesmo de coração. A Secretaria de Saúde, pela questão de
vacinação, que vem hoje Araci é destaque aqui na região do sisal na questão da
vacinação, a secretária que vem desenvolvendo um bom trabalho; que Deus
abençoe. E vamos lutar pelo nosso povo. Porque eu tenho dito Zé Ronaldo, que
segura bandeira de político é pobre. Quem grita o nome de político é pobre.
Quem toma poeira pra ir pra os comícios é pobre. Então, devemos sempre ter
esse ato de dar uma resposta a todo nosso povo, que tanto precisa, que tanto
merece todo nosso apoio. E é isso que esta casa tem feito aqui nas suas ações. E
também falar da Secretaria de Ação Social, pelo o trabalho da secretária Rita
Adriana, a mulher do ex-prefeito Silva Neto, trabalhando, atendendo, teve no
lixão a pouco tempo, atendendo aquele pessoal que trabalha no lixão, separando
ali a parte de reciclagem. Pedi ao secretário e vou pedir novamente aqui, que
faça, construa um espaço ali melhor, pra eles poderem trabalhar com dignidade,
pra poder o nosso município, o nosso povo ter mais dignidade na questão do
trabalho que é a questão dos garis, lá que estão no lixão. Pessoal que faz a
questão de reciclagem, mas faz sem ter nenhum vínculo com a prefeitura neste
momento. Mas faz o seu trabalho, retirando ali o ato de plástico, garrafa pra
vender. Mas, peço ao município, que vamos ter um olhar por aquele povo, porque
aquele povo merece todo o nosso respeito. E eu tenho certeza que a prefeita vai
atender; fiz uma indicação aqui que vai atender todo aquele pessoal que está ali
no lixão. Hoje é o dia do radialista e, quero aqui parabenizar os radialistas na
nossa Bahia, do nosso Brasil, a imprensa falada, porque sei é de grande
relevância, não só na Bahia, como no Brasil o trabalho da imprensa. Às vezes, a
gente fica chateado, a gente, às vezes, se chateia. Mas sabemos que é o trabalho
deles; eles gostam de dar informação e quem não quer ser notícia, não faça algo,
tanto na área boa como na área ruim. Porque sai as duas! Quando você faz bem,
sai como bom. Quando faz ruim, é matéria. Então, eu, às vezes, fui muito, tive
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muito esse impulso de querer peitar, de querer brigar. Mas, sei que hoje é uma
grande potência a nível de Bahia, a nível de mundo, que é a questão do meio de
comunicação. E fico feliz de estar nesta casa aqui a quatro mandato, colocado
pelo povo novamente. E dizer Zé Ronaldo, que a política você não tem que vim
pelo ato do poder. Sê tem que vim pelo ato, sempre que esteja no sangue, que
esteja no seu coração de você estar para lutar pelo povo. Então, é isso que eu
tenho dito. E me espelho também em você, que eu sei do sei trabalho em Feira
de Santana e sei o quanto você é digno ao povo de Feira de Santana e também
de nossa Bahia, que ajudou muita gente. Tenha certeza que nós tamos aqui firme
e forte, junto com nosso povo de Araci. E seja bem-vindo a nossa cidade. Quero
agradecer a todos e todos tenham um bom dia. Senhor Presidente, quero pedir a
Vossa Excelência que até o ex-prefeito, que eu tenho um compromisso e dá uma
saidinha agora. Mas, que Deus abençoe a todos vocês que tão aqui, a Zé Ronaldo
e a todos.

Pronunciamento do vereador Valter, na Tribuna:

