ATA Nº 16/2021
15ª Sessão Ordinária em 24 de agosto
2º Período Legislativo-2021

Ata de Nº 16, lavrada na forma do Art. 99 do Regimento Interno, para
registro dos trabalhos da 15ª Sessão Ordinária, realizada no dia 24 de agosto,
sob a presidência do vereador Valter Andrade de Oliveira, que pela ausência
do presidente, assumiu os trabalhos e abriu a sessão no horário das 09 horas
e 11 minutos, estando com ele à mesa os vereadores, Leonardo Carvalho dos
Reis, Joselito José de Sousa, as vereadoras Jamile Magalhães da Costa e
Edneide Santana Pereira, e mais ao vereadores, José Mário da Conceição
Júnior, Francisco Lima de Oliveira, Laerto Januir Barreto Pinho, Jefson
Miranda Cardoso Carneiro, Leandro Andrade Macedo, Luizmar Matos de
Souza, José Augusto Moura de Andrade e Manoel Matos dos Santos.
O presidente Guinha de Pascoal fez as primeiras saudações, anunciou
a execução do Hino de Araci e após cântico do hino, todos se assentaram,
sendo declarada por ele a abertura da sessão em nome de Deus e de pronto
ordenou que fossem feitas as leituras de ordem do Pequeno Expediente.
Foi feita a leitura da Síntese da Ata da sessão anterior, tão logo a leitura foi
submetida ao apreço do Plenário e por ele aprovada e no mesmo ato foram
lidas as Ementas das Proposições: INDICAÇÃO N° 059/2021 de autoria do
vereador LUIZMAR MATOS DE SOUSA indicando a "pavimentação e
construção da rede de esgoto nas ruas Celso Mota e Princesa Isabel", 07
INDICAÇÕES do vereador JEFSON MIRANDA CARDOSO CARNEIRO: A N°
060/2021 de autoria do que "solicita a revitalização da quadra de esportes
do povoado do Rufino; a INDICAÇÃO Nº 062/2021 indicando "obras de
recuperação da estrada que liga o povoado do Rufino, Ichu do Rufino,
Retirada, Nossa Esperança, Lagoa da Onça, Balaio e Curral Velho";
INDICAÇÃO Nº 063/2021 indicando que "realização de obras de recuperação
da BA-408 que liga a sede do município ao distrito de Salgadália e também
ao povoado de Queimada Redonda"; INDICAÇÃO N° 064/2021 indicando "a
realização de um mutirão de limpeza nos povoados do Balaio e Queimadinha,
onde foram construídas praças e não há gari fixo"; INDICAÇÃO Nº 065/2021
indicando "a reforma e ampliação da escola do Rufino e construção de área
de lazer para os alunos"; INDICAÇÃO Nº 66/2021 indicando "a construção de
uma escola no Povoado de Queimada Redonda com área de lazer e quadra
poliesportiva" e a INDICAÇÃO Nº 067/2021 indicando "a construção de um
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muro na escola do povoado do Balaio"; 02 INDICAÇÕES do vereador JOSÉ
AUGUSTO MOURA DE ANDRADE: A Nº 061/2021 que "solicita a implantação
da rede de esgoto e do calçamento na Rua José Lisboa" e a INDICAÇÃO Nº
068/2021 indicando "a construção ou ampliação da escola do Povoado de
Lagoa da Jurema".
Foram lidas também as Ementas de 04 Projetos de Lei encaminhado
pelo PODER EXECUTIVO, sendo eles: o PROJETO DE LEI N° 005/2021 de
autoria que "autoriza a Chefe do Poder Executivo a abrir Crédito Adicional
Especial ao Orçamento do Exercício de 2021 do município de Araci, Lei
Orçamentária nº 333 de 07 de dezembro de 2020, para inclusão da
modalidade de aplicação e elementos de despesa inerentes as ações com
Rateio para Consórcios Públicos e dá outras providências"; o PROJETO DE LEI
N° 006/2021 que "autoriza o Poder Executivo de Araci, Estado da Bahia, a
participar de Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de
Serrinha"; o PROJETO DE LEI N° 009/2021 que "altera os incisos I e II da Lei
224 de 30 de dezembro de 2016 e dá outras providências" e o PROJETO DE
LEI N° 010/2021 que "autoriza o Poder Executivo Municipal a promover
campanha de estímulo à arrecadação do Importo Sobre propriedade e
Territorial urbano IPTU, mediante realização de sorteio de prêmios, como
meio de auxiliar a fiscalização e melhorar a arrecadação de tributos
municipais e dá outras providências" e na linha de projetos foi linda ainda a
Ementa do PROJETO DE EMENDA ADITIVA N° 001/2021 de autoria da
COMISSÃO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, que "adiciona o
artigo 9°-A ao Projeto de Lei do Executivo nº 008/2021.
No mesmo ato o servidor incumbido procedeu a Leitura de 03
Pareceres, sendo: o Parecer nº 014 da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação Final, FAVORÁVEL, com placar unânime, ao PROJETO DE LEI N°
007/2021 de autoria do PODER EXECUTIVO que "dispõe sobre o afastamento
da Servidora Pública gestante das atividades de trabalho presencial durante
a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo
coronavírus", o Parecer nº 015 da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação Final, FAVORÁVEL, com placar unânime, ao PROJETO DE LEI N°
008/2021 de autoria do PODER EXECUTIVO, em regime de urgência, que
"dispõe sobre a regularização fundiária de imóveis urbanos, de domínio
público do município de Araci aos atuais ocupantes” e o Parecer nº 016 da
Comissão de Saúde, Assistência Social e Habitação, FAVORÁVEL, com placar
unânime, e apresentação de emenda, ao PROJETO DE LEI N° 008/2021 de
autoria do PODER EXECUTIVO, em regime de urgência, que "dispõe sobre a
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regularização fundiária de imóveis urbanos, de domínio do município de Araci
aos atuais ocupantes e dá outras providências”.
Ao final das leituras o presidente Guinha de Pascoal, abriu os trabalhos
do Grande Expediente, abrindo espaço para fala dos vereadores autores de
proposições, se pronunciando pela ordem o vereador Luisinho.

Bom dia a todos. Essa indicação, das Ruas Celso Mota e Princesa Izabel,
é continuidade do calçamento pra finalizar a rua que parou pelo caminho e
também a rede de esgoto. Percebemos que aquela região tem muita água de
esgoto jogado nas ruas e tem uma certa dificuldade dos moradores de
transitar por esses locais. Nós podemos ver também que, Araci hoje se
encontra com vários casos de rede de esgoto, não digo rede de esgoto, mas
águas de esgoto jogadas na rua, na via pública. E chamar atenção também
do Poder Público, que dê um pouco de atenção aquela região da Bombinha
ali, aonde a rede de esgoto fica a céu aberto ali e nós temos crianças que
brincam nas ruas, pessoas idosas que sempre clamam por uma atenção
especial naquelas localidades. No demais, nós vamos vendo no decorrer dos
dias. Meu muito obrigado.
Manifestou-se o vereador Jefinho sobre suas indicações 060, 062, 063,
064, 065, 066, 067 de 2021.

Bom dia senhor Presidente; bom dia colegas vereadores; público aqui
presente. Seu Presidente, visitando as comunidades, a gente tem observado
algumas demandas que os povoados estão precisando e eu estarei aqui lendo
elas e pedindo o apoio dos colegas vereadores na aprovação, para que o
Poder Executivo possa assim estar realizando essas obras. A indicação de
060, a solicitação é a revitalização da quadra de esporte do povoado do
Rufino. Ela está precisando de uma pintura, de algumas reformas básica para
que os esportistas dali do povoado tenham qualidade melhor na prática do
seu esporte. Fiz também a indicação, solicitando que seja realizada as obras
de recuperação na estrada que ligo o povoado do Rufino aos povoados de
Ichu, Retirada, Nossa Esperança, Lagoa da Onça, Balaio e Curral Velho. Essas
estradas foram feitas no início da gestão, mas por conta das chuvas, as
mesmas já se encontram destruídas e precisando de recuperação. Fiz
também indicação, que seja realizada a obra de recuperação da BA 408, que
liga a sede do município ao Distrito de Salgadália e também passando ali pelo
povoado de Queimadinha e Queimada Redonda. A gente sabe que a BA 408,
de Sta. Luz a Araci, ela está sendo finalizada sua recuperação e fiz essa
indicação solicitando e a estrada de Araci a Salgadália, seja recuperada. A
gente sabe da necessidade que os moradores daquela região têm e também
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o transporte do sisal; o pessoal utiliza muito essa BA até Coité, para fazer
entrega do seu material. Fiz também uma indicação seu Presidente, a
realização de um mutirão de limpeza nos povoados de Balaio e Queimadinha,
onde foram construídas as praças nesses povoados. Essa indicação é porque
o povoado de Balaio e Queimadinha, eles não têm o gari fixo naquelas
comunidades. Com isso eu estou solicitando ao secretário que monte uma
equipe volante ali na região. A gente sabe que o município não tem condição
de colocar uma pessoa em cada povoado, porque o valor se torna muito alto.
Mas se colocar uma equipe volante ali para estar em cada povoado,
trabalhando 3, 4, 5 dias, limpando o centro dos povoados, a gente sabe que
deixa a comunidade satisfeita e feliz com essas realizações. Tem também a
indicação seu Presidente, que é a construção com a ampliação da escola do
Rufino. A gente sabe que a escola do Rufino não suporta mais a quantidade
de aluno. Existia uma escola lá que tem quatro salas de aula e outros pontos
que são alugados. Então, já que o município teve a felicidade de receber esse
recurso, venho aqui também com essa indicação, pedindo que seja ampliada
ali a escola do Rufino e que seja construído o muro no entorno dela, que a
gente sabe que é uma necessidade muito grande para os professores e para
os alunos, no sentido de segurança. Fiz também a indicação da construção
de uma escola no povoado de Quiemada Redonda. Acredito que todos os
vereadores aqui conhecem o povoado de Queimada Redonda, sabe da
necessidade que é de uma construção de escola naquele povoado, que é
alugado o espaço da associação, onde acontecem as aulas. E venho pedir
encarecidamente que seja construída essa escola da Quiemada Redonda. E
fiz também indicação da construção de um muro na escola do povoado do
Balaio. Povoado do Balaio, que tem uma escola que contempla a comunidade
e, no entanto, quando foi realizada a construção daquela escola, a mesma
não tem, não foi construído o muro. E a gente sabe da necessidade que é da
construção de um muro de uma escola que traz assim segurança para os
alunos e para os professores. E os pais que estão em casa, que deixam os seus
filhos irem para a escola estudar, ficam mais tranquilos em saber que o seu
filho está estudando em uma escola que é murada e que tem segurança para
eles. No mais seu Presidente, são essas as minhas indicações e peço aos
colegas vereadores aí, que nos ajude nessa luta, para que os mesmos sejam
realizados. Muito obrigado.
O Vereador José Augusto fala sobre as indicações 061, 068:

