ATA Nº 22/2021
21ª Sessão Ordinária em 19 de outubro
2º Período Legislativo-2021

Ata bruta de Nº 22, lavrada na forma do Artigo 99 do Regimento
Interno, para registro dos trabalhos da 21ª Sessão Ordinária, realizada em 19
de outubro, do ano em curso, no horário das 09 horas e 14 minutos, quando o
presidente vereador Virgílio Carvalho Santos, tomou assento à Mesa e
convocou os vereadores presentes a tomarem seus lugares na formação do
plenário.
Tendo feita a conferência de quórum o plenário se formou com as
presenças das vereadoras, Jamile Magalhães da Costa e Edneide Santana
Pereira e dos vereadores, Leandro Andrade Macedo, Leonardo Carvalho dos
Reis, José Mário da Conceição Júnior, José Augusto Moura de Andrade, Joselito
José de Sousa, Manuel Matos dos Santos, Francisco Lima de Oliveira, Luizmar
Matos de Souza, Jefson Miranda Cardoso Carneiro, Valter Andrade de Oliveira,
Laerto Januir Barreto Pinho e Gilvan Oliveira dos Santos.
Todos se colocaram de pé para a execução do Hino de Araci, o
presidente Virgílio, fez suas primeiras saudações e declarou em nome de Deus,
a abertura dos trabalhos, iniciando de pronto o Pequeno Expediente,
convocando o servidor responsável para proceder as leituras de pauta.
Foi lida a Síntese da Ata da Sessão anterior, a leitura sendo submetida
ao apreço do Plenário, foi por ele aprovada sem restrições.
O servidor Clebson Matheus, prosseguiu com a leitura das proposições,
tratando-se apenas da Ementa do Projeto de Emenda Modificativa n°
002/2021 de autoria do vereador Leandro Andrade Macedo que "altera o
parágrafo único do artigo 1 do Projeto de Lei do Executivo nº 013/2012.
No mesmo ato foram lidos pelo servidor três (3) Pareceres de Nº 031, 032 e
033 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, todos Favoráveis ao
Requerimento de Urgência dos Projetos: PROJETO DE LEI N° 013/2021 de
autoria do PODER EXECUTIVO que "autoriza o Poder Executivo a dar nova
destinação a bem público, Estádio Municipal José Brígido da Silva, e realizar
doação ao Governo do Estado da Bahia"; ao PROJETO DE LEI N° 014/2021 de
autoria do PODER EXECUTIVO que "autoriza o Poder Executivo a dar nova
destinação a bem público para construção do Novo Estádio Público Municipal
e realizar doação ao Governo do Estado da Bahia" e ao PROJETO DE LEI N°
015/2021 de autoria do PODER EXECUTIVO que "autoriza o Poder Executivo a
dar nova destinação a bem público para construção da Sede da Delegacia
Territorial da Policia Civil, e realizar doação ao Governo do Estado da Bahia".
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Na sequência, foram lidos aos Pareceres Nº 034, 035 e 036 da Comissão
de Obras e Serviços Públicos, favoráveis com aprovação de dois (2) votos e um
(1) contrário aos Projetos de Lei: N° 013/2021 de autoria do PODER
EXECUTIVO que "autoriza o Poder Executivo a dar nova destinação a hem
público, Estádio Municipal José Brígido Silva e realizar doação ao Governo do
Estado da Bahia": ao N° 014/2021 de autoria do PODER EXECUTIVO que
"autoriza o Poder Executivo a dar nova destinação a bem público para
construção do Novo Estádio Público Municipal e realizar doação ao Governo
do Estado da Bahia" e ao PROJETO DE LEI N° 015/2021 de autoria do PODER
EXECUTIVO que "autoriza o Poder Executivo a dar nova destinação a bem
público para construção da Sede da Delegacia Territorial de Polícia Civil, e
realizar doação ao Governo do Estado da Bahia.
Encerrada a leitura do pequeno expediente, o presidente abriu o Grande
Expediente, franqueando a palavra ao vereador Léo de Eridan, para fazer se
manifestar, sobre o seu Projeto de Emenda Modificativa.
❖
Vereador Leandro com a palavra:
▪
Bom dia senhores colegas vereadores; senhor Presidente. Essa emenda
é uma emenda, não minha, mas uma emenda, um desejo da sociedade
esportiva de Araci. É uma emenda que ela é bem simples. A minha ideia e o
que eu propus na emenda é, o governador realiza, constrói um novo estádio e
depois ele fica autorizado a derrubar ou construir escola no estádio já
existente. Essa emenda, ela não vem só da iniciativa popular e do contato que
eu tive com o pessoal ligado ao esporte, mas vem também de algumas falhas
já observada pelo não cumprimento da palavra do governador aqui na região.
Nós temos uma escola estadual, lá em João Vieira, que é um exemplo vivo pra
mim, aonde o IEPA, ele utilizou escola municipal por anos e o estado recebeu
o colégio antigo lá de João Vieira, porque já é do estado, mas recebeu uma
comunicação do município para fazer uma reforma e o governador não fez. E
se passou prazos e prazos e prazos e não fez a devida reforma. Isso também
se refere senhor Presidente, me desculpe ir para esse lado do cumprimento da
palavra do governador, que se torna frágil na questão da nossa Policlínica, que
recentemente foi inaugurada, que faz um marketing muito grande, mas que
não há especialidades quase nenhuma atendendo a população. É muito
marketing, muita promessa, mas a efetividade eu não vejo! No mais, eu peço
aos colegas vereadores, que votem a favor da emenda. É apenas uma forma
de garantir que o esporte do nosso município seja praticado enquanto se
constrói um novo estado, já que esse é o desejo do Governo do Estado.
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Presidente Virgílio – Sem oradores inscritos na Tribuna Livre,
passaremos agora para a ordem do dia, com discussões e votações previstas
em pauta.
❖
Vereador Jefson se manifesta: – Senhor Presidente, sobre a questão da
emenda do vereador Leandro, vai abrir a discussão para os demais vereadores
agora? A discussão da emenda do vereador Leandro, vai ser aberta agora pro
debate?
❖
Presidente Virgílio – Pode ser!
❖
Vereador Jefson – Que é assim. Eu recebi a emenda do vereador Leandro
e a emenda do vereador Leandro diz que ele não é contra que seja construída
a escola no local do estádio. Ele é a favor que seja construída a escola ali no
local do estádio e no final da emenda dele, ele diz que o governador só poderá
executar a obra, só poderá executar a construção da escola depois que o
estádio novo seja construído. Aí no discurso dele, ele apresenta diversas
alegações, fala de palavra do governador, continuação da prática de esporte
ali no estádio. Eu, ao meu ver, essa emenda, por mais que ele tenha uma
intenção boa, no posicionamento dele, eu não vejo uma indicação pertinente.
Primeiro que se for esperar construir um novo estádio pra iniciar a construção
da escola, no local do estádio, o governador praticamente já estará finalizando
o seu mandato e não terá possibilidade nenhuma de construir essa escola.
Então, se for esperar o prazo de construção de um novo estádio, pra iniciar a
construção da escola, o governador não vai ter mais prazo pra iniciar a escola.
Então, já se desfaz por aí. Quando ele fala também que, continua a prática de
esporte no estádio, eu não tenho conhecimento nenhum de que existe prática
de esporte no estádio de Araci, a não ser que eu esteja completamente
equivocado. Porque não vejo campeonatos, não vejo torneio, não vejo
escolinha de futebol ali desempenhando um papel, não vejo nenhuma
funcionalidade até o momento de prática de esporte contínuo ali no estádio.
Então, ao meu ver, é totalmente desproporcional o caso. A gente sabe que se
trata de duas grandes obras pro município, que precisa ser iniciada com mais
brevidade possível, e por conta disso o meu voto e minha orientação é que vote
contra a emenda do vereador Leandro.
❖
Vereador Leandro, se pronuncia: – Senhor Presidente, em discussão da
emenda, eu queria apenas justificar essas falas do colega vereador Jefinho. É
o seguinte. A prática do esporte no ginásio, ela foi suspensa a partir do
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momento da pandemia. Coisa que não tá acontecendo nas arenas! Que
deveria ser proibido! Assim como foi proibido no estádio. Quem promove a
prática de esporte no município é exatamente o Poder Executivo, a prefeitura,
que tem que promover a prática de esporte. Aí você coloca se o governador
construir um estádio, pra construir uma escola depois, não vai dar tempo de
concluir, porque ele só tem 1 ano de mandato. É justamente por isso que eu
coloquei a emenda. Porque eu não acredito que em 1 ano de mandato, ele vai
demolir um estádio, construir outro estádio, construir uma escola. Nós
sabemos que o governador não é candidato à reeleição.
❖
Vereador José Augusto, se manifesta: – Senhor Presidente, só pra título
de explicação, eu gostaria, sei que o vereador tem as suas intenções, não tô
dizendo aqui que são intenções ruins, mas o que eu vejo é que, o governador
da Bahia, diante que vai fazer aqui, vai construir uma delegacia, um módulo
policial, não é isso? Coisa que eu vi na maquete, coisa mais linda. Mas eu vou
dar um exemplo aqui. Cipó foi destruído o estádio velho; foi uma confusão.
Ontem estive lá com meus primos Jefinho, foi uma confusão. Quem quiser a
prova, em menos de 7 ou 8 meses, o governador construiu esse estádio lá. Vá
ver lá como é. Com grama sintética, coisa de primeiro mundo. Mas a gente
entende cada um; cada um tem sua opinião. Eu vejo que a Policlínica, pode
ainda não tá funcionando algumas especialidades, que começou agora. Mas
vai, tenho certeza que vai atender. E diante de João Vieira, eu queria só pedir
ao pessoal aí do Governo do Estado, que me trouxesse essa, esse documento
comprovando que foi dado esse colégio pra questão da reforma. Só isso que
eu queria saber. Porque eu nunca tive conhecimento. Não tô dizendo aqui que
o vereador tá mentindo. Mas queria saber aonde tá esse documento. Porque
lá o colégio antigo de João Vieira, já é do estádio, do estado. Não precisa de
nenhuma autorização do município. Então, é só a título de informação e vamos
pra luta e vamos trazer aqui, pra o nosso município, um montante de 26
milhões de reais pra empregar os pais de família, as mãe de família e o jovem
de dentro do nosso município.
O presidente Virgílio, abre o espaço da Tribuna Livre e convida o Sr.
Edvaldo Silva Pinho, Edivaldinho para se manifestar no tempo regimental. O
orador discorreu sobre o Projeto de Lei de nº 03/2021, em tramitação na
sessão tratando do Estádio Municipal José Brígido da Silva.
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❖
Vereador Leandro se manifesta – Senhor Presidente, eu gostaria de
responder as perguntas do colega vereador José Augusto.
❖
Presidente Virgílio – Concedo Léo. Mas vão bora adiantar, bora dar
continuidade a sessão.
❖
Vereador Leandro – O colégio antigo de João Vieira, como eu disse aqui.
Ele não é do município. Foi doado ao estado. Ele sempre foi do estado. Eu disse
que o município pediu que o estado fizesse a reforma, porque estava utilizando
a escola pública. Inclusive, teve toda polêmica; tivemos aqui alunos expulsos
de sessão, que vieram bater panelas. Isso tudo passou por esta casa. E nós
sabemos o que aconteceu, que chegou o ponto do município fechar a escola
alegando isso. Inclusive, o secretário da época, ele é o secretário atual. Agora,
o Governo do Estado, construindo um estádio novo e ele vendo que vai atrasar
a construção da escola, já foi apontado api diversos terrenos, nessas
discussões, que o município tem disponível. Não é necessário. Ele poderia
também reformar ou construir um estádio novo e não mexer no antigo. Nós
temos ali o Lameirinho, temos o terreno próximo da UPA, aonde ele poderia
construir a Escola Técnica.
O presidente Virgílio dá início ao processo de Votação começando pelo
Projeto de Emenda Modificativa de nº 002/2021, do vereador Leandro
Andrade Macedo, que altera o parágrafo único do artigo 1º do Projeto de Lei
do Executivo nº 013/2021. O Projeto foi discutido e votado em turno único,
havendo manifestação dos vereadores:
❖
Vereador Jefson – Senhor Presidente, Vossa Excelência tá falando sobre
a emenda do vereador Leandro.
❖
Presidente Virgílio – É sobre a emenda!
❖
Vereador Jefson – A minha fala é a mesma. Eu entendo que é uma
emenda inviável para o município, porque impede o andamento das obras,
impede a construção da escola e não temos tempo pra discutir essa questão.
Né? Haja vista que, o vereador Leandro alega que o governador não tem
palavras e que não vai honrar. O líder dele, nesta manhã, tá usando a Tribuna,
já disse que o governador está andando por toda a Bahia, construindo diversas
obras importantes para os municípios. Então, se contradiz nas falas e eu acho
que o caminho não é esse. Eu acho que o caminho é o caminho da evolução,
é o caminho do progresso e essa emenda vem trazer para Araci, uma perda,
com certeza, de uma construção de uma escola que nosso município precisa.
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❖
Vereador Leandro se manifesta em (questão de ordem):
▪
Senhor Presidente, continuo senhor Presidente, com as mesmas
respostas e acrescentando, dizer ao vereador Jefson que, em nenhum
momento eu disse que o governador não irá cumprir. Eu disse que o tempo é
curto. Durante 1 ano. Não! Durante 1 ano, o vereador, no meu ponto de vista,
o governador não tem tempo hábil, durante 1 ano de gestão, para construir o
estádio e a escola municipal. Falar de Edivaldinho, é uma fala individual. A
minha fala é outra. Eu sou Léo de Eridan! Ali é Edivaldinho. Nada a ver com a
fala de Edivaldinho.
O Presidente Virgílio retoma à votação começando pelo vereador Gilvan
e depois os vereadores Jefinho Carneiro e Francisquinho, todos com votos
contrários à Emenda:
❖
O vereador Manuel se manifesta: – Bom dia a todos. Antes de dar o meu
voto, dizer que, colega Léo, nada contra a sua opinião a respeito. Mas, com
todo respeito aos colegas, meu voto também é contra.
❖
Vereador Marinho – Bom dia a todos. Entendo Léo, a necessidade da
sua prerrogativa, mas meu voto é contra.
❖
Vereador Zelito – Meu querido amigo Léo, colega, respeito a sua
opinião, mas meu voto é não.