Bom dia a todos os presentes. Quero saudar a todos, em nome do exprefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo aqui presente. Quero aqui registrar a
presença do ex-secretário de infraestrutura de Feira de Santana, o nosso amigo
Pinheirão, como é conhecido popularmente pela população do nosso município,
o nosso amigo e empresário da cidade, Cacá, Cacá Torres aqui presente. O nosso
amigo Herbet do Banco do Nordeste, que fez uma belíssima explanação aqui,
mostrando a nossa população, os seus produtos, do Banco do Nordeste. O exvereador Marquinhos, que teve dois mandatos nesta casa, com um belíssimo
trabalho, principalmente voltado na saúde do nosso município. Agradeço a sua
presença. O ex-vereador Mute Pinheiro, aqui presente. Teve uma grande
importância na sua passagem aqui pela Câmara Municipal. A imprensa aqui
presente, o nosso amigo Jorge Calmon, da rádio Continental AM de Serrinha. O
nosso amigo José Pedreira, da Tucano FM. Quero seu Presidente, senhores
vereadores, população que nos escuta através da Cultura FM do nosso município,
através das redes sociais. Dizer que hoje, a nossa casa, a Casa da Cidadania, ela
recebe visitas importantes, como a do ex-prefeito de Feira de Santana, que fez
um belíssimo trabalho naquela cidade, que mudou a estrutura daquele município
e isso nos engrandece, em receber José Ronaldo, grande político do nosso estado.
Cidadão realmente que merece o aplauso da nossa população, do nosso povo.
Quero, nesta manhã, José Ronaldo, aqui falar de temas importantes da nossa
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região. Nós vivemos em uma região que ultrapassa a marca de 600 mil
habitantes. Uma região muito importante pra o nosso estado, que é a região do
sisal. Essa região ela sofre ao longo dos anos, uma região muito esquecida pelos
governantes atuais. Nós podemos aceitar que numa região, que ultrapassa a
marca de 600 mil habitantes... aqui, não temos um hospital de emergência, pra
poder atender as necessidades do nosso povo. Nós temos problemas,
diariamente, aqui no município. Não só no município de Araci, é problema sério
nos municípios dessa região. A regulação do estado, que é para privilegiar
políticos, ela realmente capenga, ela maltrata o nosso povo. O nosso povo sofre
em filas de hospitais. E quando eu falo senhores vereadores, que a fila da
regulação é pra privilegiar políticos é porque é verdade. Isso acontece todos os
dias! Qual o vereador aqui, que não recebe ligações à noite, de madrugada, de
manhã, de tarde, no período de um socorro? E o mais difícil ex-vereador
Marquinhos, o mais difícil é você entrar no fundo de uma ambulância, a 200 km
pra Salvador, a 100 km pra Feira de Santana e, talvez, passar um dia lá pra o
oeste do estado, lá pra Barreiras, lá pra... Me foge o nome da cidade. O município
aqui que faz transferência. Mas, diversas e diversas regulações aqui do nosso
município, são destinadas lá pra o oeste do estado. Trazendo essa grande
dificuldade e aqui José Ronaldo, ao longo dos anos, desde 2009, quando eu
assumi o meu primeiro mandato de vereador, que eu venho cobrando
providências pra que nossa região receba um hospital de emergência, pra que
nosso povo, realmente, viva com mais dignidade, pra que o nosso povo seja
atendido de imediato na hora de uma emergência. Na última semana foi
inaugurada uma Policlínica em Feira de Santana, a Policlínica do sisal que
também é de grande importância. E eu gostaria muito de ouvir o governador,
naquele momento, falar que ia destinar recursos para essa região. Mas,
infelizmente, não tive o prazer de ouvir o governador se referir a um hospital de
emergência na nossa região. No último pleito de 2018, eu tive o prazer, em um
almoço aqui no nosso município, cobrar pessoalmente ao atual Governo do
Estado, Rui Costa, o hospital de emergência do sisal. Infelizmente, naquela tarde,
não era o que eu queria ouvir do governador. Eu não queria ouvir aquilo do
governador. Dizer que não tinha nenhum estudo de viabilidade para implantação
de um hospital de emergência na nossa região. E eu também tive o prazer de
olhar para o governador e dizer que não votaria nele. E assim foi feito; não votei
no governador. Porque queremos Zé Ronaldo, políticos que entenda que a nossa
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região é um pedacinho da Bahia. Mas é um pedacinho importante. É um
pedacinho importante. Porque aqui nós temos o sisal. Porque aqui gera renda.
Nós temos um problema sério também aqui Zé Ronaldo, que é a questão da BA
408, que liga os municípios de Araci a Sta. Luz. Que essa aí é uma guerra. Desde
quando João Leão foi secretário de infraestrutura do estado, que fiz cobranças
com ofício; tive na secretaria, marquei audiência e até hoje, infelizmente, o nosso
povo sofre quando se dirige a cidade de Sta. Luz. Então, quero ex-prefeito de Feira
de Santana, político desta terra, que sei que vai pleitear... já tive a oportunidade
de votar, junto com o vereador Léo de Eridan e Zé Ronaldo. Eu não me lembro,
não me recordo de outros vereadores aqui... foi no nosso 2º mandato, né isso
vereador Léo de Eridan? Tive oportunidade de votar em Zé Ronaldo e quero
continuar acreditando Zé Ronaldo, que o senhor chegando no senado, vai ser um
grande representante do nosso estado. E tenho certeza que vai olhar com os
olhos diferenciado pra o nosso povo. Quero aproveitar, encerrando, dizer que
protocolei nesta casa uma moção de aplauso, ao ex-prefeito de Salvador,
Antônio Carlos Peixoto Magalhães Neto, e peço ao ex-prefeito de Feira de
Santana, que entregue pessoalmente essa moção de aplauso ao ex-prefeito de
Feira De Santana.

Presidente Virgílio, se manifesta: – Vereador Guinha de Pascoal, vou
conceder 2 minutos, pra você encerrar seu discurso.

Vereador Valter – Conheço, como políticos influentes no nosso estado e
que merece o reconhecimento do nosso município, por todas benfeitorias feita
na capital do nosso estado. Um político influente, de garra. E tenho certeza que
irá representar bem o nosso estado, se assim chegar ao governo do estado.
Tenho certeza que vai representar bem os nossos municípios, lutando por uma
qualidade de vida melhor pra o nosso povo. E assim Zé Ronaldo, que nós
esperamos dos nossos políticos. É assim que nós sonhamos pro uma política
diferente, uma nova política no nosso estado, que se complete com benefícios
em todo território. Um forte abraço a todos os vereadores, a população aqui
presentes. Agradeço de coração, aqui presente o ex-vereador também, Manoel
Mota, que chegou na casa agora. Parabenizo a todos e desejar um bom dia a
toda nossa população, a todo nosso povo. Um forte abraço.

Pronunciamento do vereador Luisinho, na Tribuna:

Bom dia a todos presentes; bom dia aqueles que nos acompanham pelas
redes sociais; bom dia ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo. Quero
9