Vereador José Augusto – Seu Presidente, quero aqui dizer a todos
colegas que, essas indicações, tanto da rua, queriam relatar aqui sobre ali a
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CONTEL e rede de esgoto, que a céu aberto e também de ruas que tão sem
calçamento ainda. Então, eu acho que é de grande importância agora, dentro
do nosso município, que tenha um olhar, não só por lá, como todos os bairros,
diante das emendas parlamentar que aí está chegando e também da escola
da Lagoa da Jurema. Sei que fiz essa indicação, mas entendo que o vereador
Manuel de Bernardino, que é também daquela região, está de acordo. Então,
essa indicação do colégio da Lagoa da Jurema, é uma indicação pra melhorar,
porque ali o número de aluno é muito grande e precisa porque só tem uma
sala só e precisamos ampliar porque tem casas de aluguel lá e o número de
aluno é grande. Então, por isso que fiz essa indicação, já pra ficar nos anais
desta casa e ser enviado ao Poder Executivo.
O presidente Guinha de Pascoal, abre tempo para uso da Tribuna Livre
que naquela sessão recebeu o professor Elmer Carvalho de Oliveira, delegado
sindical da APLB Araci, que falou sobre os Precatórios do FUNDEF durante 45
minutos com participação dos vereadores José Augusto, Léo de Eridan,
Luizinho, Marinho, Edneide, Manoel Jamile e Guinha de Pascoal e ao fim dos
debates na Tribuna Livre o presidente.
Antes da fala do delegado da APLB, o vereador Jefinho Carneiro,
levantou uma questão de ordem:

Vereador Jefson - No dia de ontem no povoado de Retirada, faleceu
uma amiga nossa lá, a filha de Deraldo, a Lica e o sepultamento está
programado para as 10h da manhã. Já são 9:30h; por virtude disso eu queria
pedir aos colegas aí a liberação e deixar a mensagem aí para todos os colegas
no pedido da aprovação de minhas indicações, que eu pensei que seria
votado agora. Mas, infelizmente eu não vou poder fazer parte da votação.
Mas desde já eu queria pedir aos colegas pela aprovação desses projetos.
O presidente Valter após ouvir o plenário liberou o vereador a deixar o
plenário e entrou na Ordem do Dia colocando em discussão e votação as
Indicações que foram aprovadas em bloco por unanimidade do plenário
Depois o presidente apresentou a votação do PROJETO DE LEI N°
007/2021 de autoria do PODER EXECUTIVO que "dispõe sobre o afastamento
da Servidora Pública gestante das atividades de trabalho presencial durante
a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo
coronavirus" do PROJETO DE EMENDA ADITIVA N° 001/2021 de autoria da
COMISSÃO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, que "adiciona o
artigo 9°-A ao Projeto de Lei do Executivo nº 008/2021 e do PROJETO DE LEI
N° 008/2021 de autoria do PODER EXECUTIVO, em regime de urgência, que

5

"dispõe sobre a regularização fundiária de imóveis urbanos, de domínio do
município Araci aos atuais ocupantes e dá outras providências".
Antes da votação se pronunciaram sobre os projetos os vereadores na
ordem:

Vereador Leandro – Senhor Presidente, nós temos dois projetos nesta
manhã. Observe. Às vezes eu posso ter, sei até subentendido como oposição
ou querer atrapalhar. Mas não é essa a minha intenção aqui jamais. Nós
temos um projeto que tá indo pra votação; temos o segundo projeto que
também está indo pra votação, mas que há uma emenda nesse projeto, que
nós não temos acesso ainda a essa emenda enviada. Eu acho complicado
colocar em votação porque quando a gente me aprova preciso ter uma
análise técnica dessa emenda que foi feita, que criada. Não foram
distribuídas cópias. Eu não tô entendo bem. Aí fica complicado votar os dois
projetos.

Presidente Valter – Vereador, foi na comissão, Vossa Excelência não
tava presente no dia da reunião. A vereadora Jamile que é presidente da
comissão, ela vai se pronunciar. O projeto 059, ele vai ter que ser votado. O
projeto 07, ele vai ter que votar separado dos outros projetos e a vereadora
Jamile, ela vai se pronunciar aqui como presidente da comissão. Tá aberta a
vereadora Jamile.

Vereadora Jamile – Senhor Presidente um bom dia; um bom dia mais
uma vez a todos colegas vereadores; a todos aqui presentes. Senhor
Presidente, tivemos uma reunião da Comissão de Saúde e Habitação na
última 5ª feira aqui na Câmara de Vereadores, onde estavam presentes os
membros da Comissão de Saúde, de vereadora Edneide de relator, vereador
Zelito da Ribeira 3º membro e eu, vereadora Jamile presidente da comissão.
Estavam presentes também o Presidente da Câmara, o vereador Virgílio, o
vereador José Augusto, não me recordo o nome de outro vereador que
estavam presentes. Se alguém que estava presente me lembre aí. E lá na
comissão também estava presente o diretor de tributos do nosso município
e também estava presente um representante jurídico, onde discutimos a
necessidade de criar essa emenda do Projeto de Lei nº 08. A emenda foi
discutida na comissão, teve a aprovação de todos os membros da Comissão
de Saúde, Assistência Social e Habitação e foi protocolado no dia 20, essa
emenda aqui na casa para que chegasse ao conhecimento de todos os
vereadores. Vou ler aqui a emenda, do que se trata e assim levar ao
conhecimento de todos os vereadores presentes nesta manhã. “Adiciono o
artigo 9º ao Projeto de Lei do Executivo nº 008/2021. Artigo 9º: Será isento
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do pagamento dos encargos decorrentes do processo de regularização
fundiário de interesse social o beneficiário que comprovar o atendimento de
no mínimo dois dos seguintes requisitos. Possui apenas um imóvel
residencial ou comercial; for considerado pessoa de baixa renda comprovada
através de inscrição no cadiúnico do Governo Federal; estiver inscrito no
programa social Bolsa Família do Governo Federal ou equivalente; estiver
isento de declaração de Imposto de Renda, referente ao último exercício; for
aposentado, que receba até dois salários mínimos ou beneficiário do BPC
luas. Permanecem inalterados os demais artigos. Justificativa. Embora o
Projeto de Lei nº 008/2021 de autoria do Poder Executivo seja oportuno e
conveniente, entende essa comissão, que é preciso anistiar pessoas de baixa
renda em condição de vulnerabilidade do programa de taxas referentes ao
processo de (Falha no áudio) fundiária proposto. Acreditamos que essa
emenda traz justiça social ao passo que trata os possuidores de imóveis
irregulares na medida da sua desigualdade”. O que foi constatado senhor
Presidente, quando tomamos conhecimento daquele projeto, é que no
projeto não se tratava da isenção das pessoas de baixa renda, para tá
fazendo a regularização de seu imóvel. Então, foi o entendimento dos
membros da comissão, como também dos demais vereadores que estavam
presentes naquela reunião. Logo assim, a emenda foi elaborada e
protocolada nesta casa para que todos os vereadores tivessem acesso. No
mais, são essas as minhas colocações e peço aos demais vereadores que
entenda a importância desse projeto; entenda a importância dessa emenda
e que possamos votar a favor desse projeto. No mais senhor Presidente, são
essas as minhas colocações e explicações nesta manhã.

Vereador José Augusto (questão de ordem) – Seu Presidente, eu
participei junto com alguns vereadores, os colegas e outros não estavam,
mas aí uma parte da comissão, mas qualquer vereador pode participar e ter
o entendimento que essa emenda é uma emenda conjunta com esta casa.
Que vai beneficiar aqueles que mais necessitam dentro desse projeto. É um
ato fundiário, uma lei que está já criando e buscando a Lei Federal também
estadual, pra que o povo do nosso município nosso município possa ter esses
benefícios. E eu sei, entendo e em meu nome digo aqui que estou pra
aprovar esse projeto.