❖
Vereador Leonardo – Bom dia colega vereador, eu vou fazer das minhas
palavras dos meus colegas. Mas eu vou me abster.
O vereador José Augusto votou contra a emenda e o vereador Luisinho votou
a favor da emenda.
❖
Vereador Leandro se manifesta: - Senhor Presidente, antes de dar o meu
voto, eu só queria dizer à sociedade araciense, aos colegas vereadores, que a
minha felicidade é de tá participando no ato democrático como este.
Recebendo votos contra, de pessoas que votam contra colegas que votam
contra e diz respeitando um colega, entendendo a sua preocupação. Pra mim,
independente do voto contra ou favorável, isso já me deixa muito feliz, em
participar do momento democrático. Sem discussão. Foi uma emenda que eu
coloquei ouvindo os desportistas; tentando evitar que o município fique sem a
prática de esporte, durante a construção do novo estádio. Mas é isso aí. A
Câmara, ela é um corpo. E o seu corpo, na sua maioria, é quem decide os
andamentos da administração pública no município. E eu tenho certeza que,
neste momento, a sociedade araciense, ela tá aprendendo ainda mais como é
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que funciona os trabalhos desta casa. Sinceramente, muito feliz. Meu voto é a
favor.
O vereador Laerto votou a favor;
❖
A vereadora Edneide se manifesta: – Senhor Presidente, colegas
vereadores, público presente. Pela democracia, cidadania do nosso país e
muita gente morreram, pra hoje, passaram décadas, pra hoje, encontrar essa
cidadania, esse poder de decidir, de ir e vir. O meu voto é a favor.
A vereador Jamile vota contra.
❖
Vereador Valter, se manifesta: – Bom dia senhor Presidente, todos
presentes. Quero vereador Léo de Eridan, parabenizar por sua iniciativa,
preocupação. O que podemos ver, nos últimos dias no nosso município, é
pessoas se manifestando, um lado oposto, um lado a favor. E a democracia,
ela tem que prevalecer no país. Parabenizo Vossa Excelência pela
preocupação. Sei, conversei muito com o vereador Léo de Eridan, com outros
vereadores nos últimos dias, com a população do município também a respeito
dos projetos existentes na casa. Mas, diante de toda a situação Léo, nós temos
um município que tem um atraso de mais de 40 anos. Nosso município ficou
pra trás em tudo. E nós não podemos perder a oportunidade, hoje, de receber
um investimento importante, que tá chegando no nosso município.
Investimento hoje, que vai garantir, aos nossos filhos, um futuro melhor às
novas gerações. Que vai garantir, a nossa população, um esporte de mais
qualidade, uma educação de mais qualidade. E eu, na qualidade de
representante, vereador deste município, eu não posso, num momento tão
importante pra o nosso município, deixar de votar a favor, em um projeto tão
importante, que chega no município. E sei que a sua intenção é das melhores.
Conheço a sua preocupação. Mas não posso votar vereador Léo de Eridan, no
momento, na sua indicação, porque entendo que as obras que tá chegando no
município, tem que andar. Meu voto é contra a sua indicação.
O primeiro secretário Léo de Marlúcia, proclama o resultado da votação,
sendo nove (9) votos derrubando a Emenda, 4 (4) votos a favor da Emenda e
uma abstenção.
❖
Vereador José Augusto (questão de ordem) – Senhor Presidente, na
questão do voto dos outros projetos, se há entendimento, eu queria pedir a
Vossa Excelência, que colocasse em bloco, porque é doação, tanto da
delegacia, como dos outros.
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❖
Presidente Virgílio – Vereador José Augusto, a gente decidiu aqui a
mesa, colocar individual cada projeto.
❖
Vereador José Augusto – Pronto! Concordo.
❖
Presidente Virgílio – Entra em votação agora o Projeto de Lei de nº
013/2021, em regime de urgência, de autoria do Poder Executivo, que autoriza
o Poder Executivo e dá nova destinação em bem público, Estádio Municipal
José Brígido da Silva e realizado doação do Governo do Estado da Bahia.
Colocarei o projeto em turno único de discussão e assim o plenário aprovar. Os
vereadores que aprova a votação em turno único, permaneçam como estão.
❖
Vereador Jefson (questão de ordem) - Antes de iniciar a votação, acho
que seria importante abrir essa discussão mais uma vez do projeto. Haja vista,
que a democracia tem prevalecido e os vereadores, que queiram, podem falar
sobre o projeto. Eu vou ler aqui, só uma parte do, desse projeto. “Projeto de
Lei de nº 013, de 23 de setembro de 2021, autoriza o Poder Executivo
Municipal a dar nova destinação a bem público e realizar doação ao Governo
do Estado da Bahia”. Parágrafo único diz: “O chefe do Poder Executivo doará
ao Governo do Estado da Bahia, atual área do Estádio Municipal, para que
este realize a construção do Complexo Educacional, cumprindo assim
relevantes interesse público, visando oferecer educação de maior qualidade
aos estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino”. Seu Presidente, esse
projeto, ao meu ver, ele tem sido tratado de uma forma totalmente contrária
ao que diz aqui nesse projeto. Veja bem que esse projeto, ele é tratado como
a demolição do estádio. Os vereadores de Araci, e foi citado hoje aqui na
Tribuna, estão votando a favor da demolição do estádio de Araci. Até o
momento eu não tenho conhecimento, aqui, e se eu estiver errado, alguém
pode me corrigir, que esse estádio é um Patrimônio Histórico, eu não tenho
conhecimento que ele é um Patrimônio Histórico, não tenho conhecimento que
ele já foi tombado no nosso município, pra ser reconhecido como Patrimônio
Histórico. Se eu estiver equivocado, alguém me corrija. Eu não tenho
conhecimento da prática efetiva de esporte, como um estádio que funciona
perfeitamente. Até porque, eu já estive ali, estive nos banheiros do estádio,
estive naquela grama, estive por baixo do alambrado do estádio municipal,
estive olhando a iluminação e o estádio de Araci não existe iluminação. Aquele
alambrado, a qualquer momento, corre o risco de desabar. Porque todas as
ferragens estão expostas, enferrujadas e não tem condição nenhuma de se
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manter ali e existe um atraso muito grande. Então, essa narrativa de discurso
construído, de que os vereadores estão votando em uma demolição de
Patrimônio Público, em demolição de um Patrimônio Histórico, na demolição
do estádio, ao meu ver... Respeito todos os posicionamentos, mas é
totalmente adverso a intenção do projeto. A intenção do projeto, não é
demolir o estádio não. É que se construa uma escola de qualidade nesse
espaço, porque, se hoje, o município ou estado resolvesse... Se o município hoje
ou estado, resolvesse recuperar esse estádio, aquele alambrado ia ser
demolido, a grama ia ser retirada, os banheiros precisariam ser demolidos,
precisaria ser retirado, porque não tem condição nenhuma, nem de ser
recuperado. Alguém já viu recuperar uma laje, com uma ferragem totalmente
destruída, totalmente enferrujada? Existe algum engenheiro que aprove uma
questão dessa? Não existe condução nenhuma, nem de se recuperar. E eu me
coloco aqui a disposição de qualquer um, pra ir lá no Estádio Municipal de
Araci, e olhar os banheiros e olhar toda aquela estrutura. O estádio não tem
iluminação! Ou seja, a gente tem um estádio simbólico. O estádio precisa de
um novo. E Araci precisa continuar crescendo. Araci precisa evoluir e precisa
ser tirada essa visão mesquinha, de que se tem que manter da forma que está.
Tendo a oportunidade de mudar; uma oportunidade de evoluir e de ter um
estádio novo em Araci. por isso senhor Presidente, eu oriento que o voto seja
a favor. Mas não a favor da demolição do estádio. Mas a favor da construção
de um estádio novo, de qualidade, visando sim, o futuro de meus filhos, de
meus netos, do esporte de Araci. porque visando o esporte de Araci no futuro,
não votaria para uma recuperação do estádio de Araci. então, o meu
pensamento é totalmente oposto. Digo aqui. Respeito todas as opiniões. Mas,
votando pela permanência que aí está, é manter retrocesso, é manter como
está e não vejo progresso e não vejo evolução em uma votação como essa seu
Presidente.
❖
Vereador Leandro – Seu Presidente, primeiro, essa prática de esporte do
Estádio Municipal, não foi explicada. Nós estávamos passando por um
momento de pandemia. Segundo o Patrimônio Público, ele é porque ele atende
o público. Atende a sociedade. Mas foi falo histórico e público. Público ele é!
Eu tô dizendo, afirmando que público ele é! Inclusive, o Código Civil fala e trata
desse assunto. E tenho certeza que nós vamos ter processos ingressados no
judiciário em relação a isso. Outra coisa seu Presidente, é destruir... Falar a
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palavra destruir, demolir... Claro que nós aprovamos esse projeto, o estádio
vai ser demolido! Vai ser destruído! Eu não tenho nenhum problema em dizer
isso aqui, porque vai ser construída uma escola. Vai construir aonde? Em cima
do estádio? No céu, no ar? Vai sobrevoar a construção? Então, ele vai ser
destruído sim! Vai ser demolido sim! Com a proposição do Governo do Estado
construir outro. Mas, por que não reformar, ampliar? Aí fala em construir
outro estádio; e a acessibilidade das pessoas? E o pessoal que vende cerveja,
o amendoim, que se deslocam com o carrinho mão pesado, ter que sair daqui
pro final da BR? Toda essa situação. E se o Governo do Estado, até o final do
seu mandato, não concluir essa obra? Como que nós vamos ficar diante dos
desportistas, do povo, da sociedade? Aí falar: “Eu quero evolução”. Eu também
quero! Eu também quero evolução pro meu município. Nós sabemos que o
Governo do Estado, ele tá praticando construindo escolas técnicas em
praticamente em todos os municípios. Todos os municípios da Bahia estão
sendo agraciados pelo Governo do Estado. As eleições estão chegando; nós
estamos acompanhando. Isso não é uma prática só em Araci não. É uma
prática que tá acontecendo em todos os municípios da região. Aí fala: “Ah,
mas eu preciso disso, daquilo outro. Que cresça. Que o estádio venha
acessibilidade e atenda os esportistas com banheiros bons, estrutura boa”. Eu
pedi à Comissão de Obras, que solicitasse do Governo Municipal, uma análise
técnica do engenheiro municipal, dizendo como se encontra as instalações do
estádio. O vereador Marinho, é engenheiro, teve lá, fez uma visita técnica e
disse na reunião da comissão, que não é boa a estrutura, mas suporta sim
eventos ali. Que suporta sim. Outra situação é “vamos ter transparência;
momento democrático”. É sim! E eu respeito aqui a decisão de cada um. Mas,
nós respeitamos, estamos entendendo a decisão do pessoal que pratica
esporte. Foi feita audiência pública pra ouvir o povo? Porque nós somos
defensores do povo. Então, são processos, que quando a gente vai pra
transparência, quando a gente vai pra, vamos dizer assim, o direito
constitucional, não teve audiência pública com o pessoal do esporte. Não teve
audiência pública, sequer com o pessoal do Imaculada. Com o pessoal aqui do
CETEP. Tá aqui o diretor do CETEP, senhor Luiz. Será que o pessoal do CETEP é
a favor de tudo isso? Oh aí, é contra! É contra. Aqui. Então, pra encerrar seu
Presidente, faltou muita coisa democrática no projeto. Muita coisa.
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❖
Vereador José Augusto – Senhor Presidente, quero aqui falar a todos do
meu município, poderia deixar de me pronunciar; eu gostaria de dizer o
seguinte. Eu não entendo o porquê diz que o governador vai perder eleição, o
candidato dele, quem for, e o outro não vai concluir. Analise um processo,
quem é advogado sabe, um processo já feito, licitado, publicado no “Diário
Oficial”, me parece que eles mesmos tão caindo em contradição. Porque disse
apoiar o governador Rui Costa e no mesmo momento não confia no seu
candidato. Pelo outro lado eu fico aqui olhando quem defende muito a questão
do Brigidão, mas no passado, a empresa levou, cortaram aquele negócio lá
dos bancos reserva, levaram. Diversas ações aconteceram em nosso
município. E hoje, seu Presidente, eu tô na minha fala, democraticamente eu
quero explicar à população. São esses que tão aqui querendo defender quem
destruiu e deixou a grama do estádio lá danificada. Uma parte da
arquibancada caída e se diz hoje estar a favor dos atletas de Araci. Por outro
lado, quando sê fala na educação, me lembra o colégio do Caldeirão Novo.
Que fizeram o que fizeram e voltaram agora e agora a prefeita, o ex-prefeito
Silva Neto e a prefeita, construiu e vai entregar agora em novembro. Quero
até convidar vocês...
❖
Presidente Virgílio – Vereador Zé Augusto seja breve!
❖
Vereador José Augusto – Diante a minha fala seu Presidente. Então,
diante de tudo isso senhor Presidente, eu acho que aqui tá tendo uma defesa.
Porque aqui se acusa vereador, se causa dizendo que vereador não tá do lado
do povo, que vereador pode decidir de precatório. Vem Falar aqui nesta
Tribuna de precatório, que não pode. Não é professor, não é nada. Eu tô aqui
senhor Presidente, usando o ato da democracia e o direito que me dá o
Regimento Interno desta casa. Então, o que eu digo aqui. São esses que tão
querendo pregar o alto da moralidade; que acabaram com Araci e vem pra
aqui dizer que estão a favor dos atletas. A gente estamos a favor de 26 milhões
que vai atender da delegacia ao pessoal da Polícia Militar. Também a questão
da educação e também dos desportistas. Eu espero que aqueles que falaram,
lá no passado, que os asfalto de Araci, que era uma borra, e depois que se
botou o asfalto, ninguém elogiou. Espero que vão lá elogiar quando tiver
pronto, porque eu confio no governador Rui Costa e em toda a sua equipe.
Firme e forte vamos pra votação.
O presidente Virgílio retoma à votação do Projeto de nº 13/2021.