agradecer a sua presença na nossa cidade, nesta manhã ensolarada, se
aproximando o verão. Quero agradecer também a presença do pessoal do banco
do Nordeste; apresentar um pouco dos trabalhos que o banco tem, vem trazendo
a nossa cidade e vamos gerar economia do município, né? Pra que o nosso
município pare de sofrer com tanta gente passando necessidade, inclusive, eu
queria até comentar sobre a COPE Brasil, cooperativa que emprega os
funcionários da limpeza de Araci, a qual eu, junto com a Comissão de Obras,
solicitei o contrato dos trabalhadores da coleta de lixo do município de Araci. E a
mesma me enviou um ofício, mas não citando o contrato. A COPE Brasil, segundo
ela, é uma cooperativa que preza pela saúde e segurança de seus colaboradores,
motivo pelo qual a entrega dos EPIS e a conscientização sobre o uso dos mesmos
é sempre realizada. Inclusive, até conhecimento dessa comissão, uma nova
remeça de equipamentos de proteção, está planejada para entrega a partir do
dia 15 de setembro do corrente ano. Com tudo, tendo em vista a informação
prestada por esta Câmara, a COPE Brasil se compromete a investigar o uso
correto dos equipamentos de seus colaboradores, bem como realizar inspeção
periódica. Esta instituição se compromete ainda a realizar uma breve
capacitação. A data da nova entrega dos equipamentos, fazendo assim com que
os nossos profissionais sejam conscientes e cuidadosos com seus EPIS.
Permanecemos a disposição. Essa é o parecer da COPE Brasil. Mas, hoje, dia 21,
até o momento não vejo funcionário algum usando EPIS. Hoje pela manhã, passei
pela garagem, continua da mesma forma. Inclusive, os funcionários estão com
seus salários atrasados, desde o mês passado. Do dia 30/08; já estamos findando
o mês e vai para 2 meses de salário atrasado. Só que, os mesmos não estão mais
bestas; eles agora estão paralisando os serviços. Porque com o salário atrasado,
quem vai trabalhar? Eu garanto uma coisa. Se nós vereadores tivéssemos os
nossos salários atrasados por 1 dia, o Presidente Virgílio ia se ver apertado.
Imagine esses coitados, que ganham pouco, não registra a carteira, não tem
recolhimento do INSS e passam necessidades. Muitos, às vezes, vem até nós
vereadores pedir ajuda com esses salários atrasado. Não só pra que corra atrás,
mas pedir ajuda para a compra de uma cesta básica, de um gás. Eu falo isso por
mim. Porque é o que acontece. Hoje eu cheguei na minha residência, sai cedo,
cheguei por volta de 7h, já tinha um pessoal me aguardando, pedir ajuda. Por
quê? Salários atrasados! E eles têm famílias pra sustentar. Têm filhos e têm
famílias grandes. Então, eu peço a cooperativa, que tome uma atitude quanto a
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isso e regularize a situação desses profissionais. E também, o pessoal que
transporta os médicos para a zona rural, os donos de veículos; eles estão também
com seus pagamentos atrasados. Se eu não me engano, tá findando aí 3 meses.
Recebe 1 mês e meio e fica o restante aí a Deus dará. Eu espero que a cooperativa
tome uma atitude quanto a isso. Queria falar um pouco aqui do CAPS; também
né, que o CAPS vem enfrentando certas dificuldades, primeiro no atendimento
com o povo, com os pacientes daquela unidade, ao qual nós sabemos que
pessoas que tem problemas mentais que vão procurar seus medicamentos, vão
procurar atendimento médico e muitos reclamam da recepção, que são mal
atendidos. Ou seja, os acompanhantes que acompanha essas pessoas. então,
eles precisam ser assistidos. Eu acredito e acho que deve ser feito da seguinte
forma. Se a pessoa não tem capacidade de trabalhar num local desse, de lidar
com tal situação, peça pra sair daquele cargo. Vá trabalhar em outra área.
Porque os familiares já chegam estressado, com nível elevado de ansiedade.
Então, precisa ter amor e carinho pra lidar com aquela situação. E tá a falta de
medicamentos no CAPS. Eu espero que a secretária de saúde regularize essa
situação também, que está difícil. E chamo atenção aqui, mais uma vez, do
secretário de infraestrutura, que até o momento não me deu posição a região do
Jacú e agora vem a região da Ribeira 2, que tá tudo apagada, tudo deteriorado.
Jefinho, líder aí da nossa prefeita; converse com ela, que puxe a orelha um
pouquinho do secretário. E também falar aqui, ser um pouco parceiro do nosso
amigo Guinha, né? Que briga por essa BR 408, que é uma ligação de Nova Soure
a Sta. Luz, que vai ter escoamento aí de muitas coisas na área da agricultura. Por
exemplo, nós temos ali a região de Nova Soure, que tem um plantio grande ali,
que vem a feira livre de Araci até o Poço Grande mesmo, que vai trazer o turismo,
né? E eu sempre admirei o trabalho de José Ronaldo, votei nele como candidato
a governador, senador. Ando muito em Feira de Santana, tenho visto a cidade
crescer ao longo dos anos. Quero parabenizar. E que se ACM Neto for eleito, que
olhe um pouco pra nossa região, que olhe por essa BA que é uma briga maior do
nosso vereador Guinha, que vem ao longo desses anos, sempre que possível
cobra aqui nesta Tribuna. Nós também, os vereadores, apoiamos essa causa
dele. Mas ele é o, é quem mais briga por essa região, que pede que essa BA seja
feita, né? E que isso, com certeza, vai trazer muita renda para o nosso município;
muitas pessoas acabaram desistindo de circular por essa localidade, por falta de
estrada. O ponto turístico igual o Poço Grande ali, que poderia ter vários
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investimentos. Mas, enfim, é uma luta que não deve ser parada e que a gente
tem que tá sempre buscando. Um dia, com certeza, será concluída. Eu espero que
eu ainda esteja vivo, pra alcançar esse dia, não é Guinha? Que nós possamos
comemorar aí com nossos netos, bisneto ou quem sabe encurtar o percurso até
Pedra Alta e aquela toda região. Mas, no demais, eu só quero agradecer os
demais, a presença do ex-prefeito de Feira de Santana e a sua equipe que o
acompanha. Meu muito obrigado e um bom dia a todos. (Falha de Áudio)

Pronunciamento do vereador Jefson, na Tribuna:

Bom senhor Presidente; bom dia colegas vereadores. Quero de forma
especial, com muita alegria, saudar, posso chamar de amigo Zé Ronaldo,
saudando ele saúda a toda comitiva que o acompanha. Quero também saudar
aqui a presença dos ex-vereadores, vereador Marquinhos, foi nosso colega aqui
por 8 anos, chegamos uma parceria grande aqui em prol do nosso município.
Dizer que é um prazer Marquinhos, em revê-lo. Também saudar aqui Manoel
Mota, ex-vereador, dizer que seja sempre bem-vindo a esta casa. Assim também
como o ex-vereador Mute, que já esteve aqui, deixou sua contribuição aqui para
o nosso município, quando exerceu o seu mandato de vereador. Quero saudar
também aqui Zé Pedreira, não pode deixá-lo que é um, não perde uma sessão da
Câmara, né? Quero também saudar e mandar um abraço a Jorge Calmon,
radialista e que esteve aqui também presente. Meus amigos, hoje recebemos
uma visita e antes de iniciar a minha fala eu quero também saudar aqui doutor
Arthur, dizer que seja bem-vindo também a Casa do Povo meu irmão. Meus
amigos, recebendo a visita de Zé Ronaldo e quando o senhor entrou ali Zé
Ronaldo, eu recordei de 2018, quando o senhor esteve aqui em nosso município
e juntos, vereador Marquinhos, vereadora Jamile e mais algumas lideranças,
saímos pelas ruas de Araci, na feira pública, conversando com o povo, batendo
um papo na campanha pra Governo do Estado. Posso dizer que, infelizmente, o
senhor não alcançou isso naquela eleição. Vejo que a Bahia perdeu muito com
isso, por conta da sua competência, do trabalho que o senhor fez a frente de Feira
de Santana; poderia ter feito muito mais ainda pela nossa Bahia. Mas, Deus sabe
de todas as coisas e posso lhe dizer aqui que jamais me arrependi de ter lhe
apoiado naquela eleição. É sempre um prazer caminhar com pessoas boas.
Agradeço também sempre pela parceria, estive ali em sua casa por algumas
vezes, conversando sobre o nosso município. Outros momentos em área de saúde
também, juntamente com o vereador Marquinhos e o senhor sempre atendeu
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nossas ligações, sempre respondeu nossas mensagens e quando necessário foi a
presença mesmo, o senhor também nos recebeu em sua casa. Então, receba aqui
a minha gratidão, de forma pública, concernente a nossa parceria. Aproveitando
Zé Ronaldo, a sua presença aqui eu precisei sair ali pra dar uma entrevista ali a
uma rádio e acabei perdendo a fala do vereador Guinha. Mas, pela fala de
Luisinho eu calculei que Guinha fez uma cobrança a Zé Ronaldo ou um pedido. A
gente sabe que Araci, existe algumas demandas ou, porque não dizer assim,
alguns desejos e necessidades, que é essa BA 408. Vereador Guinha falou sobre
isso? Então, se tratando disso Zé Ronaldo, o senhor que é um homem muito
influente hoje na Bahia, existe uma pré-candidatura ao governo que o senhor
também faz parte e que eu vejo com uma grande chance de eleição e que conta
com meu apoio aqui dentro de Araci, para essa campanha. Que ACM Neto,
juntamente com o senhor, possa assumir um compromisso com Araci. Araci hoje
é uma região sisaleira que mais transporta sisal. E hoje, o nós temos aqui, de
Araci pra Salgadália, é uma vergonha. De Araci até Sta. Luz nem se fala. A
prefeitura que tem dificuldade porque nós temos de Araci a Sta. Luz, em torno de
54 km, que a máquina passa hoje e pelo grande fluxo da estrada, poucos dias ela
já está danificada. Porque não suporta o fluxo dessa BA. E seguindo aqui a
mesma de Araci até Salgadália, que é onde faz, que leva geralmente o sisal para
Coité, para Valente, para toda aquela região. Que possa estar Zé Ronaldo, na
prioridade de vocês aí fazerem esse atendimento aqui para o nosso município. E
outra questão que eu anotei aqui, pra lhe fazer também um pedido; nós vivemos
em uma cidade em que a escassez de emprego é muito grande. Tamos chegando
agora em um período, já de estiagem e quando foge da área da prefeitura, de
vagas de emprego e que Araci também nós estamos praticamente 2 anos sem
ter aula e que tem trazido também um desemprego muito grande a falta de aula,
porque de forma direta aí, acredito que em torno de 200 famílias, que rodam
transporte, estão aí sem trabalhar e dentro daquelas famílias tem todo o grupo
de pessoas da família que também tão sendo prejudicada e passando
dificuldade. Além dos outros empregos diretos, né? De servidores que trabalha
diretamente na área de educação. Então, não é nada fácil! E a minha fala pra Zé
Ronaldo, ele que prefeito de Feira de Santana Mute, tem muitos contatos com
diversas empresas ali, com diversas fábricas e quem sabe ele não pode estar sim,
dentro de seu conhecimento, de sua amizade, conseguindo par a Araci uma
fábrica, para que nosso município Marquinhos, venha gerar mais emprego,
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venha trazer novas oportunidades para os jovens da nossa cidade. Eu acredito
que com a força que ele tem, pelo envolvimento que ele tem no comércio de
Feira de Santana, ele possa, quem sabe, conseguir enxergar, visualizar alguém
que tem interesse em trabalhar em nosso município. A gente lá atrás tinha uma
grande dificuldade com energia e com água. Mas que agora está sendo resolvido,
a questão de abastecimento de água e também com a subestação que está sendo
construída aqui de energia, acaba também esse problema. Então, torna-se viável
a vinda de qualquer empresa para nosso município, trazendo assim, condições
da empresa se instalar aqui. No mais, seja sempre bem-vindo a nossa cidade;
estamos aqui a nossa disposição. Quero agradecer também aos vereadores, pela
aprovação da minha indicação; a mesma, peço ao Presidente que o mais breve
possível, encaminhe ao gabinete da prefeita, para chegar ao secretário de
infraestrutura, pois ali interliga em torno de seis povoados e eles precisam, com
mais brevidade possível, que essa estrada seja feita e que possa, já de imediato,
entrar num cronograma aí do secretário de infraestrutura, para realização da
recuperação daquela estrada. Meus amigos, estamos aí diante de um fato que
por muitos anos a gente enxerga ou passa por ele, por todas as gestões que
passaram aqui em Araci e não tem sido também com a gestão de Keinha. É um
fato lamentável, triste. A gente lamenta tudo isso e quando ouve que um gari
ficou sem receber o seu salário e quando a gente liga pra prefeita, quando liga
para o secretário da pasta, a gente fica Marquinhos, triste porque não é por falta
de vontade, não é por falta de boa vontade de nenhum dos gestores que
passaram e, nem da atual prefeita Keinha, que tá aí, que jamais queria deixar de
pagar um salário em dias. Mas, infelizmente, os municípios, quem estuda, quem
acompanha sabe que a queda de receita, tá aqui Zé Ronaldo que foi prefeito por
diversas vezes; a partir de junho, julho, começa a queda de receita. E por conta
disso, as dificuldades começam a surgir e os contratos começam na sua maioria
a terem um atraso de 1, 2 a 3 meses. Araci já teve fatos de diversos meses de
atraso. Não estou aqui querendo justificar jamais. Não comungo com essa ideia.
Talvez, a gente poderia até questionar “mas por que não fez um caixa antes?”. A
gente sabe que Araci, já vem por alguns anos se arrastando e não consegue mais
arcar com as despesas. As despesas hoje tão maior do que a receita. Então, se
torna inviável até fazer um caixa, pra não acontecer um fato desse triste. A gente
lamenta aqui e logo cedo liguei para a prefeita, pra falar sobre isso. Ela disse que
está lutando, de um canto e de outro, pra dentro das contas do município,
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resolver esse problema e o mais breve possível será resolvido. Existe o outro lado,
que aqui eu deixo a minha cobrança a empresa que é responsável por esse
pagamento, porque ela deve se organizar também nesse sentido. Quando o
município estiver em dificuldade e que não houver a possibilidade de no dia certo,
honrar com os compromissos, que ele também venha, de forma responsável,
procurar meios de resolver. Ou dentro de um caixa que ele possa fazer dentro do
seu contrato ou buscar meios de solucionar esse problema. Porque ele existe na
verdade o contrato com o município e ele também tem que honrar com a parte
dele, né?