Vereador Leandro – Senhor Presidente, agradeço as explicações da
vereadora Jamile, os demais vereadores e vereadoras presentes. Agradeço a
mesa por ter atendido a minha solicitação de fazer a leitura da emenda, até
pra gente saber melhor o que foi criado nessa emenda, de fato o que foi
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descrito na lei. Dizer que tive o cuidado. Não pude participar porque estava
em Feira de Santana, eu fui levar a minha esposa, liguei pra Robson, liguei
pra Edneide, ligarei pra Luisinho, inclusive falei com a vereadora Edneide
justamente em relação a essa questão das pessoas que têm problema de
baixa renda, como é que iram pagar IPTU. No mais seu Presidente, solicito,
se for o caso, que recoloque o projeto em votação, que não há nenhum
problema em votar nesta manhã.

Vereadora Edneide – Não, eu é só contribuir como relatora da
comissão, a colega Jamile, nós tivemos o máximo de cuidado na elaboração
dessa emenda. Nós tivemos a presença, na reunião, de dois da assessória
jurídica. Inclusive o assessor jurídico do setor de tributos, doutor Everton e
doutor Vinício, que também estava nesse momento participando. E nós
tivemos todo aquele cuidado pra que essa emenda viesse colocar no projeto
e que esse projeto fosse o entendimento de todos os colegas vereadores,
porque nós precisamos que nosso município seja regularizado. E para isso
nós temos como contribuir em votação aqui nesta casa com os projetos. É
isso!
Após as falas dos vereadores os Projetos foram todos votados e
APROVADOS EM Turno único de discussão e votação unanimidade do
plenário, somando 11 votos.
Foi aberto pelo presidente Valter o tempo dos pronunciamentos na
Tribuna da Casa, que foi ocupada pelos vereadores, José Augusto, Edneide,
Marinho, Léo de Eridan e o vereador Guinha de Pascoal.

Vereador José Augusto, na Tribuna:

Senhor Presente; senhoras e senhores vereadores; povo que escuta
pela Cultura FM; pelas redes sociais desta casa; colegas vereadores aqui
presente. Quero agradecer a Deus por mais um dia aqui colegas vereadores
e diante disso queria iniciar aqui seu Presidente, porque em um evento aqui
teve um mal-entendido, mas eu queria pedir aqui desculpa ao jovem, que eu
não conheço, não tive contato diretamente com ele, senhor Jarlene, né? Pelo
mal-entendido; mas peço desculpa. Quero... é como?

Vereador Marinho – Jarele!

Vereador Marinho – Jarele.

Vereador José Augusto – Jarede. Jarlede.

Vereador Marinho – Jarele Rocha!

Vereador José Augusto – Jarele, é. Jarele Rocha. E pelo mal-entendido
e dizer que jamais sou homofóbico, é... sou homofóbico, não é? Ou qualquer
ato dessa natureza. Porque Deus, Ele diz o seguinte: “Amai a todos”. Não é?
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Então, eu peço desculpa, mas diante disso colegas vereadores, estou aqui
nesta esta casa, pra dizer que dentro da minha própria família existe pessoas
também que tem o seu lado sexual e que respeito e gosto! Como amo
também a todos, qualquer um que for dessa forma. Tenho aqui amigo como
o vereador Marinho, que admiro muito, gosto muito. E outros e outros
colegas que tenho. Então, diante disso não é o ato de humildade estar aqui,
porque não tive contato, mas pelo mal-entendido, quero aqui desde já pedir
desculpa sobre esse ato. Também senhor Presidente, queria iniciar aqui,
fazendo também e demonstrando o trabalho do nosso município, pelo que
hoje a nossa prefeita vem se colocando, a disposição pra atender os anseios
da população do nosso município. A questão de estradas, diversas outras
obras, recuperação de calçamento e outras e outras ações dentro do nosso
governo, do governo de todos nós. Quero aqui, desde já, agradecer a
oposição pelo entendimento em ter votado nesses projetos que é de grande
importância pra toda a população do nosso município. A questão também da
subestação Luisinho, que já começou em João Vieira, se os colegas
vereadores um dia entender esta casa, pra gente sair daqui e ir lá visitar
aquela obra, que é do município, mas é uma vitória pra nós todos aqui e
também pra toda a população de Araci. Falar também da Ação Social.
Mesmo com todas as dificuldades tem atendido a população da forma que
pode. Parabenizar também já a luta da prefeita, na questão de se colocar
aqui um lugar pra fazer a identidade. Não é isso? E tenho certeza que essa
luta não é só dela como de todos nós vereadores. Também a questão da
saúde. A gente vê que a vacina no nosso município avança a cada dia, já tá
de 18 anos e vai baixar pra 17, 16; e Deus é bom, que até o final do ano seu
Francisquinho, toda a população vai tá vacinada. Outra coisa senhoras e
senhores, é o evento ontem da agricultura junto com o pessoal de proteção
aos animais. Muito bonito! Fiquei lá até o final, eu e o vereador Marinho. Que
coisa linda o amor daquele povo com os animais. Sabemos como sofre os
animais. Ali aquela peça teatral foi muito importante, bonita pra o nosso
município. E ali o pessoal, que não ganha nada, mas faz com amor seu
Luisinho, pra a questão da proteção dos animais. E espero também que esta
casa e também o Poder Executivo, que ninguém é obrigado a trabalhar de
graça, fazer tudo isso; que abram um espaço dentro de qualquer secretaria,
pra também amparar essas pessoas que gostam de trabalhar e de dar amor
a quem precisa de amor que é os animais. Então, esse é o meu entendimento.
Lá tinha o veterinário boni, que fez uma boa explanação; a nossa viceprefeita Gilmara. Não deu pra ficar até o término de tudo, mas fiquei uma
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boa parte e vi do carinho, o amor, tanto da parte do Poder Executivo que
Araci tá saindo na frente de todas as cidades. Também senhor Presente,
gostaria aqui de falar do nosso ex-prefeito Silva Neto, que teve esse tempo
todo, todo o final de semana em Vitória da Conquista, buscando pessoas pra
o apoio, já como pré-candidato a deputado estadual, já andando em vários
municípios. Fiquei feliz de ver diversas adesões ao ex-prefeito Silva Neto;
tenho certeza que Deus é bom e vai dar êxito a ele. Porque quem tem Deus
na vida sabe o quanto Ele lhe dá vitória e eu sei o quanto ele foi pra o nosso
município e é importante pra questão de uma candidatura a deputado
estadual. Quem tem a ganhar é nós! É o município de Araci. Entendo que
cada um tem suas posições; devemos respeitar, seja oposição, seja qualquer
um temos que respeitar, porque é a opinião de cada um. Mas sei, vou andar,
tô aqui declarando que vou andar com o nosso ex-prefeito Silva Neto e nossos
colegas também, que tem outra linha. Eu acho que a gente devemos
respeitar, porque cada um sabe o que tá fazendo e cada um quer o melhor.
Quanto mais melhor pra o município de Araci! eu só digo isso. Quanto mais
melhor pra o município de Araci. Aqueles que tiverem voto em Araci e se
eleger, que cada um de nós aqui, como aconteceu no passado, de colegas
aqui apoiar outros deputados e trouxeram benefício aqui pra o nosso
município. Eu dou exemplo aqui de vários como o deputado do ex-vereador
Jera, que botou emenda aqui e outros e outros que trouxeram. Quanto mais
melhor pra nós aqui dentro do município de Araci. Então, fico feliz de saber
que a nossa casa todo mundo tá unido; nossa base não precisa tá dizendo em
rua que a base tá desmanchando, que a base continua a mesma. Nós somos
colegas; somos amigos e aqui tá todo mundo unido pelo um projeto que é o
projeto de Araci. Cada um aqui tem responsabilidade e sei o quanto cada um
sofre aqui, cada um vereador, porque tenho três mandato. Tenho três, quatro
agora. Eu, Manuel de Bernardino, vereador Léo de Eridan, vereador Laerto
que já tem mais do que a gente. Tem os novos aqui. Jamile também aqui que
seu irmão era vereadora, mas a gente já conta. Tem o vereador Guinha,
vereador Léo de Marlúcia, sua mãe sai, mas ele ficou. E os outros novos que
chegaram aqui, o alinhamento e a diferença que a gente tem que olhar aqui
Elmer, é a importância e a diferença que tá fazendo essa Câmara diante de
qualquer fato aqui nesta Tribuna. E dizer Elmer, que fico feliz de ver a sua
explanação. E tenha certeza, o Poder Legislativo não vai criar, mas diante de
qualquer acordo com a APLB, com o Poder Público, com o Poder Executivo
esta casa vai tá aqui disposta, seja 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã,
pela manhã, de tarde, de noite pra vim aqui aprovar e dá de direito, se é de
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direito, dá o direito a quem tem direito. Tenha certeza que vai ter o nosso
apoio. Tem meu apoio e terá nosso apoio aqui nesta casa. Não tem nenhuma
dificuldade. Só esperamos que os professores entendam e aguardem um
desfecho de uma decisão, que o Poder Executivo mandando pra aqui, que não
é o Poder Legislativo que vai criar. É o Poder Executivo mandar pra esta casa
e nós vamos apoiar. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos os colegas e
esse é mais uma 3ª feira maravilhosa que nós tamo aqui e Deus dê muitas e
muitas 3ª feira pra nós tá aqui aprovando o melhor pra o nosso povo de Araci.