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❖
Vereador Gilvan – Senhor Presidente, colegas vereadores, eu voto a
favor a construção dessa escola nova e estádio novo;
❖
Vereador Jefson – pela aprovação;
❖
Vereador Francisquinho – pela aprovação;
❖
Vereador Manuel – pela aprovação;
❖
Vereador Marinho – Senhor Presidente, eu queria falar aqui a respeito
disso também. A gente precisa deixar claro que ninguém tá votando a favor
da destruição de nada. Nós estamos votando pela construção do novo espaço,
do novo estádio, da nova escola e da dignidade dos esportistas. Quando a
gente pensa na situação real que se encontra o esporte em nosso município,
eu não falo de hoje, eu não falo de ontem não. Nós estamos passando por um
processo de desesportização no nosso município. Esporte não é apenas
futebol; esporte não é apenas handebol; esporte não é apenas pessoas que já
têm um esporte enraizado. Esporte é oportunizar os jovens a prática do mesmo
e não apenas seletivar aqueles que já conhecem o esporte. Quando a gente
fala da construção de uma nova obra, a gente fala de emprego; a gente fala
de oportunidade; a gente fala de investimento. A gente não tá falando de
destruir. Nós estamos falando em construir um novo espaço, um espaço
amplo, um espaço preparado e qualificado. Léo falou que eu fui visitar o
estádio. Fui! Realmente nosso estádio se encontra degradado, sem reforma,
precisando passar por uma modernização. Seria necessário sim, que fosse
demolido várias partes do estádio, porque não dá pra aproveitar uma
estrutura na qual já foi corroída. Uma estrutura onde não se resiste mais as
tensões. Se a gente for falar em paralelo de construção e obras, beleza. Nós
estamos falando de esporte. Nós estamos falando de transformação. Nós
estamos falando de investimento. São 26 milhões que o nosso município vai
receber. Um montante, ele não obriga apenas a construção. Ele obriga o
emprego, a oportunização, as novas vias. Quando a gente pensa no futuro, a
gente pensa numa construção; a gente pensa em algo a mais e não apenas
deixar como tá. Patrimônio Histórico necessita de tombamento. A história se
constrói na memória. A História se constrói de boca a boca e se constrói
fazendo história e não apenas reverberando o que já foi feito. Nós estamos a
uma passa da modernidade. A nossa cidade é infundada em relações políticas
partidárias. Temos que pro povo e para o povo. Acabar com essa zona de
conforto e desconforto. Precisamos viabilizar e ver que não somente aA ou B,
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precisam estar separados. Mas ligados para que consigamos trazer um futuro
para nossas crianças. Eu tenho uma filha com 7 anos de idade e a gente é
morador ali, no bairro onde o estádio está instalado. E quando o mesmo foi
instalado, não existiam casas. São 42 anos a construção daquilo ali. A gente
sabe que a urbanização e a movimentação de pessoas, o estádio vai enviar
(defeito no áudio) É só parar pra pensar; é só a gente vê que é necessário que
o novo local seja empreitado para que ele seja construído. Da mesma forma
que a gente fala das escolas. A gente tem Lua aqui, o diretor da maior escola
do município do estado. O Centro Técnico, que tem uma estrutura invejável e
fica super localizado. Então, hoje, a minha votação é a favor da construção do
novo esporte, do novo estádio e da nova escola;
❖
Vereador Zelito – pela aprovação;
❖
Vereador Leonardo – pela aprovação;
❖
Vereador José Augusto – pela aprovação;
❖
Vereador Luisinho – Senhor Presidente, eu queria comentar um pouco
sobre esse projeto. Ele deixa um pouco vago, porque nós somos pegos de
surpresa. Todos nós, acredito que tanto situação quanto oposição, ele deveria
ser mais analisado. Entendo que Araci precisa de um novo estádio, precisa de
investimentos. Mas, a quem pertencerá esse estádio, após a sua construção?
Ao estado ou ao município? Então, geraram algumas dúvidas. Entendo
também que muitos têm lembranças boas ali dentro daquele estádio. Eu
também já joguei bola ali; já presenciei muitos campeonatos. Entendo os
atletas também que brigam pelas suas lembranças. Temos que respeitar
também as lembranças de muitas pessoas, que conviveram ali dentro do
saudoso José Suti, que muitas vezes incentivou a mim e meus irmãos a jogar
bola, sempre nos levava para o estádio. Eu nunca fui bom de bola, né Jorge?
Mas enfrentava. Mas assim, me lembro muito do saudoso Zé Suti; eu quando
criança acompanhei muito ele ali carregando aqueles sacos de uniforme, de
meião. Então, muitas pessoas encaram de diversas formas. Entendo que o
investimento é bom para o município, mas está havendo muita cobrança em
relação a demolição do estádio e a construção do novo. Deveria ser discutido
com mais tempo, mas o projeto foi colocado em votação com urgência. Mas
eu vou votar contra esse projeto do estádio. Eu só quero deixar claro quanto
aos outros; vejo que é de grande valia. Estarei sempre a favor do que for viável
para o povo;
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❖
Vereador Leandro - Senhor Presidente, eu sou a favor e serei sempre a
favor da construção de escolas, estádios, seja em Araci, seja em qualquer
município, seja em qualquer canto do Brasil. Eu só não sou a favor que precise
utilizar um espaço do estádio municipal, onde já tem dinheiro público
investido, tem toda uma história; aonde foi colocado grama, foi feito serviço
de drenagem. Aí pegar todo esse dinheiro, todo esse investimento que foi feito
com dinheiro público, muitas vezes faltando medicamento, médicos e outras
situações de carência e do nada derrubar pra construir uma escola onde nós
temos terrenos acessíveis. Por isso seu Presidente, e essa é a minha
justificativa de votar contra o projeto;
❖
Vereador Laerto – Seu Presidente, o estádio municipal, na época que eu
fui a primeira vez eu teve 12 anos de idade; assisti o tradicional jogo do Bahia.
E lembro muito bem que pra entrar foi a maior dificuldade do mundo. E
consegui entrar. E lá presenciei um sonho que jamais outros atletas, jovem vai
ver esse estádio aí. Por quê digo isso seu Presidente? Não sou contra a
construir um colégio em outra localidade como nós temos diversos terrenos. O
que me deixa triste é isso. Quando lembra que na copa do mundo veio várias
reformas na Fonte Nova, que o Bahia veio jogar em outro estádio; largou de
ser Fonte Nova? Não! A Fonte Nova passou por uma reforma, mas não mudou
a Fonte Nova. Tá no mesmo local. Então, o que eu vejo isso seu Presidente, é
mais questão política. 44 anos não é 44 dias. Aquelas pessoas que conviveu há
muito tempo no esporte, não vou citar aqui nome, porque temos diversos,
posso esquecer deles. Lembro muito. Quem não conhecia Adailton, meu
irmão? Melhor centroavante daqui da região! Isso hoje ele não pratica mais
esse esporte, mas vê o sonho dos netos e aí contra a construir outro não. A
gente é contra demolir. Pode demolir, mas construir no mesmo local. Você
acha seu Presidente, que você pode derrubar um banheiro, pode construir
outro. Eu derrubei uma casa, construí três! Em um local só. E que não pode
fazer da mesma forma com o terreno? Derrubar e construir, reformar; é o
mesmo estádio. A gente não quer que saia daquela localidade o estádio
municipal. É só isso que a gente, nós aqui. Então seu Presidente, muita gente
tão observando todos nós; cada voto de cada um. Cada um tem a sua maneira
de comportar, de votar e isso nós entende. Porque hoje é uma história em
Araci. E hoje os vereadores estão nessa história. Nós sabe qual é o futuro, só
Deus pertence. Então, jamais eu quero passar pra o povo dizer que eu não sou
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contra o colégio. Sou agora construir em outro local. Permanecer lá o mesmo
estádio; reformar. Então seu Presidente, outra coisa também aqui, citar um
pouco atrás aqui o nosso ouvi aqui o estádio, logo quando Nenca entregou,
nós sabemos que tava destruída a parte. Mas esse governo anterior, que disse
que foi o melhor governo do esporte, que jogava pelada e hoje não tá jogando
mais aqui em Araci não, tá jogando em outro lugar. E aí era o melhor prefeito
do esporte.
❖
Presidente Virgílio – Vereador, bora ser breve.
❖
Vereador Laerto – Deixa eu concluir seu Presidente. Eu tenho todo o meu
direito. Não? Então, falando em esporte. Isso é esporte. E o que ocorre? Muito
vereador aqui “parabéns pro prefeito Silva Neto. Fez isso no estádio, fez isso
no estádio”. E hoje surpreende hoje. O estádio acabado. Tá! Mas quem deixou
acabar? Tem quantos anos aqui? Um ano e pouco de pandemia. Não teve
esporte lá. Mas algumas arenas teve aí baba, aí em outro lugar, não teve? Não
proibiu! Não teve? Ou não? Ninguém menino. Agora, lógico, se você tem um
patrimônio você tem que zelar. Agora, o Patrimônio Público, o Patrimônio
Público não. É o governo sim, que deixou destruir. E pode reformar. Então, essa
votação hoje é pra isso. Não vai achar um estádio daquele jeito e dizer que tá
bom. Tem que reformar! Então seu Presidente, voto contra a demolição;
❖
Vereador Edneide – Seu Presidente, mais uma vez quero aqui dizer pra
população de Araci, que no meio em que a gente vive, esse poder de decisão
está na nossa voz. A nossa voz é a nossa força! É a força da humanidade. Eu
quero aqui dizer que esse processo que tá sendo feito, tá sendo feito de uma
maneira erradíssima. Nós estamos aqui com um projeto que chegou nesta
casa em uma 3ª feira e seria aprovada na outra. Mas não teve sessão, seria
aprovada em uma extraordinária na 6ª feira, porque é de regime de urgência.
Eu não vejo nenhum regime de urgência. Até porque nosso regimento nós
temos 45 dias pra analisar, pra aprovar. Porque projeto como esse, não é
projeto pra chegar nesta casa hoje e se aprovar amanhã. Eu sempre digo aqui,
vou até o dia que eu tiver aqui, vou continuar dizendo e afirmando. Temos que
ter muito cuidado. É um projeto que envolve uma popularidade. Não envolve
só a classe desportista. Envolve a popularidade! Um estádio municipal, como
nós temos 44 anos, mais velho do que eu, é Patrimônio Histórico sim! Eu não
tô aqui. Eu quero parabenizar o governador Rui Costa; meu governador. Pelo
investimento que ele quer colocar, neste Araci, como ele tá colocando na Bahia
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todo. Agora eu quero dizer que esse processo tá sendo errado. Nós não tivemos
sequer uma conversa com a gestão, antes desse projeto vir para esta casa. Nós
não tivemos uma audiência pública a gestão com os esportistas. Nós não
tivemos sequer uma conversa com a gestão e os colégios estaduais. Tá
parecendo que esse projeto tem que ser aprovado hoje, porque Luiz Henrique,
parece que não têm escola estadual e os alunos ficaram sem saber onde é que
estuda. Porque aqui é assim, tem que destruir esse bem, Patrimônio Público,
pra construir um colégio no local e depois constrói esse outro bem em qualquer
outro terreno. Nós temos terreno aqui em Araci. E se não tivesse, teria que ser
comprado. Não tem dinheiro? Não tem recurso pra comprar? Agora, faltou
esse respeito, com esta casa, e com nosso povo de Araci, principalmente com
nossos esportistas. Não houve uma conversa do estado com o município pra
isso. Houve uma negociação! Houve negócio, negociação de gestão com
Governo de Estado. Pra doar um terreno, não é um terreno, doar um
Patrimônio Público, pra virar um terreno e construir um outro bem. Eu quero
dizer que eu sou a favor, não só de 26 milhões de investimento do Governo do
Estado em Araci, mas de 100, de 200, 300 milhões. Mas que seja bem investido
e dialogado com a população. Eu sou pela forma e a condução deste projeto,
eu sou contra a este projeto. A demolição;
❖
Vereador Jamile – pela aprovação;
❖
Vereador Valter - Seu Presidente, em relação ao projeto, eu, ao longo
dos anos, quem acompanha a Câmara Municipal, que me acompanha na
Tribuna Livre, vê todas as 3ª feiras eu fazer cobranças importantes aqui ao
Governo do Estado. Quando se faz cobrança, não é você falar mal do político,
de quem você tá cobrando. Você tá cobrando benefícios pra sua população.
Nós tamos falando hoje, na ordem de mais de 28 milhões de reais.
Investimentos que não eram esperados no nosso município. Investimentos que
vai garantir aos nossos filhos uma escola de mais qualidade. Investimento que
vai garantir à nossa população um futuro mais digno. Nós estamos recebendo
uma escola técnica de qualidade, com ensino integral. E isso realmente é de
grande importância pra nosso povo. Nós estamos recebendo um investimento
pra uma nova estrutura de um estádio municipal, que vai ser de grande
importância pra os desportistas desta terra. Pra aquelas pessoas que sempre
sonharam realmente com um campo de futebol adequado, com gramado
sintético. E eu, que sempre cobrei do estado, do Governo do Estado, sempre
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cobrei recursos importantes pra este município. Eu não posso, neste momento,
deixar de votar seu Presidente, senhores vereadores, respeito a cada um dos
vereadores. Parabenizo cada um dos vereadores, por suas posições. Entendo
o sentimento de cada um. Mas, no momento, nós estamos falando de
investimento na ordem de mais de 28 milhões de reais, que dará aos nossos
filhos e futuras gerações, um futuro mais digno. E nesta manhã seu Presidente,
não posso deixar de votar neste projeto tão importante pra nosso município,
que é a construção de uma escola e de um novo estádio municipal e de uma
sede da Delegacia de Polícia Civil e Militar, pra dar mais segurança pra nossa
população; pra dar segurança aos nossos jovens. Meu voto seu Presidente, é
a favor da evolução, porque nós temos um município que tá atrasado mais de
40 anos e temos que começar sim, desenvolver este município. Trazer algo de
importantes investimentos é importante, pra que as novas gerações tenham
um futuro mais digno. Meu voto é a favor seu Presidente;
❖
Vereador Virgílio – Eu, como Presidente desta casa, quero agradecer a
todos os vereadores. Que tenha compreensão e respeito pelo voto de cada um.
E nós vivemos num país que a gente temos a democracia em nossa frente.
Então, a gente tem que respeitar o voto de cada um. Léo de Eridan é um dos
vereadores que eu tenho grande respeito aqui nesta casa, José Augusto. Então,
vamos ter uma linha, vamos respeitar e dar andamento a nossa sessão. Meu
voto a este projeto de 03/2021, eu também sou a favor deste projeto.
O primeiro secretário proclamou o resultado da votação com onze (11)
votos a favor e quatro (4) contrários.