Vereador Luisinho, solicita um Aparte:

Vereador, é triste, mas eu acho que tem que ter um planejamento pra que
essas pessoas não fiquem passando necessidade. O comércio de Araci hoje, ele
não vende fiado pra o funcionário contratado da prefeitura. Porque não confia
no pagamento. Essa é a verdade! Então, que se planeje! Contrate a quantidade
correta de funcionários, porque os coitados trabalharam mais de 40 dias e não
receberam. Era melhor que permanecesse em casa e desse uma diária de
ajudante de servente, ao fazer eles trabalharem e não receber pelos seus
honorários. É o que nós vemos em Araci ao longo dos anos. Eu acho que tem que
acabar com isso!

Vereador Jefson – Vereador Luisinho, compreendo a sua fala, mas eu fui
presidente da Câmara aqui, por 4 anos, hoje tá aí o nosso colega vereador
Virgílio, e a sua fala, ela não condiz com a realidade de uma administração.
Quando você ganha um salário mínimo, quando vossa Excelência tem um salário
de vereador, você tem um salário fixo. Você sabe o valor que entra todos os
meses pra você. E você consegue administrar as suas finanças dentro daquele
orçamento. Os municípios são diferentes! Tem vez que recebe 1, 2, ou 3 milhões
a menos e, às vezes, recebe a mais. Já existe essa diferença. Por outro lado, pra
não acontecer isso, o município precisaria de quê? Não contratar! Aí eu lhe
pergunto. Vai deixar as ruas sem limpar? Vai deixar os povoados sem fazer
limpeza porquê existe essa dificuldade? Então, como eu volta atrás na minha
fala. Infelizmente hoje, a realidade dos municípios pequenos é que a receita não
paga mais as despesas. Então, pra evitar esse tipo de problemas aí, só se o
município não contratar e não ficar com esses tipos de serviços a disposição. Mas,
da mesma forma que ele sofre aqui, sofre o morador do povoado, que precisa
que a praça seja limpa, que o lixo precisa ser retirado e que há também o
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problema de saúde. Então, não é bem fácil assim, visível, como a gente olha
assim, dizer que não quer pagar, que não deve acontecer. Vai muito além disso!
Vereador Virgílio, hoje aqui, por conta de uma queda de receita, tem passado
dificuldade. Chegamos a ponto de reunir aqui pra baixar salário de vereador, de
reduzir contratos. E é um orçamento que é basicamente equilibrado. Imagine de
uma prefeitura, que é auxila todos os meses. E que não consegue arcar com suas
despesas. Né? Então, a gente lamenta tudo isso. Acho que os próximos gestores
ou a própria prefeita ainda tem mais de 3 anos pela frente, possa ou reduzir suas
despesas voltada para essa área ou para outra, para compensar e tentar
equilibrar, para acabar com esse problema de atraso de pagamento dentro do
nosso município. E para finar a minha fala, só tenho aqui 2 minutos. No dia de
ontem eu fiz uma viagem ali para Euclides da Cunha, e quando eu retornava eu
recebi um vídeo. Eu não o publiquei ainda; de um morador ali do povoado de
Retirada. E eu fiquei ali vereador, confesso que me emocionei com esse vídeo. Ele
falava, recordava da minha primeira eleição, em 2012, quando fui sair candidato
Zé Ronaldo, eu botei lá um slogan, um jovem fazendo a diferença. Não era o
jovem que ama Araci não. Que era a campanha de Guinha. Mas o meu, na época,
Mute era um jovem fazendo a diferença. E a gente sabe que ser vereador não é
fácil. Principalmente em cidade pequena. Eu me lembro que quando eu ingressei
na política, depois de 8 anos de meu pai tentando por duas eleições; ficou na
primeira suplência. Depois Jorge, meu irmão tentou por duas vezes, ficou mais 8
anos ali de suplente e uma das coisas que eu observava e me deixava mais triste,
por ser um morador de zona rural, era que os vereadores na época, ganhavam
os votos de lá e sumia. Ninguém lembrava que lá precisava de estrada, de
iluminação pública, de uma limpeza de aguada, de uma área de saúde. E aquilo
ali foi me trazendo um desejo e ao mesmo tempo uma revolta, de tentar mudar
um pouco aquela realidade. Com isso, lancei a minha candidatura e graças a
Deus, fui aprovado. Na época acho que foi o 6º ou o 9º vereador mais votado na
cidade. E depois que você senta na cadeira, você vê que a realidade é totalmente
diferente. E não é fácil fazer um trabalho e realizar os desejos, tanto seu como
da população. Mas o vídeo dele, vinha falando de duas questões que a
comunidade de Retirada lutava muito, que era a construção de uma escola e a
construção de uma praça. Que hoje é realidade no povoado e também nos
povoados vizinho. E ele emocionado dizia: “Realmente você veio fazer a diferença
e fazer o vídeo mostrando. Tá aqui a nossa praça e tá aqui um colégio também
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construído em nosso povoado”. Então, taí né? É a insistência da nossa luta, do
nosso trabalho. Não podemos parar. Às vezes, a dificuldade é muito grande, mas
não podemos ser covardes. Devemos manter a nossa cabeça em pé e lutando
todos os dias. E com certeza, sempre teremos vitória e é o que tem acontecido
em nossas vidas. No mais, um bom dia todos e muito obrigado.

Vereador Luisinho em (questão de ordem):

A fala do vereador Jefson, fala da Câmara, né? Nós tivemos reunião, houve
redução de contrato, pra que chegasse, que as suas contas fossem fechadas. Por
quê a gestão do Executivo não pode fazer o mesmo, sendo que existe contratos
milionários dentro da prefeitura? Quem tem que pagar esse preço? São os
menores?