Vereadora Edneide, na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Jamile; você
de casa ouvindo através da Cultura FM, nas redes sociais; você aqui na
plateia meu bom dia. Quero aqui seu Presidente, nesta manhã, saudar
algumas figuras importantes aqui neste momento, que está Arôvel, nosso
historiador do município. Professor Elmer, que veio enquanto sindicalista e
fez uma bela explanação. Nosso diretor ali do CETEP, um prazer estar aqui
nesta sessão de vereadores. E também o professor e todos os demais que
está aqui. Denison, que está aqui neste momento, podendo nos assistir.
Maria Viúva como sempre, não Maria? Ali quietinha. Mas seu Presidente,
quero aqui, diante da minha fala nesta Tribuna, dizer que enquanto
vereadora do município de Araci, a gente sabe que é uma preocupação
enorme que nós temos de ver o nosso município desenvolvido. Quando a
gente tem um município sustentável, um município forte, nós temos pessoas
felizes. E é isso que a gente quer ver no semblante do nosso povo. A felicidade
e a alegria de viver e sobreviver. E professor Elmer veio, nesta manhã, trazer
uma explanação que é muito pertinente, que é muito interessante e que essa
explanação Elmer, não fique só nesta Tribuna nesta casa hoje pela manhã.
Mas se espalhe pelo município! Nós temos uma base forte que é de
profissionais, na área da educação, que são responsáveis pelo educar os
nossos filhos. Educar nossos alunos. E nós sabemos que quando um educado,
professor ele tá com sua autoestima em cima, ele tem a capacidade melhor
de assimilar informações. Ele tem a capacidade melhor de educar nossos
filhos. E nós temos na história, eu não digo nem da região sisaleira, mas na
história da Bahia, Araci poder fazer uma revolução com esse precatório. Nós
sabemos, mesmo como eu disse na sessão anteriormente, mesmo esses 40%,
mesmo tirando 60% e pagando os servidores e trabalhadores e ficando 40%,
que não é só os 40% como eu disse Elmer, tem aqueles 11 milhões que fica
também no município. Nós temos como fazer uma revolução! Se nós saber,
se a gestão saber aplicar de fato de forma correta, transparente esse
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recurso... nós vamos ter um Araci que nós nunca tivemos na história. Um
Araci com uma economia forte e sustentável. Um Araci que vai gerar
emprego e geração de renda. Agora, nós temos que saber distribuir essa
renda! Vem aí as construções de muro, de colégio. Eu peço aqui a Comissão
de Saúde, que seja atuante. Nós também podemos atuar, mas a comissão é
responsável por atuar mais ainda. Faça uma buscativa junto com a APLB,
junto com a Secretaria de Educação. Realmente colega Jamile, qual a
comunidade que precisa ter sim um colégio? Pra não construir um colégio de
meio milhão e só funcionar 1 ano e virar elefante branco. Nós já temos
elefante branco muito no nosso município. Não queremos mais! Que esse
dinheiro seja utilizado duma forma transparente e correta! Porque só assim
nós vamos ter a felicidade de dizer que o nosso município é desenvolvido e
sustentável. E que nós vamos ter uma gestão, na história de Araci, que de
fato é uma gestão participativa e popular. Eu mesma fiz algumas indicações
em relação a muros e quadra poliesportiva, porque eu tenho certeza, que
antes de fazer indicação, primeiro eu fiz a buscativa e estudei, pesquisei
realmente se pode ou não pode ter nessa comunidade. Não vamos colocar e
agir pela emoção. E sim, pela razão. Que quando a gente age pela emoção,
pra dá vez à alguém, pra satisfazer à alguém, amanhã o problema,
transtorno pode ser pior. Mas quando a gente age pela razão, não temos
problema! Nós só temos soluções. E nessas buscativas, vamos também
identificar como eu disse aqui. Cada um de nós pode fazer a nossa parte. Nós
tamos aqui pra fiscalizar, pra legislar e pra contribuir também. Porque nós
somos do município de Araci. Quem é de nós que não quer ter um município
forte? Quem é de nós que não quer sair pela aí e ter orgulho de dizer “sou
araciense”? Eu tenho orgulho da minha cidade! Mas eu fico triste quando a
gente sai e que diz que Araci é terra migué. É terra sem comando. Quem é
que não fica triste? Eu quero ter orgulho. Mas eu quero ter orgulho de tá
numa cidade e poder também contribuir para que essa cidade seja forte e
desenvolvida. Quero aqui agradecer aos colegas pela aprovação do projeto,
da emenda da comissão. Dizer Jamile, parabenizar a senhora, por estar frente
da Comissão de Saúde, Assistência e Habitação e sempre que é pá, tomar
atitude, chega uma denúncia sobrea a saúde, a senhora está sempre nos
convocando, eu e Zelito, pra tá sentando pra tomar um, fazer uma visita, pra
sentar pra vê realmente o que tá acontecendo. O caminho é esse aí! Não
queremos ter comissão nesta casa pra fazer de conta colega Marinho. Mas
sim fazer o trabalho essencial. Como diz o Manual do Vereador, o Estatuto e
o Regimento. Atuar! Quando a gente atua a gente faz. A gente pode. A gente
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consegue. Mas quando você não atua, é disse me disse. Não tem
fundamento. Dizer e fazer aqui uma cobrança ao secretário de infraestrutura,
que faça umas visita; coloque sua equipe para fazer umas visita nas estrada
que dá acesso de um povoado pra outro. Porque nós não precisamos de
estrada feita só as vicinais. Mas também, as estradas que trafega de uma
comunidade e outra. Nós precisamos seu Zelito. E eu ontem tive o prazer de
ir até a comunidade de Caldeirão Novo seu Francisquinho, e fui por Pedra Alta
e passei no Barbosa pra deixar o presidente do sindicato e foi mais de 1h de
Pedra Alta pra chegar ali no Barbosa. Os buracos, nossa... tá incrível, né? Que
atenção também a essas estradas porque ali passa muitos trabalhadores.
Trafega pela aquela estrada. Quero aqui pedir a gestora do município. Tá se
dando início a obra, a continuidade do calçamento do bairro do Riacho, no
qual fiz a indicação, foi aprovado pelos colegas vereadores a continuidade
daquela obra. O povo do bairro está feliz com aquela rua. Como essa obra e
outras que forem fazer, especialmente, quando for mexer nesse dinheiro do
precatório, que for fazer obras... converse com a empresa que for licitada
Marinho, pa dá oportunidade a nossa juventude. Principalmente naquela
comunidade que for fazer. A empresa que ganhar licitação, dê oportunidade.
Se for um colégio na comunidade, dê oportunidade ao povo da comunidade.
Principalmente o jovem que não tem trabalho; não tem emprego e que
muitos vai até pra um caminho ruim e às vezes, a gente não pode nem falar
e reclamar tanto seu Francisquinho, porque nós não temos algo de bom pra
oferecer pra essa juventude. E se essa juventude tivesse a oportunidade de
ocupar a sua mente trabalhando e ganhando o seu dinheiro, ele vai pensar
duas vezes se vai pelo caminho errado ou não. Então, pedir a gestão que
quando for fazer a licitações, principalmente desse dinheiro que já está em
conta... concordo perfeitamente que seja aplicado. Até porque tem
rendimento também Elmer, pra o município. Cada dinheiro que você aplica
vai render. Não vai sumir, vai é render. E o rendimento já vai ser mais uma
economia, mais um dinheirinho que vai entrar no município pra fazer pelo
nosso município. Dizer prefeita Keinha, Maria Betivânia e vice Gilmara. Eu
sempre disse aqui que vocês são líder. Grandes lideranças política, que não
começou agora; que começou desde lá há 20 anos. Então, vocês realmente
podem pensar em um modelo pra governar esse município, diferente de
todos os governantes que já passaram. Inclusive, eu defendo que o mandato
de vocês seja participativo e popular. Chame a população pra participar! Nos
orçamentos público, na execução das obras, no fazer e o que fazer. Convide
a população pra ajudar vocês a fazer muito bem nosso município. Convide
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também nós vereadores. Como disse o colega Léo. Certo, correto consultar
autoridades, judiciário. Mas existe uma lei, que é a maior, a maior de todas.
É esta casa! O prefeito, as contas dele é rejeitada! É uma, é duas, é três, é
rejeitada. Mas se esta casa quiser aprovar... aprova! Então, coloca seu CPF
em jogo, como diz e disse me disse “não posso colocar meu CPF em jogo”.
Mas se for por uma boa causa, se for um desenvolvimento no município, se
for por fazer Araci crescer e beneficiar nossos trabalhadores... que faça! Mas
comunique seus vereadores. Porque é seus vereadores, é esta casa que vai
salvar o teu CPF lá na frente. É isso que eu digo. Sou, estou vereadora como
oposição Zé Augusto. Mas eu não sou oposição a prefeita. Eu, nunca vou dizer
que não vou aprovar projeto que vem pra esta casa do Executivo, seu não
tenho conhecimento ou se o projeto não for para beneficiar o nosso povo de
Araci. Jamais! Eu sempre fui defensora que os projetos que chega aqui nesta
casa Presidente, chegue com antecedência e que seja encaminhado pra cada
um e para cada uma de nós, pra podermos analisar. Pra na hora da votação
não aprovar nada no escuro. Fui defensora e serei até o final do mandato da
vereadora Edneide. Registrar aqui a presença da nossas, nossa dirigente da
Cooperativa de Crédito, né? ASCOOB COOPERA. Que eu também sou
cooperada. Tenho muito orgulho de estar naquela, de estar sócia daquela,
cooperada daquela cooperativa. Por ser uma contribuinte e poder hoje o que
eu sou, graça a cooperativa que me deu essa oportunidade. De acessar
crédito, de eu ter o que tenho na minha vida hoje. Brigada meninas e menino!
Pois não colega.