❖
Presidente Virgílio fala: – Iniciaremos a votação do Projeto de Lei de nº
014/2021, em regime de urgência, de autoria do Poder Executivo, que autoriza
o Poder Executivo a dar nova destinação a bem público para a construção do
novo Estádio Público Municipal e realizar doação ao Governo do Estado da
Bahia. Colocarei o projeto em turno único de discussão. Assim o plenário
aprovar. Os vereadores que aprova a votação, em turno único, permaneçam
como estão. Os vereadores que deseja se manifestar sobre esse projeto, cada
um tem 2 minutos.
❖
Vereador Leandro – Senhor Presidente, eu recebi algumas informações
relativa ao projeto. Até conversando com o vereador Luisinho, Luisinho tem
sempre dialogado comigo, junto com Laerto, Edneide e é bom entender
melhor, esclarecer a população, de quem será a posse do novo estádio. Caso o
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governo construa. Porque se o município tá doando o terreno municipal pra o
estado construir... Automaticamente a obra é estadual! Vai se tornar do
estado. É mais uma garantia que nós não temos; eu não vi no projeto. Em
observância, se o vereador líder do governo viu, que me oriente. Dizendo que
automaticamente, ao fim da conclusão da obra, o estádio volta ou será da
posse da municipalidade. Nós também não temos essa garantia que será
construído e que será entregue, de fato, a posse desse bem ao município. Só
esse questionamento que eu tenho a fazer seu Presidente.
❖
Vereador José Augusto – Senhor Presidente, eu acho que é bem claro
que o Estádio José Brígido, que vai permanecer, tenho certeza que que o novo
será o nome desse grande político do nosso município, que foi Zé Brígido. Não
eu lembre da época, eu era pequeno, mas a história dele eu tenho, porque as
pessoas passam como Erasmo e outros, Carlos Mota que passaram. Ninguém
vai dizer que vai mudar o nome histórico. E outra coisa, esse estádio que aí
está, ele foi construído pelo estado e foi um ato de doação do terreno,
diretamente também ao estado. Mediante que se entrega o governador acaba
de concluir a obra... Eu dou o exemplo aqui do Araci Norte. Passou pra quem?
Pra prefeitura! Depois, foi que a EMBASA tomou conta. Vai ser do município;
vai ser o mesmo nome. O Estádio Municipal José Brígido; em todo lugar. Se
chegar em Cipó, que já foi construído e destruído o outro e já construíram o
novo, vai ser isso. Então, eu acho que aqui a gente sabe que toda obra do
governo é entregue ao município. O estado não vai ficar diretamente ao
Governo do Estado e sim ao nosso município e aos nossos atletas. Só a título
de informação.
❖
Vereador Jefson – Seu Presidente, relacionado a concessão desse
espaço, pra construção do estádio público e sobre o questionamento do
vereador Leandro, cada projeto ele tem uma finalidade. O estado existe
organização relacionado à área da educação, que existe diretores,
coordenadores e pessoas específicas que administram área de educação no
nosso município e em toda a Bahia. Existe outros projetos que não parte da
administração do estado dizer ou administrar um estádio que será construído
no nosso município. Haja vista, que é uma obra que será construída para o
nosso município. Nós temos exemplo aqui do mercado que foi reformado.
Quem é que administra? Nós temos os outros investimentos que foram feitos
aqui no nosso município e que quem administra é o município. Não existe, eu
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não conheço na Bahia ou nenhum lugar, um estado, um estádio construído
para o município que o estado administra. Se alguém tiver essa informação e
tiver documentos que me comprove isso... Eu desconheço essa informação e
até onde eu sei, todas as cidades que administram essa Secretaria de Esporte,
é o diretor de esporte que controla toda essa questão. E pra finalizar seu
Presidente, o projeto aqui nós estamos votando na concessão do espaço. Não
existe votação nenhum de quem vai administrar. Estamos votando aqui se
cederemos o espaço para a construção do estádio, se estaremos permitindo o
estado construir ou não.
❖
Vereador Leandro – Senhor Presidente, a minha pergunta foi
exatamente essa. Eu sei que nós estamos votando a concessão do terreno,
para a construção do mesmo. dizer que o Governo do Estado, ele não construiu
estádio em cidade nenhuma aqui do meu conhecimento. Que eu tenha
conhecimento. Na verdade, houve os recursos, as verbas e quem construiu foi
o município. Nesse caso vai ser diferente. Nós estamos doando o terreno e
quem vai construir é o estado. Se o estado vai doar ao município ou não, eu só
disse que não está amarrado essa situação no projeto. Só isso!
❖
Vereador Jefson – Eu concordo com o vereador Leandro na fala dele, em
partes, né?! A gente entende, isso aqui, esse projeto não fala nada relacionado
a isso e nem deveria falar, porque é uma concessão de espaço, não se trata de
administração. E já que Vossa Excelência atentou por essa questão, deveria ter
pesquisado um pouco mais, ligado pra alguém, se informado pra perguntar de
fato quem tem resposta pra dar. Seria a representante do estado ou ao
representante do município. E teria dissipado todas essas dúvidas e precisaria
nem trazer um questionamento desse nível aqui para a sessão da Câmara.
❖
Vereador Leandro – Ô seu Presidente, o questionamento, ele foi feito
pelo líder do governo, que carrega toda a informação por parte do município.
É como Luisinho me falou aqui agora pouco. Nós não tivemos um espaço, um
tempo hábil pra entrar em contato com o estado, pra solicitar informações da
Secretaria de Esportes Estadual. Não teve! O processo chegou, rapidamente
foi votado, tá sendo votado hoje e eu tô sendo cobrado como se eu não tivesse
trabalhado, debruçado diante de um projeto, que na verdade eu não tive foi
tempo hábil de fazer tudo isso.
❖
Vereador Jefson – Seu Presidente, pra finalizar a minha fala, relacionado
a essa questão, eu discordo plenamente do vereador Leandro. Ele disse que
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não teve tempo de procurar uma informação relacionada a isso. Ora, o projeto
foi protocolado, nesta casa, dia 28/09, hoje são dia 19. O projeto tá aqui há 20
dias. Dentro de 20 dias você não conseguiria fazer uma ligação, marcar uma
audiência com o secretário, sentar com qualquer pessoa responsável? Acho
que essa justificativa, ela não tem...
❖
Presidente Virgílio – Vamos colocar o projeto em votação.
❖
Vereador Leandro – Seu Presidente, só retificando as informações.
Projeto tá na casa, foi lido na sessão 3ª feira, na 3ª feira seguinte foi feriado e
hoje tá sendo colocado em votação. Então, não tem 20 dias! São 2 semanas
que o projeto foi lido. Protocolo é uma coisa, distribuído pra leitura é outra.
❖
Votação do projeto para a construção do estádio:
❖
Vereador Gilvan – pela aprovação;
❖
Vereador Jefson – Senhor Presidente, meu voto com certeza é a favor da
construção de um novo estádio, com gramada sintética, espaço qualificado
para os esportistas de Araci terem um lugar adequado, para prática de seu
esporte, com segurança, com iluminação, com tudo de qualidade. diferente de
tudo que temos hoje. Então, meu voto seu Presidente, sem dúvida nenhuma,
é pela aprovação;
❖
Vereador Francisquinho – pela aprovação;
❖
Vereador Manuel – pela aprovação;
❖
Vereador Marinho – pela aprovação;
❖
Vereador Zelito – pela aprovação;
❖
Vereador Leonardo – pela aprovação;
❖
Vereador José Augusto – Seu Presidente, o meu voto, eu só queria
esclarecer que são 20 dias na casa, até no feriado a gente pode lê o projeto,
porque tamo lá também no feriado, dentro de casa à noite. Pode lê a qualquer
momento. Tá certo? Meu voto é a favor seu Presidente;
❖
Vereador Luisinho – Seu Presidente, (risada) esse projeto eu votei contra
a demolição do estádio. Voto a favor a doação do terreno, porque é uma
doação, de qualquer forma ele já passou. Mas, infelizmente, passou a gente
também tem que ser sensato. - Pela aprovação;
❖
Vereador Leandro – Seu Presidente, no início da sessão, quando eu
utilizei a minha fala, nesta manhã, eu falei do ato da democracia, da
importância da sociedade acompanhar os trabalhos desta casa. Falei também
aqui agora pouco sobre projetos, sobre toda essa situação. Projeto
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independente de feriado, não tem 20 dias de lido. Duas semanas não dá 20
dias; dá 14 dias, 15 dias hoje. Contando com hoje. Mas eu disse a sociedade
araciense um fato muito importante. Que esta casa é um corpo. Esta casa, ela
não faz com unidade e sim com coletividade. Devido a coletividade desta casa
já ter aprovado a demolição... Vou voltar a falar demolição! Que vai demolir.
Eu vou votar a favor da doação do terreno pra construção. Já que vai demolir,
como que eu vou votar contra a doação do terreno pra construir? Porque o
mal já foi feito. E do mal sendo feito, no meu ponto de vista, enquanto a minha
defesa de oposição eu vou tentar consertar fazendo o bem. E votando a favor;
❖
Vereador Laerto – pela aprovação;
❖
Vereador Edneide – pela aprovação. Já que vai demolir um pra construir
uma escola no local, nós temos que ter o nosso estádio. Sem estádio é que nós
não podemos ficar. Já por essa condição, sou a favor sim, que doe esse
terreno pra construir um novo estádio;
❖
Vereador Jamile – pela aprovação;
❖
Vereador Valter – pela aprovação;
❖
Vereador Virgílio – Meu voto é a favor também do projeto 014/2021.
O primeiro secretário anuncia a aprovação do projeto com quinze (15)
votos, à unanimidade do plenário
❖
Presidente Virgílio:
▪
Iniciaremos a votação do Projeto de Lei de nº 015/2021, em regime de
urgência, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a dar
nova destinação a bem público para construção da Sede da Delegacia
Territorial da Polícia Civil e realizar doação ao Governo do Estado da Bahia.
Colocarei o projeto em turno único de discussão, assim o plenário aprova.
Aprovado. Algum vereador se tiver alguma discussão sobre essa doação do
terreno a delegacia civil, tem 2 minutos para cada vereador.
❖
Vereador Jefson – Seu Presidente, mais uma grande obra chega para
nosso município. E aí a gente vota, se formos ir a fundo na história da Polícia
Civil de Araci, que passou por diversos pontos, que passou por diversos locais,
que aguarda muitos anos a construção de uma delegacia em nosso município,
nós iríamos entrar nessa discussão de que não acreditaria em mais nada. Mas,
no entanto, mesmo passando por todo esse processo de dificuldade que a
polícia Civil passou, a gente tá vendo aqui a presença da Polícia Civil, o
delegado que está de férias, fez questão de ligar falando da importância de ter
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uma delegacia em nosso município. Então, não podemos desacreditar, perder
a esperança de que as coisas precisam mudar, que as coisas precisam evoluir.
Meu voto seu Presidente, com certeza é pela aprovação da construção, ou
seja, de ceder o espaço também para que o estado construa, em nosso
município, também uma delegacia e que a delegacia possa permanecer ali
com a mesma intenção que tem, com espaço reservado para as mulheres. Que
doutor Tiago, quando esteve aqui trabalhou muito nesse sentido aí e acredito
que também o doutor também está atento a essas questões e que esse projeto
venha trazer assim, mais segurança para nosso município. Condição da Polícia
Civil continuar atuando e trabalhando em nossa cidade seu Presidente. Meu
voto com certeza vai ser pela aprovação
❖
Vereador Leandro – Senhor presidente, colegas vereadores, a
importância, ela tem a importância da construção da Delegacia da Polícia
Civil, ela tem toda e a mesma importância da construção da escola e de um
estádio municipal. Nós sabemos que quem tem filho, quem tem filha envolvido
em questões de violência, de drogas, sabe que o pai bate, que a mãe bate, que
a delegacia prende, que o advogado solta, sofre e muitas vezes o jovem volta
a fazer todas as práticas ilícitas novamente. A maior arma, a maior ferramenta
que nós temos no combate à droga e a violência é justamente a educação e o
esporte. Se falando nessa delegacia, dessa construção de Polícia Civil, num
espaço aonde, tenho certeza que será construído, que será adequadamente
para esse atendimento ao público; esse tema já vem sendo discutido há muitos
e muitos anos a sociedade araciense e não foi não é de agora. Não é de agora.
Sabemos que o governador tá agraciando todos os municípios; uns 40 milhões,
outros 30 milhões. Isso não é só Araci. é porque tá se aproximando o período
eleitoral. Vale ressaltar. Então senhor Presidente, se a construção ou a doação
do terreno, que será a nova delegacia da Polícia Civil, tivesse derrubando uma
casa, derrubando algum Patrimônio Público, derrubando alguma coisa, podia
ter certeza que eu ia tá votando contra. Mas é apenas a doação de um terreno;
um terreno disponível; um terreno adequado como nós temos outros terrenos
disponíveis e adequados, que poderiam tá sendo doado para construção do
estádio. Ninguém aqui é contra! A situação, o governo tem que entender que
oposição não é contra construir estádio, construir escola e construir delegacia.
Como a vereadora Edneide disse e muito bem na sua fala. E é do PT! Muito
bem vereadora Edneide, colocado. Foi a forma de conduzir, como conduziu e
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o local, principalmente, que fez com que a oposição votasse contra. Nesse
projeto eu voto a favor seu Presidente.
❖
Vereador José Augusto (questão de ordem) – Seu Presidente, eu fico feliz
de uma coisa, que se nós aqui não, nós os 11 vereador, não votasse a
favor pra construção desse colégio, dentro daquele estádio José Brígido, nós
ia perder a obra da delegacia, nós iria perder a obra também da, do Complexo
da Polícia Militar, nós ia perder Manuel de Bernardino, todos esses
investimento na questão do colégio e ia perder um colégio que você ouviu lá e
viu mais a gente, tava presente junto com... Só não tava presente Léo de
Marlúcia, que tinha um compromisso. E eu fico feliz seu Presidente, porque a
oposição aqui voltou atrás, pra votar nesse projeto da doação. Porque poderia
também não votar. Dizer: “Não, já que eu não votei no do estádio, eu vou
seguir a minha, seguir a meta do que eu penso”. Mas, diante disso, respeito e
agradeço aos colegas vereadores que votou...
❖
Presidente Virgílio – Vamos votar, vamos votar nesse projeto 015/2021,
para dar andamento a nossa sessão.