Vereador Jefson – Eu acho que o vereador, ele deve ter interpretado de
forma equivocada a minha fala. Eu citei um exemplo aqui de uma Câmara que
recebe um valor fixo, estipulado para o ano todo. E a prefeitura é totalmente o
oposto disso. A prefeitura, o orçamento dela oscila todos os meses. Então é
assim, eu disse que se torna um pouco mais difícil a administração dessa questão
de contrato. E não tô aqui defendendo quem tá certo não! Tô aqui defendendo o
que tá errado e que precisa procurar meios de regulamentar isso aí. Agora,
infelizmente, é uma prática que toda vida em Araci, se você procurar aqui um
prefeito que já não atrasou 2 ou 3 meses de pagamento aqui, eu vou ali pedir
desculpa na Tribuna da Câmara, que sempre existiu. Mas precisa melhorar e tá
aqui o nosso empenho pra cobrar concernente a isso.

Pronunciamento do vereador Marinho, na Tribuna:

Bom dia a todos. Vou saudar a mesa em nomeado Presidente Virgílio;
nosso ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo; as partes aqui presentes; os
ex-vereadores Marquinhos, Mute Pinheiro, Manoel Mota; a imprensa, em nome
de Zé Pedreira; Arthur Barbosa que se encontra aqui, que é um jovem que
também batalha por espaço político; a cientista política Emanuele Torres, que
também está aqui e todos que se fazem presentes. Começarei falando da
importância e da tragédia que a gente vem acompanhando, do então Presidente,
seu único do G20 é não possuir vacinação e ser impedido de entrar em locais
onde os demais se fazem presentes. É vergonhoso um líder político, de um país
como o nosso, que despenca 10 posições na economia, pelo simples fato de não
aceitar a vacinação. Da negação da vacinação! A gente precisa ficar atento,
porque são pessoas como essas que reverberam e espelham pessoas no nosso
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país. Deixo aqui todo o meu repúdio e toda a minha consternância em relação a
esse fato. Porque é inadmissível que tenhamos ainda a negação de algo eficaz.
Se pararmos pra pensar e vermos números, o quanto que está sendo diminuído
os casos de COVID-19 após a eficácia da vacina. Vacina boa é vacina no braço!
Vacina salva! E aqui eu quero parabenizar a Queila, em nome da Secretaria de
Saúde e todos os envolvidos, pelo sucesso da vacinação em nosso município.
Hoje, dia 21 de setembro, comemoramos o dia do radialista, como foi falado
aqui. E comemoramos também o dia da árvore. Nós estamos em um município
levemente arborizado e conta ainda om algumas coisas que precisam ser
melhoradas. Estive em conversa com a engenheira ambiental ontem, Fernanda
Dantas, e o projeto de arborização da cidade é incrível, assim como o PDDA, o
plano de (Falha de áudio) municipal e o plano de valorização dos imóveis, que
conta também com a arborização. Hoje, mais uma vez, eu não vou me estender
na fala, porque a gente vai escutar Zé Ronaldo aqui e, eu costumo dizer que eu
estou aprendendo e ouvir os experientes faz com que a gente aprenda um pouco
mais rápido. Eu vou apenas falar do nosso projeto, que é o primeiro circuito
esportivo do município, que acontecerá dia 24, 25 e 26. A gente sabe que é um
momento pandêmico, mas a gente precisa entender que a sociedade não pode
parar. A gente tá passando por dificuldades, mas também precisa avaliar que a
juventude está cada vez mais distante de momentos de lazer e de momentos de
cultura, de momentos de pensamento, de inclusão e não unicamente de ficar em
casa, em bares, em locais onde a gente não possa fazer o social. Então, esse
nosso primeiro circuito vai contar com vôlei, futevôlei e handebol. É um circuito
que tem pensado há muito tempo; conta com o apoio da Prefeitura Municipal,
da Secretaria de Infraestrutura, com a Secretaria de Assistência Social, Esporte e
Lazer, o diretor Renivaldo, obrigado pelo apoio, João Paulo e todos os envolvidos,
em especial, a prefeita Keinha e Gilmara, que nos cederam os espaços aí, pra que
a gente pudesse utilizá-los. Eu vou falar o nome da comissão aqui, organizadora,
que não é um evento unicamente de Marinho, porque ele foi abraçado pela
sociedade e foi um evento onde várias pessoas nos procuraram para fazer parte.
Então, eu falo aqui em nome de Gilson, pra quem não conhece, é um cara que
luta pelo esporte há 19 anos, que treina o time de handebol da cidade. Já foi
campeão baiano, já disputou copa nordeste e precisa de visibilidade e apoio.
Então, peço aos queridos amigos aqui e também agradeço ao apoio do
Presidente Virgílio, que vai tá lá junto com a gente, nesse projeto, a Câmara
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Municipal. Valmir Barreto, que tá cuidando junto com (Falha de áudio) de todo o
nosso processo de marketing. A Igor e Arley, Djalma; são os meninos
responsáveis pelo vôlei hoje aqui na cidade. Aí tem Jacó, Fernando, que são do
futevôlei. E infelizmente, as inscrições se encerram hoje; o sucesso foi tão grande
que atingimos em menos de 24h o número de inscritos, que a gente precisava
pra o nosso evento. Iremos receber seis cidades, mas contaremos com todos os
protocolos de segurança. Só será possível jogar quem apresentar a sua
carteirinha de vacinação, comprovando a mesma. Faremos testes de COVID hoje,
o PCR. Serão disponibilizados, possivelmente, testes rápidos. Estamos colhendo
informações de parcerias. Agradecer ao Banco do Nordeste, por ter explanado
aqui e mostrado o que o investimento no nosso município, não é apenas feito
pelo Poder Público; é necessário que empresários procurem e invista. E assim,
também eu cobro a Zé Ronaldo, que por vezes olhe pra gente, pro jovem; eu falo
enquanto jovem de 26 anos, que estive em Feira de Santana, pra conseguir uma
graduação. Hoje eu sou engenheiro civil por formação e a gente consegue e
percebe a diferença de uma cidade. Eu estive a frente também do Conselho
Intermunicipal de Cultura e de Turismo, eu fui subsecretário desse conselho
durante 4 anos. E Feira de Santana, ela tem um turismo muito comercial e a
gente conseguia entender... Era junto com Getúlio, que a gente precisa tratar o
turismo com veemência e Araci tem um potencial gigantesco. A gente tem o Poço
Grande, a gente tem a Cachoeira do Inferno, a gente tem outros tantos meios a
serem explorados, que precisam de atenção, não só do município, mas de
pessoas, de empresas que possam agregar. Aos nossos garis, com quem eu tanto
converso também. Luisinho, por favor, eu peço que você encaminhe o ofício que
você recebeu da empresa, para o meu gabinete também. E a gente prefeita, quer
que seja dada uma atenção a mais, pra aqueles que fazem da cidade um pouco
mais limpa. É entendível que a receita cai, é entendível que o dinheiro diminui.
Mas também é cabível a administração pública, que reveja as prioridades. Deixo
aqui o meu muito obrigado. Tenham todos um bom dia.