Vereador José Augusto solicita um Aparte:

Vereadora, só 20 segundo. Quando a prefeita diz, a questão do CPF
dela, é porque não é a questão só da Câmara. Juridicamente. Então, ela disse,
ela diz o quê? Que vai sentar com APLB e buscar se tem amparo legal.
Qualquer prefeito faz isso. Busca amparo legal, juridicamente, pra ir agora
tomar uma decisão e mandar pra esta casa. E eu tenho certeza que a senhora
nunca foi aqui de votar contra e não vai votar, porque você, tenho certeza tá
do lado do povo também.

Vereadora Edneide – Pois não colega. Sem mais tempo pra discurso, eu
quero aqui reforçar o que eu disse na fala do professor Elmer, que se faça
professor, me chame o sindicato, a Secretaria de Educação, esta casa. Não só
a comissão, mas todos que puderem comparecer. É importante pra se ter
esse momento de debate, de tirar dúvida. Porque aqui é só gente falar, mas
na hora de tirar dúvida, fica um pouco complicado, porque isso tem que ter
tempo pra uma manhã, pra uma tarde e não pra 10 minuto. No mais,
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agradecer a Deus pela vida, pela saúde. Estar aqui novamente, nesta manhã,
poder ser a voz dos nossos munícipes de Araci, como nós somos e dizer que
esta casa é a casa da cidadania. Vamos acolher o nosso povo, vamos
respeitar o nosso povo e um bom dia e muito obrigada a todos e a todas.

Vereador Marinho, na Tribuna:

Bom dia a todos. Vou saudar a mesa em nome do Presidente interino,
vereador Guinha de Pascoal; as minhas nobres colegas Jamile e Edneide,
como já é de costume e todos os demais participes. Gostaria de saudar o
público presente; quem nos acompanha pelas redes sociais; pela rádio
comunitária; em especial aos professores que estão aqui Elmer, Luiz e
Erasmo. Então, quando a gente fala de educação, a gente fala de
desenvolvimento, a gente fala de futuro e agora. E Elmer trouxe esse assunto
de precatório aqui pra gente, como um meio de incentivo a busca do que tem
que ser feito. Quando eu te pontuei Elmer, dobre as pessoas que não são ou
eram efetivas, é porque nosso município passou por um processo de
efetivação muito grande. O último concurso efetivou muita gente, mas antes
desse concurso acontecer, os contratos eram mais evidentes, pessoas que
não efetivas trabalhavam com muito mais fervorozidade aqui. E pra gente dá
continuidade aqui a nossa fala, eu queria parabenizar o 1º Encontro de
Protetores de Animais do Sisal, em especial a Naiane e Salma, que realizaram
ontem, junto com a ONG “Queira Quem Te Quer”, a prefeitura, a Secretaria
de Educação, de Agricultura, de Meio Ambiente. Um evento importantíssimo
para a conscientização de adoção de animais de estimação. O maior
problema hoje no município, não é apenas o descaso do animal. Mas o
maltrato que nós fazemos para com os mesmos. Nós temos a mania, eu falo
nós em geral, é pra falar da sociedade de achar que o animal é um bem de
uso e desuso. Que enquanto está te fazendo bem; enquanto né pequeno;
enquanto dá pra fazer carinho ele pertence a nossa família. Mas o animal
cresce, come mais, dá trabalho, rasga um sofá, come um chinelo e ele acaba
não servindo mais pra aquela casa. Não façam isso! Não façam o descarte
do seu animal; adote o seu animal de forma consciente. Junto a isso eu quero
aqui parabenizar e também pedir ao Governo Municipal, que olhe mais para
a cultura do nosso local. Ontem, como Zé Augusto acabou de salientar,
estavam presente as autoridades, eu e ele enquanto vereadores, a nossa viceprefeita e muitos outros secretários e a sociedade podemos ver a brilhante
apresentação do “Grupo Teatro Icaraso”. Um grupo de teatro local, que
ludificou muito, de forma bem branda lá o que é a importância dos animais.
Eles trouxeram os “Saltimbancos”, uma adaptação de Chico Buarque, escrita
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por Daiane Vila Nova, a qual eu deixo aqui os meus parabéns mais uma vez
e cobro que a cultura seja levada a séria, porque uma cidade sem cultura é
um país sem história. Uma cidade sem história é um país sem cultura. E eu
queria falar em nome de Arôvel, porque um historiador do nosso município,
que tá em luta o tempo inteiro pra fazer valer tudo isso que a gente em
construindo. Se a gente não tiver marcos históricos, se a gente não tiver
história pra contar, as nossas lembranças serão só lembranças. E a gente não
pode deixar isso acabar! E aqui... pois não.

Vereador José Augusto, aparteia:

Vereador Marinho, quero aqui da sua fala, sobre a questão da cultura
e lhe parabenizar quando esteve à frente. Eu acho que cultura só podemos
colocar em qualquer um dos cargos do município, quem tem o perfil. Então,
eu entendo que Vossa Excelência, quando ali estava, tinha esse perfil e
demonstrou isso ao município de Araci. Não é porque tô aqui na sua presença
não. Eu sempre falei isso e vou continuar falando. Cultura, só trabalha com
cultura quem gosta de cultura. Pra demonstrar aos outros que, não têm
ainda conhecimento na questão da cultura, pra entender.
Vereador Marinho – Isso mesmo Zé, muito obrigado. E quando a gente fala
de cultura a gente fala de acesso, a gente fala de pertencimento. A gente não
fala de cultura festiva apenas. A gente fala de cultura folclórica, cultura
educativa, cultura esportiva. Fico feliz que a volta do esporte em nosso
município, ela tá acontecendo; espero que de forma consciente. A gente já
pode observar que hoje já se encontra para uso de treino, a Vila Olímpica, a
nossa quadra que se encontra em reforma. Agradeço aqui a Renivaldo, que
eu estive com ele e fico feliz que brevemente vão começar projetos bem legais
pra nossa juventude, que é uma luta nossa, não digo que é minha porque
Edneide costuma falar muito da juventude aqui Edneide e antes mesmo de
estar presente quanto vereador, eu te acompanhei e conheço pessoas que
trabalharam com você, pra fazer do jovem um protagonista. E essa é uma
das minhas falas porque sou jovem, eu tenho 26 anos. Eu acredito que nós
não somos o futuro. Nós somos o agora! E é necessário que o nosso agora
aconteça. A gente precisa entender nesse momento de pandemia, mas a
gente precisa entender que precisa caminhar. E quando eu falo em
pandemia, eu falo da vacinação. E hoje aqui eu deixo o meu apelo pra todas
as pessoas que me seguem em redes sociais, pra todos os jovens de 18 anos
ou mais, que a vacinação já é pra vocês. Pra aqueles adolescentes de 12 anos
ou mais, com comorbidade, a vacinação já é para vocês. A vacinação é
segura. A vacinação é pertinente, é essencial pra que a nossa juventude, a
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nossa cidade possa crescer ainda mais. A gente precisa acreditar que a
ciência, eu vou usar “Karl Marx”, que ele falava que o motor da história era
a luta das classes sociais. Eu não acredito unicamente nisso, mas eu digo que
o que move a nossa sociedade é acreditar na educação de forma
integralizada juntamente com a ciência e o esporte. Porque se a gente
individualizar cada um desses setores, a gente não consegue chegar no motor
da história. Essa dominância na qual a gente tem da participação da
educação fundamental baseado em modelos que não são mais praticados
hoje em dia, faz com que a gente ainda continue a mercê de uma sociedade
na qual estamos, infelizmente, passando por um momento muito tortuoso na
história federal, onde o ministro da educação fala da educação de deficiência,
como se fosse algo de atraso. A gente não pode permitir que discursos como
esse reverbere na sociedade, onde tudo de inclusão tem que ser visto. A
inclusão é necessária pra que a nossa educação seja levada a séria. Gente, a
gente não precisa ter uma pessoa que necessite de cuidados especiais pra
acreditar que ele necessita realmente de cuidados. Mas precisa de inserção
social. Precisa de educação na qual ele possa ter contato com os colegas. A
normalização do sistema de ensino é necessária. E aqui eu deixo parabéns
para o núcleo que faz um trabalho de excelência; eu falo com propriedade
porque eu tenho um primo, Guilherme, ao qual eu deixo um abraço, que ele
tem “Síndrome de Down” e ele ama participar das aulas. Mas ele gosta das
aulas quando é com os colegas. Porque ele se sente pertencente àquele lugar.
E não há atraso para os demais. Há avanço para aquele que necessita de
avanço. Então, não vamos deixar que falas como essa Elmer, e aqui eu te
peço encarecidamente, cheguem aos nossos profissionais de educação, como
forma de desculpa ou como forma de lampejo pra que as aulas sejam
levadas. E aqui eu queria deixar também meus parabéns a José Augusto, pela
sua fala quando você fala em relação a Jarele. Porque a gente sabe que
comentários maldosos existem; que conversas paralelas existem. Mas a
gente precisa acima de tudo de respeitar. E você vim falar de um tema que é
pertinente pra mim, pra você e pra todos os colegas aqui na Tribuna, não
deve ter sido fácil. Eu falo desse tema com um pouquinho de propriedade,
pra viver e conviver em meios que é necessário que você se imponha e diga
“eu estou aqui. Eu preciso e quero respeito!”. E deixar aqui pra vocês, que isso
não acontece apenas com falas, com olhares, com gestos e com qualquer
coisa que faça você se sentir menor que o outro. José está de parabéns! E me
solidarizo com todas as pessoas que passam por isso. Eu vou encerrar as
minhas palavras. A gente não vai...
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Vereador Luisinho, pede Aparte:

Vereador Marinho, só 1 minutinho só. Me conceder um aparte. Eu
queria tocar no tema, do início, que você citou em relação aos animais. Há
pouco tempo nós presenciamos algumas cenas ali de animais atrás da igreja,
alguns cachorros soltos ali, né? E causando acidentes de moto e coisa assim.
Agora vem acontecendo ali no parquinho. Cachorros abandonados e, acho
que tem alguém ali, não sei quem, vem colocando um papelãozinho ali
embaixo de uma marquise, no antigo mercadinho de Lucas e esses cachorros
dormem por ali. Mas tá acontecendo da mesma forma; passa pessoas de
moto, ele avança e pode provocar um acidente. E a prefeitura tinha um canil
ou tem, senão me engano, paga um aluguel e a gente não sabe como que
vem o funcionamento desse canil. Se tá sendo, se esses cachorros estão sendo
destinado ao canil pra doação, se tá sendo bem tratado. Né? É um tema como
você citou há pouco e muitas pessoas pega o animal pra achar bonito e
depois abandona nas ruas. Eu também já criei cachorros, preso e sei que dá
um certo trabalho. Mas quem for pegar um animal, já esteja ciente que vai
ter esse trabalho. Então, pense duas vezes antes de criar um animal. E que
doe pra quem gosta de animal, se não pretende permanecer mais com aquele
animal, que doe pra quem tem interesse e gosta realmente e cuida. Nós nos
apegamos a eles. Criamos amor a esses animais. Então, nós não gostamos
de ver eles sofrendo.
Vereador Marinho – É isso mesmo. Obrigado Luisinho. Em relação a
prefeitura, existe um abrigo de animais. A questão é como o veterinário
ontem tava comentando conosco lá e ele falou, no evento, que se a gente
tirar das ruas 100 cachorros diários, no próximo dia vão ter mais 100. E tem
um gatil e um canil pra ser construído; está em fase de estudo de viabilidade,
porque precisa estudar se a área influência sonora. Manter cachorro em
lugar seguro não é fácil, porque tem o instinto de territoriedade. Então,
imagine colocar 100 cachorros em um local. Os latidos, os vizinhos. Então,
não é tão simples construir um canil e um gatil. E a prefeitura, junto com a
secretaria lá de meio ambiente, está fazendo esse trabalho. Aqui eu deixo
Fernanda; eu acredito muito no trabalho dela, no esforço que ela vem
desenvolvendo. E eu vou deixar aqui a mensagem que foi passada ontem, por
Naiane e Salma. A “Queira Quem Te Quer” não é um depósito de animal!
Então, as pessoas acham que por ter uma ong no nosso município, por ter um
lugar de recinto pra os animais, precisam ser depósitos para animais. Não
façam isso! Criem seus animais e forma consciente. E aqui eu deixo o meu
apelo. Vou agradecer a “Voz do Campo”, por ter me convidado pra entrevista,
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semana passada. Quem quiser assistir, está lá nas redes sociais. Foi um
programa político com (Falha no Áudio) E sim, meu muito obrigado mais uma
vez...

Vereador José Augusto se manifesta: – Vereador, antes de você
terminar. Eu assisti. Ele lhe apertou sem...

Vereador Marinho - Sem me abraçar.

Vereador José Augusto – Sem lhe abraçar. Eu estava escutando eu.
Quando ele fazia a pergunta, eu dizia “e agora, como que o Marinho vai
sair?”. Mas você saiu muito bem. Eu parabenizo pela sua fala lá. Acompanhei
até o final.

Vereador Marinho – Muito obrigado. E lembrando, né. Carla e Karen,
muito obrigado por tá sempre parelha com a gente aqui na juventude;
amanhã nós temos uma reunião, podem contar com a minha presença.
Tenham todos um bom dia e meu muito obrigado.

Vereador Leandro, na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores; público aqui presente; aqueles
que nos acompanham através da rádio Cultura FM, através da transmissão
do Facebook; aqueles que também nos acompanham através das nossas
páginas nas redes sociais meu bom dia a todos. Queria agradecer, nesta
manhã, a presença de todos. O diretor do Sindicato APLB, o assessor também
que está aqui presente (01:58:35 – falha no áudio) né isso? O pessoal do
ASCOOB... obrigado seu Presidente, por retornar aqui o áudio. Enfim, queria
agradecer a presença dos senhores vereadores, as senhoras vereadoras, por
ter contribuído, nesta manhã, com os trabalhos legislativos desta casa. Dizer
a sociedade araciense que tenho sofrido acusações e mais acusações, por ter
feito simplesmente uma cirurgia no maxilar e isso me afastou um pouco dos
trabalhos aqui desta casa, me afastou um pouco desta Tribuna Livre, mas
que algumas pessoas já titulavam a minha ida pro grupo da atual prefeita e
por ter me calado nas sessões parlamentares. Eu não sei de onde vem tanta
maldade, tanto comentário. Eu sou oposição, continuarei fazendo oposição.
Não irei recuar de fazer oposição 1 milímetro da minha função. Até porque
Zelito, eu vejo que a oposição, ela tem ajudado muito a gestão aqui nesta
casa. Fiscalizando, mostrando os erros. E o papel do vereador, como eu disse
anteriormente, é legislar e fiscalizar aqui que ele legislou, que é criar as leis.
Queria dizer a população de Araci, que tenho andado, mesmo aos poucos,
nas comunidades, tenho presenciado um movimento já de política pra
deputados aqui no município. Venho observado, o vereador José Augusto
hoje citou o nome do ex-prefeito Silva Neto, nesta Tribuna; presenciei
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algumas fotos, através das redes sociais do meu amigo Rosival Leite, que
também é filho de Araci, junto com sua esposa, no evento lá na minha região.
Tem o nosso amigo Léo de Gracia, que também é filho da terra e também
quer ser candidato; é pré-candidato a deputado. E agora doutor Arthur,
também advogado conhecido, amigo, parceiro, que em disputando também
como pré-candidato a deputado estadual em Araci. Mas tenho observado
que houve um pronunciamento, nesta casa, de uma possível candidatura
para deputado federal, que não foi levado a sério por muitos, mas que o
colega vereador Guinha de Pascoal, tem andado, tem buscado voto, tem
buscado apoio. Às vezes, começa uma faísca e vai virar um fogaréu. Né? Um
fogaréu, perdão, um fogaréu muito grande. E parabenizá-lo por ter vista nas
suas redes sociais você andando buscando entendimento nas comunidades e
até agora é o único pré-candidato a deputado federal no nosso município.
Queria senhoras e senhores, entrar um pouco no tema dos precatórios do
FUNDEB. Hoje nós tivemos aqui a ilustre presença do presidente do sindicato,
a nossa delegacia. Delegacia essa que representa outras cidades vizinhas,
como Tucano e outras cidades aqui vizinhas. Precatório do FUNDEB. Esses
precatórios eram esperados com muita esperança, com muita ansiedade;
não só pelo recurso destinado dos 60%, como muitos dizem que vai enricar
os professores. Os professores de Araci vão enriquecer. Isso não é verdade!
Isso não é verdade. É esperado também, pela oportunidade única, única de
Araci ter uma educação de qualidade, responsável, ter uma estrutura básica
das melhores da nossa região. E uma parte, uma boa parte dessa
responsabilidade vai ser nossa. Não adianta criar movimentos de não utilizar
esta casa, que eu tenho certeza que os nobres vereadores não vão aceitar
nenhum movimento de tirar a responsabilidade nossa, aonde nós fomos
eleitos justamente pra legislar e fiscalizar as aplicações de quaisquer recursos
Elmer, que chegue neste município. Sou presidente da Comissão de Educação,
tenho ali o meu colega Léo de Marlúcia, meu colega Jefinho que se retirou,
como membros. E digo aos colegas vereadores, pra mim todos aqui neste
momento fazem parte da Comissão de Educação. É algo especial! É algo que
precisa ser tratado com especial. É um recurso que se torna maior que a
arrecadação anual do nosso município. Então, não tem o que esperar muito;
não tem o que gestor, não o que presidente de sindicato, não tem o que
vereador, não o que secretário de educação dizer “eu tô aguardando um
posicionamento e não sentei ainda porque tem outros compromissos”. Tudo
bem que tem outros compromissos, mas esse compromisso vereador Léo de
Marlúcia, é o principal, é a oportunidade de mudar a educação dos nossos
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jovens. É a oportunidade de trazer a educação e ver as cidades vizinhas dizer
assim “o povo de Araci é mais inteligente do que o povo das cidades vizinhas”.
Não agora. Não vai mudar a cabeça de quem já se formou não! Mas são
nossos filhos, nossos netos, bisnetos que vão encontrar essa estrutura para
serem pensadores, inteligente e nos substituírem nesta casa, com a
capacidade maior do que a nossa. A nossa responsabilidade, ela se torna
grande, muito grande. E aí os profissionais do magistério, esperavam
ansiosos e nós temos a Lei 14.057 de 11 de setembro de 2020. E eu falava,
perguntava ao presidente do sindicato, no seu pronunciamento, se há
alguma outra lei em vigência que proíba esse pagamento. E não há! Não há
motivos e desculpas. Não motivos de esperar uma regulamentação do TCU,
aonde é um órgão opinativo, junto com o Ministério Público, sendo que esta
casa tem capacidade técnica, jurídica e esta casa que avalia as contas do
prefeito, não é TCU. É aqui que dá a decisão final! O órgão mais importante
nesse processo, como um todo chama “executivo”, que vai executar a verba
e depois do executivo a “Câmara Municipal”, que é quem vai ditar as regras.
E aí eu pondero, de tá de que forma? Não passando por cima, nem
atropelando a Lei 14.057. Ela já regulamenta! A Lei 14.057, ela diz o seguinte:
“Que o pagamento deve ser feito aos profissionais do magistério ativos e
inativos e pensionista. Ela já regulamenta. Ela só não trata Francisquinho,
dos miúdos. Quem tem direito da época, família de quem já faleceu, como o
presidente Elmer explicou, ela quer tratar dos miúdos. Isso a gente pode
tratar aqui. Não há impedimento. Aí a jurisprudência do TCU. TCU diz o
seguinte: “Que recursos oriundos não podem ser empregados em
pagamentos de rateio para aposentados. Aí você vai lá, vai observar a
orientação do TCU, ela é de 21/01/2019. A lei é de 2020. A lei surgiu
justamente pra quebrar. Pra quebrar esse impedimento de TCU, de ICMM. A
lei, ela tá em vigor! Se a prefeita Keinha decidir “tá bom, vou sentar com a
câmara, com o sindicato, com a categoria”, melhor dizendo, “e vamos
decidir; vamos pagar”. Isso paga estourado em 30 dias. Pra se ajustar o que
tiver que ser ajustado em concordância com categoria. Porque são eles
diretos, os beneficiários de 60%. Se ela decidir paga, ela vai pagar. O TCU,
Ministério Público Federal “ah, vai denunciar, vão prejudicar um CPF dum
prefeito”. Ela tem a lei em vigência pra se defender “eu fiz o que a lei pediu”.
Ora, não tem discussão! Não tem o porquê de esperar tanto. Os professores,
profissionais tão ansiosos. Eu entro num grupo de WhatsApp, dou um bom
dia, um boa noite, desejo uma boa semana a todos, aí vem alguém embaixo
“vereador os precatórios, vereador os precatórios, vereador os precatórios”.
21