❖
Vereador José Augusto – Rapidinho seu Presidente. A gente tem que
debater porque aqui se fala quase 1h. Calma aí Francisquinho! Ô
Francisquinho não. Luisinho. É que eu confundo. Mas dizer ao pessoal da
Polícia Militar, da Polícia Civil, que nós estamos aqui firmes e fortes, pelo
melhor, pra atender todas as áreas dentro do nosso município. E parabenizar
o ex-prefeito Silva Neto, junto com a prefeita Keinha, que teve a coragem de ir
ao governador. Quem viu lá a matéria junto com o governador, já colocou lá,
“Araci terá, será um canteiro de obra”. Então, vamos parabenizar a quem tá
focado pelo melhor. E esse grupo aqui, que sempre tá firme e forte hoje no
comando de Araci, fez e tá fazendo por Araci e vai fazer muito mais. Muito
obrigado.
❖
Presidente Virgílio – Iniciaremos a votação do projeto 015/2021.
❖
Vereador Gilvan – pela aprovação;
❖
Vereador Jefson – pela aprovação;
❖
Vereador Francisquinho – pela aprovação;
❖
Vereador Manuel – pela aprovação;
❖
Vereador Marinho – pela aprovação;
❖
Vereador Zelito – pela aprovação;
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❖
Vereador Leonardo – Senhor Presidente, como acabei de escutar o
colega vereador, são três grandes importante obra do nosso município e sem
educação, segurança e esporte, a gente não tira a evolução da juventude se
jogando nas drogas, na criminalidade. Então, eu quero parabenizar o
governador, quero parabenizar também o ex-prefeito Silva Neto e a prefeita
Keinha, que são três obra de grande importância para o nosso município.
Então, o meu voto é a favor;
❖
Vereador José Augusto – Seu Presidente, pra mim é uma felicidade,
nesta manhã, de saber que as família de Araci, os pai de família, o jovem que
vão trabalhar nesse canteiro de obra em Araci. Fico muito feliz de saber que
11 vereadores e agora, depois voltou atrás a oposição, pra votar no projeto.
Então, tamo feliz de saber que o povo de Araci agora vai agraciar com mais
emprego dentro do nosso município. A favor do projeto seu Presidente;
❖
Vereador Luisinho – Senhor Presidente, nós vereadores da oposição
votamos no projeto do terreno, não votamos a favor contra a demolição do
estádio. Que seja bem claro. Que fique claro isso aí. O que é de bem para o
município, nós iremos votar a favor. Quanto ao terreno de
doação pra delegacia de Araci, precisa dessa delegacia; os policiais precisam
de um local de qualidade, uma infraestrutura que dê condição a ele de
trabalho. Porque eles são seres humanos também. Policial não é herói não!
Policial tem problemas, tem ansiedade, tem pressão. Nós vemos muito aí,
muitos policiais se matando, porque muitos não sabe o dia a dia deles. Então,
acho que eles têm que ter um local de qualidade, para seu trabalho digno,
como outro qualquer. Em relação a base da Polícia Militar para Pedra Alta, as
obras estão parada. Espero que o Executivo dê continuidade e também não
vejo ali, como a Polícia Militar, permanecer no local, aonde vai ser o telhado
de telha. Não vai ser de laje. Eles têm que ter confiança e segurança também,
para a integridade dos mesmos. Voto pela aprovação;
❖
Vereador Leandro – Senhor Presidente, colegas vereadores, população
de Araci, vale lembrar e ressaltar a importância de fazer oposição nesta casa.
Fui eleito pra isso, pra fiscalizar. Respeito o voto e a decisão e a palavra de
cada um. Agora, não vou aceitar dizer que oposição recuou ou alterou voto
aqui nesta manhã. Eu fico senhor Presidente, preocupado como é que o rapaz
vai lavrar esta ata aí. Ele vai colocar como esta votação. Porque a informação
é que a oposição recuou, mudou voto. Não aconteceu isso! Vamos esclarecer
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os fatos. Não é o que um vereador pensa, que deve ser posto como verdade. É
os fatos que realmente aconteceram nesta manhã. A oposição não recuou,
não mudou voto nenhum! Em relação ao projeto da construção da Sede da
Polícia Civil, meu amigo Jefson tá ali, no qual Ailton, no qual já participaram
até de pleito eleitorais, fazendo segurança nossa. E a até a própria segurança
deles, como Luisinho disse. Tem que ser um local adequado, seguro. Porque
até a Polícia Civil, a Polícia Militar, ela não tá a salva de ter um atentado de
alguma ação contra eles. Então, vale ressaltar Luisinho, que é de grande
importância esta reforma lá ou ampliação da UPP lá de Pedra Alta. Mas,
senhor Presidente e demais vereadores, dizer que eu espero que, o Governo do
Estado chegue, acelere essas obras, que Araci vire canteiro realmente e que
execute as construções em apenas 1 ano. Porque ele não será candidato a
reeleição. Nunca disse que o governador irá perder, porque ele não é
candidato a reeleição a Governo do Estado. Não se sabe se o seu aliado vai
ganhar ou perder a eleição. Então, eu vou deixar pra comemorar quando tiver
inaugurando estas três obras;
❖
Vereador Laerto – Senhor Presidente, nós tamos votando aqui, não é um
só projeto. Foram vários projetos. O projeto de delegacia de construção, nós
somos sempre a favor e não tem. Tem um terreno adequado e isso sim, tá lá
no Tiracó, a gente sabe muito bem. Esperamos sim que esta construção venha.
E eu sei quem vai ganhar muito isso é a cidade de Araci. E que venha construir
realmente; é isso que nós desejamos. Pela aprovação;
❖
Vereadora Edneide – Seu Presidente, é bom ressaltar a fala do colega Zé
Augusto, que aqui a gente não tá voltando do voto “sim” pra “não”. Até
porque são projetos diferentes aqui. Um projeto não justifica o outro. O
primeiro projeto, como eu disse, vou reafirmar nas minhas palavras. Pela
forma da condição. Talvez, se fosse dialogar, tivesse um Feedback, tivesse
feito uma audiência pública, tivesse o bom senso da população, talvez, esta
casa, por unanimidade, tava aprovando todos os projetos. O primeiro, nunca
disse, em lugar nenhum, que serei contra, irei ser contra a projeto que venha
qualificar a melhorar a condição de vida de trabalhadores. Porque os policiais
são trabalhadores e precisa de ter um espaço digno, pra colocar a sua cabeça,
colocar seus pés, pra pensar. Nós precisamos, como a gente precisa de um
espaço na nossa casa, precisamos também de um espaço bom no nosso
trabalho. Já era pra ter até feito esse Complexo Policial aqui em Araci. mas,
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infelizmente, a nossa oportunidade está sendo agora. E não seremos
hipócritas de dizer “não” pra um bem que vem pra nossa sociedade. Eu sou a
favor sim, que a prefeitura passe esse terreno para o estado construir esse
Complexo Policial;
❖
Vereadora Jamile – pela aprovação;
❖
Vereador Valter – Senhor Presidente, mais um projeto importante, nesta
manhã, um projeto que vai trazer pro nosso município mais segurança, mais
tranquilidade pra nossa família, pra nossas famílias. Quero seu Presidente,
parabenizar a atuação de cada um dos vereadores aqui nesta manhã. A
atuação realmente é esta. A oposição, com o seu pensamento, parabenizo o
posicionamento de cada um, votando naquilo que acha certo e reprovando
aquilo que não compactua. Muito importante, realmente, uma sessão que,
provavelmente, marcará a história do Legislativo no ano de 2021,
praticamente, uma das mais importantes, não dizendo que as outras sessões,
desta casa, não foi importante. Mas, o que podemos observar, nesta manhã,
senhores vereadores, que a democracia existe e que cada um vereador eleito,
pela população, ele tem o direito de escolher o destino do seu município.
Parabéns a todos. O meu voto é a favor da doação do terreno, para a
construção da Delegacia de Polícia Civil e Militar do nosso município.
Parabenizo a atuação de cada um dos vereadores. Parabenizo a todos que
tiveram, nesta manhã, atento nesta sessão; sessão esta, importante. E meu
voto é a favor da evolução no nosso município.
❖
Presidente Virgílio – Meu voto também é a favor do projeto 015/2021.
O primeiro secretário anuncia a aprovação do projeto com quinze (15)
votos, à unanimidade do plenário.
❖
Presidente Virgílio:
▪
Quero agradecer a presença aqui dos agentes da Polícia Civil, Ailton e
Jefinho, parceiro, amigo. Agradecer a presença de Zé Pedreira, Luiz meu amigo
de infância, diretor do Colégio Imaculada. Quero agradecer a Luiz Santana,
parceiro também. Agradecer Edivaldinho, pela presença. E dizer Edivaldinho,
que esta casa sempre vai estar aberta pra você e qualquer cidadão araciense.
Viu? (01:43:12). Desculpa. Como não temos item em pauta a serem discutido,
passaremos, agora, ao pronunciamento da Tribuna desta casa.
❖
Vereador Jefson (questão de ordem) – Seu Presidente, tem um projeto
de nº 012/2020, de autoria do Poder Executivo, que é a compra de uma área
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de terreno no povoado de Nossa Esperança. É uma área que é pra ser
adquirida, para quer a população, futuramente possa receber uma praça
naquela comunidade. É um anseio muito grande daquela comunidade, em
receber; já há muitos anos luta por esta causa. E há 15 dias atrás, a sessão que
foi obtida aqui, o vereador Leandro fez um pedido de vista, desse projeto, e
segundo o Regimento Interno da Casa, disse que após 5 dias, o projeto deve
ser voltado para a pauta e eu gostaria que Vossa Excelência colocasse o
mesmo em votação. E se necessário for, consultasse o plenário. Se a maioria
entendesse que sim, a gente votaria. Se a maioria entendesse que não, estou
aqui pra respeitar a democracia.
❖
Presidente Virgílio – Colega Jefson, bora dá andamento a nossa sessão.
Bora colocar na sessão passada. A gente aprova; todos os vereadores aqui tá
de acordo. O vereador Léo de Eridan, já teve em busca das informações dele.
Viu que a realidade a compra do terreno e na próxima 3ª feira a gente coloca
e a gente aprova o projeto da compra desse terreno do povoado.
❖
Vereador Jefson – Seu Presidente, o andamento da sessão, ao meu ver,
é justamente isso. A gente votar o que é de interesse do povo. A gente tá
pulando uma etapa sobre essa questão; a gente tamo aqui pra votar. Eu tô
aqui a disposição. Todos os vereadores e a gente só vem 1 dia aqui na semana
pra votar e não vejo a necessidade de se prorrogar essa questão. Se o vereador
Leandro, que foi o pedido de vista, fez a visita a comunidade, tem informações
a dar... Nada mais oportuno de que se colocar esse projeto em pauta e que o
vereador que pediu vista no projeto. Faça aqui as suas alegações e suas
justificativas, relacionada ao projeto. Mas o meu pedido permanece, com a
prerrogativa que o Regimento Interno desta casa me dá de colocar esse
projeto pra que o plenário decida ou não. Já que não se cumpriu os 5 dias após
a, o pedido.
❖
Vereador Leandro – Senhor Presidente, colega vereador Jefson, eu
convidei o vereador colega Luisinho, fizemos uma visita a comunidade; fizemos
uma visita técnica ao terreno, inclusive, levamos um amigo ali Raul Pinho, que
é técnico também nesse seguimento; identificamos outros terrenos próximos
e iniciamos uma negociação, para mostrar ao município ou procurar mostrar
um terreno, que trouxesse os princípios da administração pública, que é
principalmente a economia. Devido a isso, esse tempo, eu solicitei, através de
um requerimento, baseado no Regimento da Casa, a retirada do projeto da
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sessão. Até ter as informações finais desse tratado de negociação. No caso,
não fui eu que fiz o tratado e entrei em contato para a negociação com os
proprietários dos terrenos lá no povoado. Foi o vereador Luisinho, no qual já
me passou toda a situação. E lhe asseguro, na próxima sessão não terá
problema nenhuma. Inclusive, foi feita uma avaliação de valores, ali dos
terrenos próximos, e inclusive, os outros proprietários são irmãos da que tá
sendo comprado aqui, a do projeto. Não é isso vereador Luisinho? Vereador
Luisinho vai explicar um pouco melhor essa negociação, porque eu não fiz a
negociação.
❖
Vereador Jefson – Eu gostaria de ouvir!
❖
Vereador Luisinho – Nós fomos até a localidade, conversamos com
alguns moradores daquela região, em respeito ao terreno. O terreno é bom. É
bem acessível, porém, achamos o valor muito alto. Um valor de 20 mil é um
terreno na localidade daquela e saímos em busca de outros terrenos. Entrei
em contato com a irmã da mesma, a qual o senhor procurou para a compra
do terreno e um dia após ela me deu o retorno. Claro que o terreno dela é
colado um ao outro. Mas, que a mesma também, disse que o valor do terreno
dela seria o mesmo valor, pelo qual a irmã está vendendo o terreno. Mas foi
indicados outros terrenos, ao lado, lá atrás. Nós não tivemos tempo para
verificar e contatar os proprietários, mas, a comunidade em si, achou o preço
do terreno caro. Em vista que, nós contatamos a irmã e o terreno é próximo, e
o valor continua sendo o mesmo, nós achamos por bem continuar com a
compra do mesmo. porque é do lado do colégio. Então, teria que ser avaliado,
o valor do terreno, pra que nós não venhamos pagar um valor absurdo numa
localidade que nem água tem. Não tem água canalizada. Mas é algo que tem
que ser feito e tem que ser analisado.
❖
Vereador Jefson – Seu Presidente, veja bem, foi feito um pedido de vista
neste projeto, os vereadores aqui dizem que foram a comunidade, que
visitaram a comunidade, que negociaram com outras pessoas uma área de
terra. Eu não conheço no Regimento da Casa e nem na Lei Orgânica, dizer que
vereador tem competência de negociar área, valores de área com pessoas. Eu,
quando fiz a indicação ano passado aqui, da compra desse terreno, fiz porque
a comunidade pediu; que é uma área colada a escola, uma área no centro do
povoado. Eu concedo a Vossa Excelência daqui a pouco. Foi a fala de Léo e
depois disse que teria sido a do senhor. Que foram lá, que negociaram valores
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e fizeram propostas menores. Essa questão de alegação seu Presidente, que o
projeto, de que essa área tá comprada por preço acima da média, isso é uma
inverdade! Uma área de uma tarefa, dentro de um povoado, uma área que
mede 4.356 metros, que dividido por um lote de terra que é vendido Manuel,
um lote de terra é 10 x 25. Marinho tá aqui, é engenheiro. Faça a conta
Marinho. 10 x 25 dá 250 metros um lote de terra. Dividido pelos 4.356, vai dar
17 lotes e meio. Eu lhe pergunto. Onde é que existe uma comunidade aqui que
venda um terreno por menos de mil reais? Por menos de 2 mil reais? Pra dizer
que uma área dessa de uma tarefa, que mede 17 lotes e meio por 20 mil tá
caro? Eu peço que olhe também o lado da vendedora. Além disso, ela tá se
colocando de forma que, não tem mais nem interesse em vender ao município.