Pronunciamento do vereador Leandro na tribuna:

Bom dia senhoras e senhores; público aqui presente. Queria parabenizar a
presença dos vereadores, em nome do ex-prefeito de Feira de Santana, o senhor
José Ronaldo; agradecer a presença dos ex-vereadores, desta casa, Marcos
Pimentel, Réu Mute. Queria agradecer a presença da imprensa, como um todo;
o nosso amigo Pinheirão e os demais que acompanham a comitiva do ex-prefeito
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de Feira de Santana. Queria agradecer, em especial, a presença do doutor Arthur.
Advogado deste município e que pleito aí novos rumos na política da nossa terra.
Dizer doutor Arthur, que não vai passar despercebido, na minha fala, a lisonja
desta casa. Dizer que mesmo sem a presença do ex-prefeito Silva Neto, no qual
eu sei que ajuda muitos parlamentares nesta casa, mas não poderia passar em
branco a fala e o registro da sua presença nesta casa. Enquanto cidadão,
morador do nosso município e também pré-candidato a deputado. E esse
respeito você vai ter sempre, assim como Silva Neto, assim como Rosival, assim
como Léo de Garcia, assim quando tiverem presentes nesta casa. Queria iniciar
a minha fala, primeiro me dirigindo aos colegas professores de educação do
nosso município. Dizer a cada professor, a cada cidadão, que eu estou vereador,
eu não sou vereador. Eu sou de fato professor da minha terra, da minha cidade.
E isso, eu vou carregar pro resto da vida. Dizer a vocês professores, que a reunião
que foi marcada com o sindicato, através do seu representante, foi desmarcada,
porque o mesmo teve a confirmação da COVID-19. E ficou impossibilitado a
reunião com a Comissão de Educação da casa. Mas o mesmo também já
comunicou que terá alta dia 26, vereador Jefson, vereador Léo de Marlúcia. E eu
já estou encaminhando o dia mais próximo e breve possível para essa reunião.
Não podemos deixar de lembrar, aos colegas vereadores, ao público presente, a
vocês que me ouvem, que a atual prefeita, no período da eleição, assinou um
compromisso de fazer o rateio dos precatórios com os profissionais de educação.
Gravou vídeo e hoje, há mais de 30 dias o dinheiro aplicado, a prefeita atual não
diz nada. Sequer marca uma reunião com o sindicato que já solicitou por duas
vezes. Aí senhoras e senhores, eu não vejo o interesse por parte da gestão, de
pagar. Claro que ela já tem orientação jurídica! Claro que ela já tem uma
orientação muito maior do que a jurídica, que a orientação política e que é
orientada a percorrer os caminhos jurídicos de interesses. E todos nós sabemos
de quem! E aí senhoras e senhores, nós temos a lei em vigor 14.058, além do
compromisso que ampara a prefeita em fazer o rateio dos profissionais do
magistério. Mas eu digo o sindicato, eu não tô vendo interesse nenhum da
gestão. E a gestão tá sendo orientada politicamente. Olha o que eu vou dizer
nesta manhã. A não citar, a não falar, a não comentar sobre precatórios. É a
mordaça! É o crime dos crimes! Dos maiores crimes possíveis, contra o município,
a economia que necessita tanto nesse momento, dessa distribuição desse
dinheiro. Chamado omissão senhora prefeita! Chamado omissão. O município
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que quer tanto, que é pregado nesta casa, nesta Tribuna por todos os vereadores;
desenvolvimento, geração de emprego e renda e um montante de mais de 68
milhões em uma conta. A prefeita amparada pela lei. Um decreto, um
compromisso assinado na pré-campanha e não paga. E eu pergunto. A educação
é só dentro da escola? Se movimenta a economia com esse dinheiro senhor
prefeita, o comerciante vai gerar emprego, o município vai ter renda, o
empregado vai ter condições financeira de integrar numa faculdade. E assim, irá
melhorar a educação como um todo. Será que eu tô falando grego? Mas
senhoras e senhores, professores da minha terra, isso tá sendo providenciado. A
situação dos garis do nosso município; a Praça do mercado, a Praça Municipal
da nossa cidade, infelizmente senhor José Ronaldo, justamente no dia que uma
autoridade, que um prefeito, tão renomeando, tão admirado, vem na nossa terra
e encontrar a praça suja. A praça sem o princípio básico, que é a limpeza. E aí
senhoras e senhores, dizer o atraso foi de 6 dias. Não foi só de 6 dias! As verbas
caem a partir de julho! Eu sei que cai a partir de julho. A arrecadação dos
municípios. Todos nós sabemos. Os municípios enfrentam dificuldades. Todos nós
sabemos. Mas é essa nova política doutor Arthur, que nós queremos pra nossa
terra? Será que o montante dos 12, 13 meses, com 13º, cai a arrecadação no
final do ano? Não cai! Pegue a previsão dividida por 13 e veja o que você pode
contratar. Falta gestão! Tem que acabar essa mania de querer fazer os favores e
depois não cumprir com aqueles que trabalha. Essa é a grande realidade. Gestão
que não tem nesta terra. E aí senhoras e senhores, eu não poderia deixar de falar
sobre um item seu José Ronaldo, que tanto prejudica o Brasil, a Bahia e todos
nós. Que tanto faz com que todos os produtos tenham os seus preços elevados.
Que é o preço dos combustíveis. Tá na hora de botar o dedo na ferida! Essa tese,
esse discurso de governador, tanto da Bahia como os demais dizer “não reajustei
o ICMS. Permanece a mesma taxa de 28%”. É uma covardia usar um discurso
desse. Sabendo que nós entendemos o que é matemática. Se o produto sobe,
você cobra uma porcentagem fixa, a sua porcentagem vai subir a cada mês. Vai