Eu não aguento mais! Então é preciso senhora prefeita, que mostre o
interesse de pagar. Usar o discurso e dizer “se a lei mandar eu pago, se não
mandar eu não pago. Não quero prejudicar meu CPF”. Isso pra mim se
caracteriza interesse de esperar. De não querer pagar. Esperar o quê? O que
é que nós temos mais? Nós temos também uma emenda, a emenda
120/2020, que ela diz o seguinte: (Falha no Áudio)... vinculados a
manutenção e o desenvolvimento do ensino pra pagar aposentados e
pensionistas”. Isto também foi derrubado. Isso era antes da lei. Aí nós temos
aqui “quem é contra?”. A CNM (Confederação Nacional dos Municípios).
Claro que é um órgão que vai defender que o recurso sobre ou fique nos
municípios, nas prefeituras. Ela foi criada pra defender as prefeituras
municipais. A CNM já foi criada pra isso gente. É uma associação de prefeitos.
TCU (Tribunal de Contas da União). A União vetou um artigo. A TCU vai ser
contra o tempo todo. Quer defender os interesses do governo, da União. Aí
vocês sabem quem vetou? Vocês sabem quem é Augusto Aras, que pediu um
ADIM? ADIM de Augusto Aras, ela pede a inconstitucionalidade do artigo 7º,
se eu não me engano, do artigo 7º em sua totalidade ou parcialidade. O que
é que ele quer? Ele quer tirar o direito de aposentados, dos pensionistas.
Elmer sabe o que eu tô dizendo! É isso que ele quer que o órgão julgue e tire
esse direito. Aí eu prefeito vou esperar uma decisão, que vai tirar direito de
servidor, que eu quero paga. Eu aproveito o momento e pago! E depois eu
tenho a lei pra me defender. O que aqui é se tem interesse ou se vai esperar
um ADIM. Torcer pra haver uma derrubada. E aí senhoras e senhores, sabe
quem é Augusto Aras? Um baiano, baiano de Salvador. Tem 62 anos. E hoje
ele é Procurador Geral da República. Pra vocês vê o interesse político em
torno de não pagar os profissionais e educação. A política gente, ela é uma
arte. A política, ela vai tá entrelada em todas as decisões deste país. E nós
precisamos entender, que nós vamos legislar pra o povo. É preciso esta casa,
assim como os nobres deputados, criaram essa lei 14.057, de 11 de setembro
de 2020, criando direitos aos profissionais de educação. Nós precisamos
mostrar os profissionais que esta Câmara também vai legislar, vai criar as
leis, vai criar regulamentações, para que atenda aos profissionais. Nós
precisamos mostrar nossa marca também. Nós precisamos dizer “servidor,
estamos com vocês. Criamos. Tá aqui a solução”. E nós temos jurídico nesta
casa pra isso. Eu aqui penso na coletividade como todos. Esqueçam se algum
servidor critica. É normal, é natural. Eu tenho servidor que me critica
diariamente também. É um direito do servidor. Eu sou público Marinho,
escolhi ser público. Então, eu tenho que aceitar as críticas. O importante pra
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mim senhoras e senhores, Elmer que tá presente. É eu ir no meu horário de
descanso, colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir com a consciência
limpa! Que eu fiz o meu dever, o meu papel. O que tiver de assunto demais,
pra mim não me interessa. Pra mim não me interessa. Fiz, enquanto
comissão, solicitação jurídica, em alguns escritórios de advocacia. Estou
dando discurso pautado em algumas decisões. Fiz também, uma solicitação
ao deputado, que mandasse o setor jurídico do seu gabinete, solicitar
informações ao TCU da seguinte forma: “E os municípios que receberam
nesse momento que a lei está em vigor; faz o quê?” Porque se esperar o TCU
regulamentar vereador Presidente, pode demorar anos. O TCU dizer “ah, mas
nós vamos regulamentar prefeito; segura aí o dinheiro. Não gaste não que a
gente vai criar”. Mas a gente tem competência, tem Câmara de Vereadores
pra isso. A competência é nossa. Não é de TCU não. TCU não tá nem aí pra
servidor. E aí eu queria pedir aos colegas vereadores, que eu sei que criar
indicações é normal. Mas que indicações relacionadas a educação, vamos
deixar para ter uma reunião primeiro, para depois a gente começar a criar as
indicações, para não chocar com o plano municipal de educação que está
sendo formulado. E será também incluído vereadores aqui para participarem.
No mais, não há mais tempo. Não há mais tempo para discurso. Queria dizer
aos servidores e a todos presentes aqui nesta manhã, que tenho certeza que
esta Câmara tem sua totalidade a favor do servidor do município de Araci.
No mais, meu bom dia a todos.

Vereador José Augusto levanta uma (questão de ordem):

Senhor Presidente, já que foi tocado nesse assunto, eu queria pedir a
Vossa Excelência, que pedisse o jurídico desta casa, que desse um parecer
qual é o papel do vereador aqui. Se nós, diante desse dinheiro, pode legislar,
fazer algo pra pagar os professores... Porque se tiver, estarei aqui a
disposição pra a gente já encaminhar e colocar aqui pra votar. Porque pelo
meu entendimento, isso depende do Poder Executivo junto com a APLB
juridicamente e que a prefeita também tem uma decisão pra esperar. Então,
eu queria só que Vossa Excelência fizesse uma consulta; esse é um ato meu.
Porque dá a entender que que nós aqui podemos legislar sobre essa causa.
Então, nós precisamos imediatamente que o jurídico dê esse parecer pra
gente já avançar na frente e já dá esse ponto inicial e votar os precatórios
dos servidores públicos.

Presidente Valter – Vou encaminhar vereador José Augusto, o seu
pedido e na próxima sessão será exposto aqui a decisão jurídica. Convido o
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vereador Léo de Marlúcia, pra assumir a presidência, que irei utilizar a
Tribuna.