Porque ela tá achando proposta de 2.500 reais a 3 mil em um lote. Mas como
ela tá vendendo uma área de uma tarefa, que vai vender 17 de uma vez, ela
tá abrindo mão, pra não receber parcelado a venda de um lote por vez, pra
vender por 20 mil reais. Eu pergunto. Onde é que tem acima do valor da média
Manuel? Vossa Excelência que é morador de zona rural; que a maioria dos
vereadores aqui mora na zona rural e sabe que não existe um povoado em
Araci, com terreno à venda, no centro, por menos de 2 a 3 mil reais. Então,
esse discurso pra mim é vazio. Não vejo justificativa pra que um projeto desse
não seja colocado em pauta pra votação seu Presidente. Não aceito essa
questão! Eu peço que Vossa Excelência cumpra o Regimento desta cassa. Os
vereadores estão aqui pra cumprir seu papel e respeito o voto de cada um.
Agora, esse discurso aí, pra mim, ele não me convence.
❖
Vereador José Augusto (questão de ordem) – Seu Presidente, eu pedi
questão de ordem. Vamos...
❖
Presidente Virgílio – Eu vou dar questão de ordem e na próxima a gente
já vai pra Tribuna Livre! Eu vou pedir a Vossa Excelência vereador Jefinho, que
vamos colocar... Semana passada. Vamos colocar semana passada. Porque
não entrou em pauta.
❖
Vereador Leandro – Senhor Presidente, qual o artigo da questão de
ordem seu Presidente. Onde faltou ordem seu Presidente? A questão de ordem
está sendo solicitada. Qual o artigo? eu quero saber qual o artigo? Qual o
artigo da questão de ordem seu Presidente, tá sendo solicitada? Aonde faltou
pela ordem? Vereador pediu questão de ordem...
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❖
Presidente Virgílio – Vereador José Augusto, Vossa Excelência tem 10
minutos na Tribuna desta casa.
❖
Vereador José Augusto – Seu Presidente, eu acho que o vereador quer
pregar o... Quem diz é o Regimento. Vossa Excelência não tem que pedir
questão de ordem. Aqui não tem... Se quiser ir para o Regimento eu lhe mostro.
Vamos respeitar colega. Agora, tenha mais uma linha de não deixar só
oposição aqui querer gritar e quando a gente vai falar Vossa Excelência quer
cortar. Aí é, aí complica, né?
❖
Presidente Virgílio – Caro colega, aqui pra mim não tem oposição e não
tem situação. Aqui têm colegas vereadores. Vão bora respeitar a situação de
cada um e a palavra de cada um. Eu peço a você que se contenha...
❖
Presidente Virgílio:
▪
Terminadas as discussões, passaremos ao uso da Tribuna da Casa.
Convido o vereador José Augusto.
❖
Vereador José Augusto, na Tribuna:
▪
Vamos lá seu Presidente. Seu Presidente, eu quero agradecer a Deus por
mais esse dia, por essa vitória pro povo de Araci. E eu sei seu Presidente, fui
presidente desta casa, conheço a o Regimento Interno, talvez, não conheça
diversas leis. Mas, a lei desta casa aqui eu tenho entendimento. Tá certo?
Vossa Excelência, às vezes, corta um pouquinho a situação e abre o espaço pra
oposição fazer o que quer. E aqui é democrático, como diz Vossa Excelência.
Né? Então, vamos pro debate. É democrático. Aqui ninguém tá brigando. Seu
Presidente, queria iniciar dizendo o seguinte. Na fala da colega vereadora
Edneide, e que é do PT... Eu hoje até vim de PT. Vim todo de vermelho. Fiz
questão de vim, porque entendo que é uma grande obra pra o nosso município.
Cada um tem a sua versão; cada um tem o seu discurso, seu voto e respeito.
mas eu não entendo porque, ela que sempre é ligada ao PT nos momentos
sociais, disse a mim ali que não ia votar. Mas eu entendo, porque hoje o grupo
oposto, tá dando um apoiozinho a seu esposo. Né? E aí eu tenho que respeitar.
Também é uma colocação, ela está certa. Disse que não comunicaram nada a
ela. Mas o PT de Araci já recebeu diversas coisas. Kit de irrigação, tratores e
nunca comunicou o município. Que nós sempre votamos nesse grupo. Ôh,
quem tá do lado de lá, já votou contra. Nós nunca votamos. De Jaques Wagner
até agora, esse grupo político que tem aqui, sempre colocou adesivos nos
carros e gritou o nome desse governador e de quem ele apoia. Respeitando a
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oposição. E talvez, vereadora Edneide, quem hoje Vossa Excelência tá
defendendo, talvez, não apoie o seu governador. Mas, entendo a sua
colocação, respeito. Vou falar aqui e seu Edivaldinho ficou aqui; respeito como
cidadão, como qualquer pessoa. Agora, vim pra aqui falar de precatório, bater
em precatório sem ter conhecimento e vem aqui e faz o ato, como fizeram na
praça político e veio pra aqui fazer o ato político também. Que não pode seu
Presidente! Cê não pode vim pra um debate, a não ser que você tenha... Agora
cê abriu espaço pra todo mundo vim pra aqui pedir a Tribuna Livre e usar. Silva
Neto, quem for, ou outro cidadão vai vim pra aqui e tem que ser democrático.
Porque se Vossa Excelência cortar... E essa história Edivaldinho, de você falar
que não ia dar espaço a vereador nenhum, isso é uma forma de medo. Vou
dizer aqui, porque eu não tenho medo. Se você me chamar pra um debate em
qualquer lugar, nós vamos. Pode chamar. A gente vai. Agora, respeito vocês
como pessoa, como filho, como mulher ordeira, como é a sua mãe. Uma
pessoa que admiro como de todas as formas. Agora, como administração eu
tenho a minha linha de pensamento, como tiveram de outros gestores.
Comparar Silva Neto, Keinha com a gestão passada, aí não tem comparação.
Se for debater aqui, não tem! Não tem comparação. Quando se toca no
precatório, esta casa só tá esperando uma decisão judicial. E aqui a gente já
autorizou. Eu já falei isso aqui. Se tem a lei que o precatório tem que ser
rateado, aí você cai em contradição. Quando cê chega aqui e diz que o estado,
eu acho que recebeu 800 milhões do precatório, que é igual o município, até
agora não deu bonificação nem rateou. Eu não entendo! Não é do professor?
Aí eu não entendo. Me dá um nó na cabeça. E queria saber, gostaria de saber
qual é a cidade que já deu esse precatório? Falar disso, é de Riachão do
Jacuípe, totalmente, eu posso provar aqui que não deu nada lá. E aí, fico me
perguntando aqui. Gente, como é que as pessoas vêm pra uma Tribuna desta
e ainda usa que os vereadores estão demolindo o estádio. Ora, o governador
que você também tão apoiando, entendeu? Sabe de quem tem compromisso
em Araci. quando se colocou o asfalto aqui, borra, a própria oposição saiu nas
redes sociais “aí o que fizeram com a nossa sede do município!”. Quando botou
a primeira camada. Quando veio a segunda seu Edivaldinho, eu fico me
perguntando o que é aqueles que ficam o tempo todo em redes sociais, não
tiveram a coragem de elogiar. Me recorda aqui seu Edivaldinho, falar de
esporte. Vou lhe recordar aqui. Eu tenho fotos; vou lhe mostrar aqui nesta
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Tribuna, da situação que ficou a nossa quadra Maria Pinho, quando entregou
em 2012. Tá aqui! Ôh a situação. Alambrado caído, ferro quebrado, nada
destruído. Teve uma reforma, agora, tá pra fazer outra reforma com recurso
próprio. Começou. Tenho certeza que vai entregar como entregou o
parquinho. Aqueles que foram pro parquinho dizer que já tinham levado o
dinheiro da campanha, hoje tão calado. Porque sabe que o parquinho tá
pronto. O parquinho tá pronto. Eu vi um jornal, eu nem chamo de jornal. É
Correio do Sisal, não sei. Bota lá: “O vereador é contra o precatório”. E nunca
votei nada contra a professor. Quem lembra? Nunca votei contra. Sempre
votei a favor. Se vim o dinheiro do precatório pra esta casa decidir, se for
11:59h, meia noite, 11:59h eu tô na porta da Câmara pra aprovar, pra dar o
benefício. Sou a favor. E olhe, minha esposa tem direito! Que ela foi, no tempo,
professora leiga, professora contratada. E tem o direito de 2000 a 2006. Então,
ela tem todo esse direito. Mas eu não vou aqui... Porque meu pai dizia assim:
“Olhe, a verdade dói, mas a mentira faz um estrago bastante grande”. Então,
eu quero dizer ao povo de Araci, que esta casa aqui não tá votando projeto pra
demolir não. Quando o governador pediu um terreno pra o colégio, ele
ofereceu o estádio. Já que ele ofereceu o estádio e foi falo do Lameirinho, só
que o Lameirinho há tempo, não há tempo por uma questão de drenagem, que
ali invade tudo quando chove. E todo mundo sabe que tem o asfalto. Aquilo ali
é um processo longo e a prefeita Keinha fez isso. Ele disse: “Não, já que eu vou
dar um estádio novo, eu peço que você faça doação desse estádio velho. Mas
não vai tirar. Não fique pregando que vai tirar o nome do seu avô não. Vai
continuar o nome do seu avô! Ninguém aqui tá tirando não! E tenho certeza,
quando tiver feito lá, você vai participar também, vai lá, mesmo que não possa
jogar, vai tá lá junto conosco firme e forte, junto com os atletas. Nós vamos
convidar todo mundo. Como a gente convidou do parquinho, aqueles que
bateram no parquinho e não foram. E lá no parquinho, pra nossa surpresa, a
prefeita comprou uma ambulância com recurso próprio e entregou ao
município. Mas eu mostro aqui seu Edivaldinho. Ôh a situação das
ambulâncias de Araci, quando entregou ôh. Olha a situação. Ôh, tudo foto que
eu tenho. Ôh! Então, eu fico me perguntando, cada um tem o seu grupo
político, tenho que respeitar você hoje como um líder que sua mãe passa pra
você, como líder. E respeito! Bem votado; tenho que respeitar. Mas eu no ato
da administração, eu não posso concordar com alguns fatos. Então, colegas
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vereadores, pra encerrar, eu quero dizer a população de Araci que, nós
estamos preocupado. E outra coisa, viu Jefinho, foi comprado um terreno aqui,
na gestão anterior, no valor, parece que em Barreira, de 18 a 25 mil naquele
tempo, pra uma creche. Quem lembra? Tá lá o terreno lá, junto do campo.
Jamile sabe disso. Como é que você hoje vai comprar um terreno, dentro de
um povoado, que custa... João Vieira hoje no mínimo custa 5 mil um terreno.
Como é que você vai comprar um terreno, uma tarefa de terra por 10 mil?
Quem é que vai vender dentro do povoado? Não vai! Vai pedir de 30 a 40 mil.
Isso é normal! E compra se quiser! Agora, eu tenho o entendimento que está
comprando dentro da normalidade. Então, agradeço a Deus por esta sessão;
o ato foi democrático. E dizer seu Presidente, vamos sempre tá aqui, como falei
anteriormente. Eu não falei que o vereador recuou no projeto da questão da
doação do estádio pra o colégio não. Falei que nos outros projetos, eu pensei
que eles iam votar contra e votaram a favor. Então, eu falei sobre isso. Então
seu Presidente, agradeço a Deus. Quero agradecer ao pessoal da Polícia Civil
que tá aqui. Bola pra frente. Tenha certeza que qualquer coisa estamos aí,
junto com a prefeita, pra apoiar vocês, que vocês merecem, são batalhadores
e gosta do povo de Araci. muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
❖
Presidente Virgílio fala: – Quero agradecer aqui a presença do exvereador Pedrinho de Edite, mandar um abraço; ao pastor Fernando Mota, da
igreja Assembleia de Deus, muito obrigado pela presença.
❖
Vereador Valter, na Tribuna:
▪
Bom dia seu Presidente. Quero saudar aqui, nesta manhã, o ex-vereador
Pedrinho de Edite, que teve dois mandatos importante, aqui neste município e
contribuiu muito pra o desenvolvimento desta terra. É de grande importância
Pedrinho, sua presença aqui na Câmara Municipal, nesta manhã, onde
discutimos e aprovamos temas importante pra nossa cidade. Quero saudar
também, aqui presente inda Edivaldinho; foi candidato a prefeito, concorreu
as eleições em 2020. Parabenizo pelo desempenho, pela atuação. Quero aqui
saudar o Pastor Fernando, aqui presente aqui na Câmara Municipal; os
policiais civis Jefinho e Ailton, obrigado pela presença. Silvano, (ausência DE
ÁUDIO) Guarda Municipal do nosso município. A imprensa, em nome de Zé
Pedreira, da Tucano FM; de Luiz Santana, da Tribuna Sisaleira. Quero senhores
vereadores, população que nos escuta aqui nesta manhã, saudar também o
nosso amigo Furquia, aqui presente, em nome de Furquia saúdo a todos. Mas
seu Presidente, o que podemos assistir, aqui nesta manhã, aqui na Câmara
Municipal de nosso município, é o desempenho de uma Câmara
compromissada com a nossa cidade. Cada um dos vereadores que votaram a
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favor, que votaram contra, que desempenha esse papel tão importante,
vereador Jefinho, vereador Guri, Francisquinho, Manuel de Bernardino,
Marinho, vereador Zelito da Ribeira, vereador Léo de Marlúcia, vereadora
Jamile, vereador Presidente desta Câmara, vereador Virgílio. Parabenizo
vereador José Augusto; parabenizo a todos que entenderam e que votaram a
favor das doações dos terrenos, pra construção de uma nova escola, um novo
estádio de futebol e a seda da Delegacia de Polícia do nosso município. E pude
observar ao longo do discurso de cada um, o respeito e a devoção, no
pensamento único de ver os avanços chegar em nosso município. Vereador
Luisinho, vereador Léo de Eridan, vereador Laerto, vereadora Edneide,
parabenizo pela posição e o respeito como foi conduzido, aqui nesta manhã,
acreditando naquilo que Vossas Excelências acham que é de direito pra o nosso
município. No primeiro momento, não votando na doação do terreno do
Estádio Municipal José Brígido, pra a construção da escola. Em outros
momentos votando na doação do terreno para a construção do novo Estádio
Municipal e da doação do terreno para a construção da Delegacia de Polícia
do nosso município. Isso é a democracia e temos que respeitar o
posicionamento de cada um dos senhores. Entendo a preocupação Léo de
Eridan, e lhe agradeço também aqui a participação de Vossa Excelência,
quando detectou erros e pediu, junto com o vereador Manuel de Bernardino,
que não houvesse a sessão extraordinária na 6ª feira. Isso sim é se preocupar!