subir a cada reajuste. E você vai arrecadar mais governador. Nós temos, pra fazer
uma comparação rápida, uma alíquota fixa de 28%, mas ela se divide em duas.
A interna de 18% e o restante na interestadual. Por que o governador tira uma
das duas? Por que o governador ao invés de uma alíquota fixa de 28%, em vez de
porcentagem, por que não coloca uma alíquota fixa de valor? 50 centavos um
litro e aí vai. Por que o governador não chega pro seu povo, pro seu estado e diz
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assim: “Eu vou tirar o ICMS do combustível. Ou eu vou reduzir isso”. E aí senhoras
e senhores, um comparativo. Hoje nós estamos pagando 6 reais no preço da
gasolina. 6 reais! Sabe quanto o governador arrecada em cada litro? 1 real e 68
centavos! 28%. Muitos comparam 2016, a gasolina era só 3,50 e a culpa é do
governo. Agora que tá de 6 reais. Quando a gasolina era de 3,50 senhor
governador, você arrecadava 98 centavos. E por quê não congelou os 98
centavos? Porque tá recebendo o ICMS! Continua receber 28%. Sabe quanto o
Governo do Estado recebe a mais do atual preço do combustível, com os preços
lá em 2016? Pasmem! Teve um reajuste de 72% de arrecadação no ICMS. Eu não
quero saber, eu não quero ouvir discurso de governador dizer que não aumento
ICMS. Todos nós sabemos que é uma alíquota fixa em 28%. Eu quero ver atitude.
Eu quero ver os governadores colocarem o dedo e dizer assim; “Eu estou
preocupado com preço do combustível”. Como eu quero ver a atual prefeita falar
sobre os precatórios. Dar uma decisão! Se debruçar sobre o assunto e não ficar
omissa pra fazer desejo futuros políticos. E todos sabe o que eu tô dizendo.
Senhor José Ronaldo, pra encerrar o meu discurso, no último pleito em 2018, nós
votamos para presidente, deputados, senadores e governadores e eu lhe dei um
voto seu Zé Ronaldo. E não me arrependo de ter votado. Dizer ao senhor e a todos
aqueles que disputam uma cadeira no senado, para ficar um período de 8 anos.
8 anos. E dizer seu Zé Ronaldo, sem medo de errar, não contra o órgão ou a
instituição, mas deveria ser um cargo, deveria ser uma representação política
extinta no nosso país. Não tenho medo de falar! Quem diria que o irmão Lázaro
perderia a eleição para Ângelo Coronel. Mas aí senhoras e senhores, vereadores
do interior, cidadão, cabo eleitoral, representantes, líderes comunitários, vocês
recebem uma chapinha pronta. Vocês recebem uma chapinha pronta e ali dá
seguimento aos demais votos pra senado. Essa é a grande realidade. É essa
chapinha pronta que, muitas vezes, o cidadão não diferencia. Um senador que
merece uma cadeira e o senador que está ali apenas dentro de um barco,
ocupando uma vaga que foi negociada nos bastidores na alba por muitas vezes.
E não de fato, alguém que é capacitado e tenha conhecimento técnico de ajudar
as comunidades. Como Zé Ronaldo fez em Feira de Santana. A votação Zé
Ronaldo, foi técnica! Não foi porque o senhor, o irmão Lázaro era melhor ou pior
do que um adversário que ganhou a eleição. Que nem era conhecido em Araci e
teve a maioria dos votos. É porque vem uma chapinha pronta. É porque um
senador, quando eu digo que deveria ser extinto o cargo, não faz nada
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praticamente durante 8 anos. Não manda uma emenda, não atende um cidadão,
não consegue uma vaga na UTI, não consegue uma transferência de regulação,
não consegue nada, os que eu conheço. Quando senhoras e senhores, público
presente, quando que no nosso estado da Bahia, nós tivemos um senador eleito
numa chapa e outro senador eleito em outra chapa, de situação e oposição?
Quando? É a praguinha, é a chapa chamada praguinha, que vem e decide a vaga.
E às vezes, muitos me perguntam “vereador, o que você acha pra Governo do
Estado?”. Eu não acho nada! Eu sei que tem dois pré-candidatos aí brigando e
tem mais alguns querendo as vagas. Mas sabe de fato o que acontece Zé
Ronaldo? É que o interior tem militância. Tem militância no PT. E muitas vezes
não tem militância e precisa ser criada a militância do bem. Em todos os órgãos
tem as militâncias. No passado, quando o senhor ACM Neto, pai, avô governou
esse estado, tinha controle, tinha, militância. Em todos os municípios tinha
representações. E hoje é preciso criar. Se quer combater é preciso criar
militâncias. No mais, lhe desejo sorte, desejo saúde, muito, mas muito sucesso
do senhor e de toda a sua comitiva.

Vereador Leandro solicita mais tempo

Presidente: Vereador Léo, vou ceder 1 minuto.

Vereador Leandro – Eu sei o quanto, mesmo sem ter a responsabilidade,
mas enquanto prefeito, o município de Feira de Santana tem feito pelo cidadão
araciense. Em nome do povo de Araci, eu quero encerrar dizendo Zé Ronaldo.
Obrigado pelas pessoas que foram atendidas em Feira de Santana pela sua
gestão. E o ex-vereador Marquinhos sabe o que eu estou dizendo. Forte abraço e
bom dia a todos.
O presidente Virgílio, salienta e agradecesse a presença do ex-vereador e
ex-presidente José Luiz Boaventura, e convida o Sr. José Ronaldo, ex-prefeito de
Feira de Santana para se manifestar da Tribuna da Casa.
Ao fim do pronunciamento de José Ronaldo, o presidente faz as ultimas
saudações e declara em nome de Deus o encerramento da sessão.
Sala das Sessões – Plenário Ver. Jose de Oliveira Lima – setembro 21, de 2021.
LEONARDO CARVALHO DOS REIS
1º Secretário
VIRGILIO CARVALHO SANTOS

____________________________
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