Vereador Valter, na Tribuna:

Bom dia senhor Presidente; senhores vereadores. Quero saudar a
todos aqui presente, o professor Elmer, presidente da APLB; pessoal aqui
representando o ASCOOB; todos os vereadores; público que nos escuta
através da Cultura FM de Araci. Começarei o meu pronunciamento senhor
vereadores, terminei de receber agora aqui no meu e-mail, uma notícia
realmente que chocar a população, aos cidadãos, as pessoas de bem do
nosso país, do nosso estado. “A 2ª turma do STF derruba, nesta segunda, 23
condenações por associação criminosa que havia sido imposto ao ex-ministro
Gedel Vieira Lima e seu irmão, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima”. Até onde
vamos chegar? As pessoas de bem, o cidadão de bem; onde vai chegar tudo
isso? O camarada foi preso depois de uma grande operação da Polícia
Federal, dentro do seu apartamento, com malotes de dinheiro público
roubado da nossa nação, com dinheiro realmente de impostos do cidadão.
Foi preso, condenado e aí lamentavelmente recebemos essa triste notícia,
que a 2ª turma do STF derruba, em 1 ano e meio, a condenação desses dois
delinquentes que roubou por muitos anos a nossa nação. E assim presidente
Elmer da APLB, que nos deixa triste a cada dia a vontade de prosseguir, de
lutar. E vi aqui no seu discurso uma grande explanação de direitos. E tenho
certeza que o senhor, com toda essa luta, que trava há alguns anos à frente
da APLB do nosso município, tenho certeza que sairá vitorioso e que os
professores do nosso município, realmente tenham os direitos, se assim
realmente, a justiça entender que é de direito dos professores esse recurso,
esse rateio que tá depositado nas contas públicas do nosso município. Quero
senhor Presidente, senhores vereadores, nesta manhã, convidar a todos
vereadores, a população que nos escuta pra no próximo domingo, dia 29, no
povoado do Caldeirão, terá uma feijoada beneficente a uma jovem que tá
com uma gravidez de risco, passando alguns problemas e a comunidade do
Caldeirão, os moradores comovido com essa situação, tá promovendo uma
feijoada beneficente e os senhores que tiverem disponibilidade de participar
desse evento, pode ter certeza que as pessoas, principalmente a família dessa
jovem, vai agradecer de coração a presença de cada um. Quero estender o
convite a todas entidades, ao comércio local que participe desse ato no
próximo domingo, dia 29 lá no povoado do Caldeirão, que será de grande
importância para essa jovem. Quero aqui agradecer ao secretário João Paulo,
estive com ele na última semana fazendo algumas solicitações. Estão sendo
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atendida na questão das estradas da nossa região. Garantir a população ali
de Caldeirão, Poço do Capim, Queimada do Borges, Terra Dura, que a
máquina estará fazendo o reparo desses corredores, que tá tendo grande
dificuldade de acesso a essas regiões. Também falar do nosso encontro
Elmer, com a gestora Keinha, Maria Betivânia. E na conversa que nós tivemos
com ela na última semana, ela mostra realmente a sensibilidade sobre esse
recurso dos precatórios que tá no município. E tenho certeza que vai chegar
em um acordo. Eu vejo muitas conversas na rua, conversas paralelsa que a
prefeita não quer dar o dinheiro. O pessoal chega pra gente abordando dessa
forma. “Quer dizer que a prefeita não vai dar o dinheiro dos professores?” É
coisa realmente que não dá pra gente entender da forma que algumas
pessoas nos abordam. Mas o que pudemos ver hoje de manhã aqui na
Câmara Municipal, é uma Câmara de Vereadores realmente disposta a
ajudar nessa questão. O vereador Léo de Eridan, aqui foi muito bem nas suas
colocações, o vereador José Augusto, os outros vereadores que utilizaram a
Tribuna. Parabenizo a todos! E tenho certeza que esse recurso vai ser
distribuído da melhor forma; que possa ajudar aos professores, aos
servidores da educação. Vereador Jefinho também que se pronunciou, mas
teve que sair, pra um sepultamento lá na região da Retirada.

Vereador José Augusto solicita um Aparte:

Colega, diante ainda desse tema, eu quero dizer o seguinte. Qual é a
preocupação hoje, tanto nossa como vereador e como município? Eu vou dar
uma explicação aqui! O município fez o quê? Aplicou os 60; deixou lá. Não vai
mexer nos 60. Já é uma prova que vai, de todas as formas, juridicamente
buscar pra mandar pra estar casa o projeto pra gente aprovar pra dá o
direito, se é de direito do professor. Já é essa parte. Então, eu acho que aqui
não pode dizer que é culpado o gestor ou nem vereador não. Temos que ter
uma decisão. Essa decisão vai chegar aqui e tenha certeza que vamos
aprovar. E o dinheiro tá aplicado! Tá lá, ela não tirou 1 centavo. Então, prova
da preocupação também da gestora Keinha, com os nossos professores e
nossos servidores da educação.

Vereador Valter – Com certeza vereador José Augusto. Eu tenho
certeza que esse entendimento vai chegar. Quero Léo de Eridan, te agradecer
aqui por suas palavras, quando fala no meu íntimo, na minha vontade, mas,
a população que me conhece, as pessoas que acompanha realmente, desde
2009, quando me elegi pela primeira vez vereador deste município; o meu
primeiro mandato começou, a eleição foi em 2008, começou em 2009. Desde
essa época que travo uma luta grande, aqui nesta região, porque eu não
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posso aceitar e vou repetir aqui novamente. Não posso aceita de forma
nenhuma, uma região que passa de 600 mil habitantes; uma região grande,
importante no nosso estado, que é a região do sisal, não ter um hospital de
emergência nesta região. Saúde senhores vereadores, cada um dos senhores
sabe realmente o que é que passam diariamente. Ontem mesmo tinha uma
situação difícil no nosso hospital, uma gestante teve um parto prematuro, 7
meses. Necessitava de uma transferência de imediato em uma ambulância
com UTI Neonatal e a dificuldade. Liga pra o hospital, liga pra outro, não tem
vaga. Agora todos os vereadores aqui, todos políticos sabe o porquê essa tal
de regulação, que só veio pra piorar o sistema de saúde do nosso estado. A
regulação, ela foi criada pra beneficiar políticos! Pra beneficiar vereadores,
pra beneficiar deputados, principalmente deputados. Porque cada um
vereador aqui tem um contato! Negócio apertou aqui... “E aí deputado?”
Precisando... pessoal, família tal. Aí a vaga, imediatamente aparece. E tem
um sistema, tem um sistema dentro do hospital, primeira coisa quando o
paciente chega, tem que ser transferido, o médico vai lá coloca na tela da
regulação. Imediatamente o sistema é acionado que tem uma emergência.
Mas enquanto que o político não liga, o deputado não liga pedindo a vaga;
infelizmente não dai! Isso realmente vem custando vidas na nossa região, no
nosso estado. É muito difícil um município pequeno, com estrutura pequena
ter que transferir paciente pra regiões de difícil acesso. Quantas vezes as
ambulâncias saem daqui de madrugada, no sufoco pra o este, pra região de
Barreira, pra Salvador. Muito difícil! E essa é realmente a minha luta. A minha
luta, ela é justa. A minha luta, ela é digna pra o nosso povo. E aí senhores
vereadores, o quê que acontece? Todo ano de eleição aparece meio mundo
de deputados – “que vou fazer, vou acontecer. A faculdade do sisal vai
chegar, a universidade do sisal vai chegar, o hospital do sisal vai chegar, as
estradas vão virar tapetes...” E nada realmente acontece! Uma vergonha,
uma região que é representada por três deputado estadual, o acesso de
Serrinha a Conceição de Coité. A estrada do Poço Grande ultimamente tá
muito melhor Francisquinho, de andar do que a BA, se eu não me engano,
com 409 a BA de Conceição do Coité. Tá lá esburacada! Três deputado; um
em Serrinha e dois em Conceição de Coité, que toda semana passa pela essa
região. Nós não temos um político pra gritar, pra falar forte e dizer que a
região é importante. Dizer que a região do sisal merece realmente de apoio.
E somos esquecidos. Mas, o que vai acontecer Elmer, no próximo dia, é o
Governo do Estado liberando asfalto pra várias cidades, pra colocar em cima
de paralelepípedos. Pra poder garantir a sua eleição de volta. O que vai
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acontecer é isso! E talvez venha pra Serrinha, na inauguração da Policlínica
agora, que foi uma luta do sisal, dos prefeitos. Parabenizo o ex-prefeito Silva
Neto, que entrou nessa luta também. E hoje a Policlínica tá pronta. Mas a
Policlínica, as pessoas tem que entender, é 1 real por habitante. O município
de Araci, o município de Araci vai pagar em torno de 65, 66 mil reais mensal,
pra poder manter a Policlínica de Serrinha. Então, realmente é o que nós
vivemos. Cidadãos, que pagamos nossos impostos, políticos que chora junto
com sua população, com seu povo na hora de uma emergência, na hora de
uma necessidade. É por isso senhores vereadores, que eu coloquei o meu
nome a disposição nessa luta. Somos 600 mil habitantes e precisamos de um
deputado federal pra representar esse povo para lutar pelos nossos direitos.
E assim, estou disponível! Continuo nessa luta, continuo forme, continuo
andando e mostrando ao nosso povo a importância de ter alguém para
representar no Congresso Federal. Vamos lutar por dias melhores pra nosso
povo. Assim... Agradeço senhor Presidente. Minhas considerações finais.
Assim o nosso povo entenda dessa grande necessidade, desse grande projeto
político que enfrento com coragem, de cabeça erguida para defender o
interesse do nosso povo. Obrigado senhor Presidente, pelas considerações
finais. Obrigado presidente da APLB, pela sua explanação. O pessoal do
ASCOOB tá aqui, vamos sentar agora para discutir temas importante. E tenha
certeza que vamos lutar por dias melhores pra o nosso povo. Um forte abraço
a todos aracienses.
O vereador Leonardo ainda no exercício da presidência, falou a todos,
disse que não havia mais nada a ser tratado e deu por encerrada a sessão
evocando o nome de Deus.
Sala das sessões, Ver. Jose de Oliveira Lima – 24 de agosto de 2021
LEONARDO CARVALHO DOS REIS
Ver. 1º Secretário

___________________

VALTER ANDRADE DE OLIVEIRA
Ver. Presidente

___________________
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