Poderia sim ter votado e diante de uma briga judicial, por alguns erros, foi
derrubado. Mas eu vi a preocupação do vereador Léo de Eridan; mostrou
realmente a necessidade, junto com Manuel de Bernardino, de não haver a
sessão, porque faltava passar pelas comissões os projetos. Isso Léo, mostra em
você a grandeza de um parlamentar, não só por ser oposição, mas procurando
aquilo que é o certo e procurando o caminho pra que a casa, realmente, não
passe por vexame. Parabéns a todo corpo técnico aqui, da Câmara Municipal,
em nome do nosso amigo Marcos, que teve também preocupado, a todo o
momento, na situação dos projetos. E hoje, a grande maioria dos vereadores,
entendeu que o projeto da construção de uma escola no Estádio Municipal é
de grande importância; e assim foi aprovado. Parabenizo a atuação de todos.
Nosso município, que teve sua emancipação política em 07 de abril de 1959,
62 anos de história; 62 anos de lutas, de batalha para a construção de uma
cidade melhor; para a construção de um futuro melhor pra nosso povo. E posso
dizer com autonomia senhores vereadores, que o nosso município ainda tá
muito, muito atrasado. Nós temos um atraso de mais de 40 anos. A evolução
não chegou ainda. Os nossos jovens Marinho, ainda têm que sair do nosso
município, pra procurar uma vida melhor fora de nossa cidade. O que podemos
ver, ainda, é os ônibus lotando e levando o nosso povo pra São Paulo.
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Precisamos de evolução, de modernidade. Precisamos trazer pra os nossos
filhos, pros nossos jovens um futuro mais digno, um futuro brilhante. E nesta
manhã, tive a oportunidade de votar em projetos importantes; que vai trazer
Pedrinho de Edite, pra seus netos, seus filhos, seus amigos, seus parentes um
ensino de mais qualidade, um ensino que vai proporcionar aos nossos jovens,
mais dignidade e um futuro bem melhor. Que vai trazer para as próximas
gerações um futuro brilhante. É uma escola com piscina, quadra de esporte;
um ensino de tempo integral, que vai realmente trazer pra nossa população
avanços. Um Estádio Municipal, que aí sim, os desportistas desta cidade, vai
um estádio a altura, moderno pra disputar qualquer campeonato. E é por isso
povo de Araci, que votei a favor desses projetos importantes. O tempo
finalizou. Só desejo um bom dia a toda a população.
❖
Vereador José Augusto se manifesta em questão de mordem: – Senhor
Presidente, quero encaminhar a questão de ordem. Rapidinho aqui seu
Presidente. Eu agora recebi a, neste momento... E eu aí onde eu falo que a
cada dia a gente se surpreende com essa gestão, com a gestão que passou,
que foi a questão, agora, das estradas, do encascalhamento da estrada de
João Vieira e o encascalhamento da estrada de Barreira. Saiu o dinheiro e saiu
defasado; tem que ter um olhar o município, porque o dinheiro já tem um bom
tempo lá, sem o Governo Federal. Mas agora, liberou esse encascalhamento.
Fico feliz de ver subestação indo pra João Vieira. E outras e outras comunidade
que recebe os benefícios da nossa gestão. E dizer que fico feliz de ouvir isso. E
pedir a Vossa Excelência, agora neste momento, que eu tenho que ir urgente
à Secretaria de Saúde, com a secretária, pra uma discussão sobre a questão
do dentista lá de João Vieira. Já tem uma, mas a gente vai lá fazer uma
discussão. Tá bom? Queria pedir a compreensão dos colegas.
❖
Vereador Laerto, na Tribuna:
▪
Seu Presidente; senhores vereadores; público aqui presente, bom dia.
Quero saudar aqui a presença da Polícia Civil, Ailton, Jefson. Também aqui o
nosso ex-candidato a prefeito, Edivaldinho. E demais autoridade aqui.
Pedrinho de Edite e demais aqui público presente. Seu Presidente, quero
começar falando sobre o secretário da infraestrutura, que temos já 10 meses
e essa cobrança seu presidente, já venho cobrando aqui desde o governo
passado. Sobre o “Condomínio Recanto das Flores”. Ali era pra ter flores
realmente. Mas o que a gente tá vendo lá é destruição! Sempre ando, com
veículo, naquela localidade e temo uma rua que ainda não passa. Os paralelos
todos soltos e quando você chega lá na travessa de uma rua, a mesma
também. Então, eu vejo ali, aquele Recanto das Flores, totalmente
abandonado pelo Poder Público. E vejo um programa que tem praticamente o
tapa buraco. Muito bom! Nós tá vendo muita equipe. Mas tem de ver as
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localidades principais. Mesmo agora você chega ali próximo a BR, um cidadão
só para ajeitar uma pista. Vai passar 15 dias! Não existe uma pessoa só, ele
mesmo quebrar e depois ajeitar, como tá vendo lá. Da outra vez foi a mesma
coisa; passou mais de 1 mês. E possa ser que tá lá da mesma forma. Então,
tem coisas que tem que ser rápido; não pode esperar. E o mesmo João Paulo,
que é a pasta dele, sobre limpeza de barragem. Porque fala que o governo tem
várias máquinas e tudo. De pressa realmente, tem uns tanques pequenos,
precisando de limpeza e muito deles cobrando. Então, espero que dê
andamento, porque nós tememos aqui muitas pessoas cobrando, como Tapuio
e região, que a chuva pode chegar a qualquer momento e não encontrar essas
barragens limpa. Quero falar também seu Presidente, do secretário da
agricultura, (Falha no áudio) vem muita cobrança do povo pedindo água na
zona rural e eu sei que a demanda é muito grande e como eu sou vereador da
oposição, quando me pede eu tenho de mandar pra lá. Que lá que tem de
cuidar do povo! E só seu Presidente, e hoje não tem nada se escondido. Que
quando a pessoa recebe um caminhão de água, pelo um vereador ou demais,
eles falam. “Recebi um carro de tal vereador”. E tudo, já se mandou colocar e
aí já é outra secretaria. Então, que procure. Quem tem de realmente dá água
é a Secretaria da Agricultura. Então, mandou o povo pra lá. Realmente, onde
tem de realmente amenizar. E a água tá se tornando pouco em algumas
localidades. Seu Presidente, quero falar do projeto votado hoje, nesta casa,
que não foram só um projeto. O projeto que eu votei contra a demolição do
estádio, era a forma de não tirar o estádio do mesmo local. Era que
construísse, como tem um novo, demolir o que tem que fazer, construir um
novo no mesmo local. É construir, não mudar! E o colégio nós temos diversas
áreas. Eu acho que todos os vereadores têm conhecimento que tem. Em
nenhum momento ouvi o governador dizer que quer aquela área, pra dizer
assim, “manda pra Câmara de Vereador, que eu quero aquela área pra ser
doada”. Não! Isso partiu da prefeita! Com certeza isso. Que nunca veio aqui
debater, mandar um projeto desse. De última hora, com 15 dias, 3 semanas. E
aí, o esportista ficou como? Procurando saber como é que vai ser, como é. Da
gente pegando abaixo assinado e explicando realmente. E nós não queria a
demolição desse estádio. E nós somos a favor sim, de construir um colégio. Só
que tem diversos lugar pra ter isso. E outros projetos, que até o vereador saiu
aqui, Zé Augusto, mencionou a posição como a gente ia votar contra a
construção. No pelotão, como se fosse Polícia Militar, Polícia Civil. Jamais! Nós
não somos oposição pra isso. Jamais! Jamais a gente vai fazer isso. Nós
pensamos aqui no povo. Sou natural de Araci, nasci aqui e vou morrer aqui
mesmo! nasci em 65. Tenho 56 anos; sei 4 mandatos, inteirando 5. Nunca fui
contra! Agora, demolir um estádio pra construir, dentro do estádio, um
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colégio? Aí eu fui sim! Porque vai doer. 44 anos não é 44 dias não. Todos
esportista daquele tempo, a quando é que vai ter? Nós éramos a favor de
construir um estádio primeiro, pra depois sim, vem construir. Mas,
infelizmente, os vereadores aqui, não tenho nada contra um, decidiram
diferente. E o povo sabe disso. Vai entender cada um deles. Então, seu
Presidente, não sou contra a nenhum projeto; dizer que é contra o município.
Nós somos a favor! Nós temos de construir, não destruir. Quero também dizer
seu Presidente, algumas estradas realmente tão boa, alguns locais e também
precisamos também que o Poder Público tenha mais conhecimento nas
periferias, porque realmente a gente acha ainda esgoto. Pra concluir aqui seu
Presidente, tem aqui na Bombinha, que eu também cobrei várias vezes,
seguindo o PSF da Bombinha. Gente, são 10 metros de cano e você chega lá
no final, tem um esgoto a céu aberto. Mas se o poder me liberasse eu
compraria os 10 metros de cano. Eu faria isso! Mas é uma vergonha, que existe
isso aí. Toda vez que você passa pelo final lá do (Falha no áudio) que joga bola
ali, tem aquele esgoto. Onde, com 10 metros de cano, você passaria de um
local a outro e acabava. A água seguia, mas vai (Falha no áudio). Então, revê
aí secretário da infraestrutura; que dê uma andadazinha, nos fundo de rua
como é chamado, que você vai ver os problemas que, muitas vezes é fácil de
resolver. Desde já, quero deixar um bom dia a todos e muito obrigado seu
Presidente.
❖
Vereador Leonardo (questão de ordem) – Seu Presidente, quero pedir a
contribuição de todos os meus colegas, pra me retirar aqui com jeito, pra
resolver uma situação.
❖
Vereador Luisinho, na Tribuna:
▪
Bom dia a todos presente; bom dia nobres colegas. Quero agradecer
mais um dia de vida, saúde. Agradecer a Deus pelo dom da vida. Edivaldinho,
parabéns pela sua explanação; foi bastante construtiva. Cada um tem uma
forma de entender; a população araciense acompanhou pelas redes sociais.
Quero agradecer também a quem nos acompanhada pelas redes sociais,
Instagram, Facebook, rádio Cultura FM, TV Câmara. Eu sei que não é fácil lidar
com a situação; hoje tivemos um debate muito quente, mas que no final
ocorreu tudo bem. Em questão do estádio, eu não aprovei a demolição do
estádio, mas, aprovei outros projetos do Executivo, que vejo que vai trazer
investimento para a nossa cidade, em torno aí de 28 milhões, vai trazer
investimento, como vereador Guinha de Pascoal citou na fala dele, nós vemos
aí todos os dias, os nossos jovens saindo pra São Paulo, Sta. Catarina em
ônibus clandestinos, Vans clandestinas em busca de emprego. O município de
Araci, como falou o nobre colega Guinha, tá atrasado há 40 anos, e acredito
muito Guinha, que está. Porque nós vemos aí Conceição do Coité, Barrocas que
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é muito mais nova que Araci, já tá bem desenvolvida. Tem fábricas, tem
investimentos. Serrinha vem crescendo a todo vapor, na construção civil, no
comércio. Nós temos aí Tucano, também que cresce a todo momento. E só
Araci que está parado no tempo! Então, Araci precisa trazer renda para o
município. Acredito que esses 28 milhões, gere emprego. E que essas obras
não demorem. Mas também acredito que os 67 milhões dos precatórios que
estão na conta, ele vai gerar mais renda para o município. Aonde muitos
professores poderão comprar material de construção, fazer suas reformas,
comprar carro, enfim, diversos modos para que esse dinheiro possa ser
utilizado. Espero que a prefeita não demore analisar esses precatórios; que ele
seja usado de maneiro consciente. Quero também aqui fazer uma cobrança,
em relação a situação de Pedra Alta, na questão da saúde, aonde a semana
passada eu estive em Pedra Alta e na recepção do PSF, não tinha disponível
máscaras e álcool em gel. Perguntei para a atendente, ela falou que eu deveria
levar a minha para uso. Sim, eu tenho consciência que eu tinha que levar, mas,
no momento, um senhor sofreu um acidente de moto e na correria, eu
pedindo... Eles não estavam entrando em, conseguindo entrar em contato com
o SAMU, até liguei para a vice-prefeita Gilmara, que me ajudou nessa situação;
quero agradecer a vice-prefeita, porque eu estava em Pedra Alta e ela, se não
me engano, tava na região da Barreira. Mas conseguiu entrar em contato e
logo em seguida o SAMU se deslocou pra Pedra Alta. Mas são itens básicos e
é necessário ter no Posto de Saúde. Uma máscara, um álcool em gel, afinal de
contas, a pandemia, ela não acabou ainda, ela ainda está presente. E os
campeonatos na zona rural voltaram a todo vapor; tivemos aí a final de um
torneio no Cortiço, no domingo, tinha bastante gente, que não sei nem
contabilizar quantas pessoas tinha naquela localidade. Mas eu acredito que
tinha pra mais de 4 mil pessoas. até a vice-prefeita também estava
prestigiando. E voltando um pouco aqui também, na questão da saúde, Pedra
Alta hoje tem nutricionista e tem dentista. Só que os agentes de saúde da
localidade, não estão comunicando a população. Muitos cobram que, às vezes,
tem atendimento em não são comunicados. Temos que tá cobrando também,
vendo com a secretária de saúde, para que a mesma venha fazer essa
cobrança. Quero agradecer aqui também, o secretário de infraestrutura, por
atender alguns pedidos meu, em questão até de estrada mesmo, como foi falo
sobre encascalhamento, aonde tá sendo colocado cascalho algumas estradas
da região do Jacu e Cortiço. É um local de difícil acesso, porque tem muita areia
ali, muitos acidentes de moto. Espero que dê continuidade ali e que venha
ajudar a população ali. A Praça de Esportes Maria Pinho, como o vereador José
Augusto citou atrás, muito se tem falado sobre aquela reforma daquela praça.
E até o momento não vi dar início ainda. A maioria das sessões, às vezes, diz
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quem vai iniciar e até o momento não iniciou. A obra do parquinho, eu estive
presente, fiscalizei; muitos viram as minhas cobranças. Foi concluída essa
obra, tá de parabéns, mas, a Praça de Esportes Maria Pinho, tá abandonada.
E queria dar só a resposta aqui ao nobre colega Jefinho, que o vereador José
Augusto interferiu. Nós não negociamos preço de terreno; nós fomos procurar
a comunidade para que nós pudéssemos ver terrenos mais em conta. Quando
se diz que a comunidade toda tá de acordo, não foi o que nos relataram. Não
nobre colega? Os moradores não estão todos de acordo com a compra daquele
terreno. Mas, é um terreno bom sim. É viável a venda do terreno. Apenas,
procuramos para que pudéssemos falar sobre o assunto e numa negociação,
o proprietário dar o seu preço. Quem tá comprando tem que negociar. E nós
somos representante do povo. Nós fomos em busca, não de negociar. Sim,
negociar ao mesmo tempo. Mas, ver se achava algo mais viável. Eu sei que eu
não posso chegar lá e dá preço no, na propriedade de ninguém. Mas nós fomos
no intuito de ajudar. E nem toda a comunidade concorda com o valor. Não
somos nós vereadores, nem eu, nem Léo de Eridan que não concordamos. Da
mesma forma que algumas questões, referente ao estádio, nós não
concordamos. E nem por isso deixamos de votar na doação dos outros
terrenos. Eu sei que vai ser de grande valia para o nosso município, aonde uma
Escola Modelo será bem-vinda. Isso a gente sabe, que já deveria existir em
Araci há muitos anos. Nós temos aí evasão escolar para outros municípios aí;
Sta. Luz, Tucano, Teofilândia... Enfim, por aí vai. Quem não quer um ensino de
qualidade? Quem não quer ter uma merenda de qualidade? qual é o
profissional que não quer ter uma estrutura de qualidade também? Para que
ele possa chegar dar aula a seus alunos, ter uma sala com ar condicionado.
Nós ouvimos falar muito sobre as escolas que não têm nem ventilador; aonde
os professores não conseguem nem se manter junto com os alunos na sala de
aula. Mas, espero que traga muito investimento para o nosso município. Pois
não vereador.
❖
Vereador Jefson pede um Aparte:
▪
Quando eu disse, na verdade eu repeti o que Vossas Excelências falou.
Inclusive, a proprietária dessa área que tem interesse em vender ao município,
me ligou preocupada, sem saber o que é que estava acontecendo. Que vocês
procuraram a irmã dela e que a área dela era cara e sem entender nada. Eu
disse “ôh, onde eu sei, foi pedido vista no projeto e os vereadores ficaram de
fazer uma visita. Agora, tá negociando valores... Não é competência deles, é
competência do município, dos engenheiros do município averiguar essa
situação aí”. Eu acho que Vossa Excelência aí, tem conhecimento muito mais
que eu, Vossa Excelência é formado e pessoa culta e eu acho muito difícil
alguém provar que esse terreno tá além do valor. Acho que Vossa Excelência
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teve na comunidade e viu a localização, que é no centro, não existe outra área
mais no centro, o único espaço é aquele. Essa fala de que as pessoas não
concordam, e eu me coloco a disposição pra reunir a comunidade. Porque
quando eu estive lá, os anos passado, todo mundo indicou essa área, por ser
ao lado da escola, por ser no centro do povoado, onde é configurada a praça
naquela comunidade. Eu acho muito estranho essa fala de que alguns não
concorda. Talvez, alguém com interesse de vender, não teja concordando. Mas
eu me coloco a disposição aqui, pra que, se fosse necessário, reunir a
comunidade. Eu tenho certeza que todos irá falar, de uma forma só, que o
interesse seria naquele local. E quanto a valor, eu não vejo de forma alguma
que está acima. (Falha no áudio)
❖
Vereadora Jamile, na Tribuna:
▪
Bom dia senhor Presidente; bom dia colegas vereadores; público aqui
presente; ouvintes da rádio comunitária um bom dia. Um bom dia especial ao
seu Zé Pedreira, que sempre está aqui nos prestigiando, representando a
imprensa. Um bom dia também ao pessoal da Polícia Civil, que se faz presente
nesta manhã e desde já agradecer pelo trabalho que desempenha em nosso
município. Senhor Presidente, colegas vereadores, inicialmente, gostaria de
parabenizar a todos os professores, que no último dia 15 foi comemorado o
dia do professor e parabenizar todos eles, pelo trabalho que prestam em prol
da educação do nosso município. Dizer que vocês tão de parabéns e que
podem ter certeza que tem sempre o apoio da Câmara dos Vereadores.
Ontem, também foi dia do médico e eu gostaria também de parabenizar a
todos esses profissionais, pelo trabalho que prestam em nosso município.
Trabalho este que prestam com amor e solidariedade ao próximo. Mas colegas
vereadores, público aqui presente, não poderia deixar de falar de um tema que
foi tocado, nesta manhã aqui, pelo cidadão que ocupou a Tribuna Livre da
Câmara Municipal, o senhor Edivaldinho, onde ele fala dos precatórios do
FUNDEF; cobrando um posicionamento dos vereadores do nosso município.
Dizer ao senhor que, se o senhor tem acompanhado as últimas sessões, aqui
da Câmara de Vereadores, tem sido um dos temas mais debatido por todos
nós vereadores nesta Câmara. Já participamos de assembleia com servidores
da educação; já participamos, juntamente com a Comissão de Educação aqui
da Câmara Municipal, que está acompanhando diversas reuniões aqui; já
participamos, já tivemos a presença da prefeita participando aqui da reunião
da Comissão de Educação. Então, dizer ao senhor, que o nosso papel nós
estamos fazendo. E acredito eu que o senhor deve ter o conhecimento da Lei
Orgânica do nosso município, do Regimento Interno da casa, qual é o
verdadeiro papel do vereador. Então, tenha certeza que o papel do vereador,
nós estamos fazendo. E os servidores, enquanto nós representantes aqui,
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estamos sim apoiando e lutando pela garantia dos direitos. Jamais estaremos
aqui para tentar diminuir ou tentar prejudicar servidor algum. O nosso papel,
cada um vereador está aqui fazendo; cada um vereador já se posicionou a
respeito da situação dos precatórios do FENDEF. Então, tenha certeza que, o
nosso papel nós sabemos muito bem qual é e estamos fazendo. Colegas
vereadores, gostaria também de falar a respeito dos projetos que foram
aprovados, nesta manhã, projetos esses de grande relevância para o nosso
município. Temos aqui a presença dos policiais civis e sabemos o quanto eles
necessitam de uma estrutura adequada, para realizar o seu trabalho. Então,
um projeto de grande relevância, que também teve aprovação unanime aqui
de todos os vereadores, porque nós estamos aqui sim, nosso papel é lutar e
defender o nosso povo. Tenho certeza que isso nós estamos fazendo
constantemente. Como também outros projetos aqui, a respeito da construção
de cessão de uso de terreno pra construção de escolas e outro pra construção
de o Estádio Municipal. Eu que senhor Presidente, colegas vereadores, sei o
quanto nosso município ainda é carente de uma estrutura adequada para os
estudantes da rede estadual de ensino do nosso município. Nós temos ali o
CETEP Sisal, que feito algumas reformas. Mas nós temos também o Colégio
Estadual Imaculada Conceição, colégio esse a qual eu estudei; colega
vereadora Edneide, acredito eu que também estudou lá e outros colegas aqui,
sabem a real situação que se encontra o Colégio Estadual Imaculada
Conceição. Um colégio que não tem uma estrutura adequada para dar uma
atenção melhor aos nossos estudantes. E eu achei muito louvável essa
iniciativa do Governo do Estado, em construir, não é somente uma escola, mas
um Complexo Educacional, a qual os nossos jovens terão um espaço mais
adequado, com área de lazer, com refeitório, com área de esporte, para o
melhor atender os nossos estudantes. Então, vejo que é o projeto de grande
relevância e que nenhum momento vereador aqui é contra o povo. Vereador
aqui é sim, a favor de defender o povo e é esse o nosso papel. Eu tenho certeza
que estamos fazendo isso. E com relação a construção do novo estádio no
nosso município. Sabemos que também é uma obra muito importante e, o
quanto esse novo estádio trará mais comodidade e conforto para os nossos
desportistas. Haja vista colega vereador Marinho, Vossa Excelência foi muito
feliz, quando colocou a situação do estádio municipal, a qual o mesmo não se
tinha uma condição de se fazer uma reforma e sim, condição de se construir
um novo. Então, foi muito feliz nas suas colocações. E o nosso papel, tenha
certeza, que nós estaremos sim, aqui fazendo. Não é alguém tentar tirar
proveito político de situações, querendo colocar vereador contra a população,
dizendo que vereador é aquilo, vereador é isso. Não! Vereador está aqui para
fazer o seu papel. E eu tenho plena consciência do meu papel, do meu trabalho
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que desempenho ao longo desse tempo que estou na política. Estou na política
há pouco tempo, mas eu sei que política não se faz tentando diminuir o outro.
Política se faz construindo. Política se faz respeitando. E a minha política de
respeito sempre permanece. Não estou aqui para diminuir trabalho de
ninguém, pelo contrário, todos aqui fazem o seu trabalho respeitosamente, da
sua forma; cada colega vereador tem a sua forma de trabalhar e cabe a nós
aqui, respeitar a decisão de cada um. Então, eu tenho feito esse trabalho;
estou na política, torno a repetir, há pouco tempo. Mas a minha política eu
tenho feito sempre com, pautada no respeito. Esse respeito irá sempre
permanecer, porque eu não estou aqui para tentar denegrir ou diminuir
ninguém; sempre respeitando da melhor forma possível. Também senhor
Presidente, gostaria, nesta manhã, de parabenizar o pessoal da PJR;
recentemente tivemos aqui a jovem Vanderléia, apresentando um pouco do
trabalho da PJR, sobre um projeto “Abrace Juventude”. E no próximo dia 23,
esse projeto estará sendo realizado lá na comunidade de Barreira, através da
PJR, a qual eu gostaria de agradecer por estar promovendo esse projeto lá na
comunidade. Um projeto que irá abraçar diversos jovens, não só da
comunidade de Barreira, mas todos os jovens ali da região, que queiram estar
presente nesse momento. Um momento muito importante colega vereador
Luisinho, Vossa Excelência também que aqui declarou seu apoio, quando
Vanderléia apresentou o projeto. Projeto esse de grande relevância e que
tenho certeza que irá ser abraçado por todos os colegas vereadores, porque
nossa juventude está muito carente, nossa juventude precisa de mais apoio. E
tenho certeza que esse apoio, nós iremos dar. No mais senhor Presidente, hoje
não irei me prolongar muito, porque o tempo hoje aqui foi, já está um pouco
corrido. Mas dizer a toda população araciense. Sempre estarei aqui fazendo o
meu papel, que é defender o povo do meu município. Não estarei aqui para
tentar diminuir ou quem quer que seja. Estarei sempre aqui a disposição, para
fazer o meu trabalho; sempre pautado com responsabilidade e com ética,
porque aprendi que política se faz com ética e respeitando a decisão de cada
um. No mais, são essas as minhas colocações, nesta manhã, e tenham todos
um bom dia. (Falha no áudio)
❖
Vereadora Edneide, na Tribuna:
▪
Senhor Presidente; colegas vereadores; colega vereadora Jamile;
público presente; você aí em casa ouvindo através da Cultura FM, meu bom
dia. Quero aqui também agradecer a presença professor Denis, Edivaldinho,
Luiz Santana, Raul, Zé Pedreira, como sempre, Pastor Fernandes, Natã chegou
aqui agora, os meninos da polícia que estava aqui até agora, Luiz Henrique
que esteve também aqui presente e os demais. Quero dizer que, sempre esta
casa, é a casa da cidadania e nós estamos aqui pra isso, pra ouvi-lo e falar.
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Agradecer a Deus, porque a Ele toda honra e toda a glória; sem Ele não somos
nada. É a Ele que devemos entregar a nossa vida. É a Ele que devemos nos
entregar. É a Ele que devemos nos confiar. Então, por isso Senhor, muito
obrigado pela vida, pela coragem e por amanhecer e poder estar aqui mais
uma vez nesta sessão. Quero aqui seu Presidente, dizer que esta manhã foi um
fervor; é uma sessão que, tenho certeza, que aqui quem tá nos ouvindo tá
dizendo assim: “Hoje pegou fogo a sessão”. Mas é assim mesmo, né? Se a
gente não demanda, se a gente não discute, se a gente não propõe, se a gente
não abre a voz e fala, nós não deveríamos, deveríamos estar aqui. Agradecer
o meu governador Rui Costa, não só por esses 36 milhões de investimento para
o nosso município que está pra chegar. Mas também por 3 milhões que está
finalizando de obras no nosso município; região de João Vieira, de Pedra Alta,
de Angico, na questão das passagens molhadas. Agradecer também por quase
1 milhão de investimento na agroindústria da comunidade de Caldeirão, onde
aquela associação vai produzir, como sempre falei aqui, a fubá. Não é só a
fubá, agora, é o flocão Luiz Santana. Vamos ter naquela região
desenvolvimento sustentável, geração de emprego e renda. É isso que nós
temos que bater palma e agradecer e buscar e cobrar melhoria para o nosso
povo. Quero aqui também agradecer por mandar investimento de quase meio
milhão para as mulheres de Rua da Palha, na fécula da mandioca, na broinha,
no beiju, no bolo, que vai também circular desenvolvimento e a dá autonomia
as mulheres a produzir mais e ter seu próprio dinheiro, seu próprio sustento.
Quero aqui dizer que, a vereadora Edneide nunca foi de contra o povo. Até
porque eu sempre digo, “eu estou legitimada pelo povo, pra representar ao
povo”. E aquilo que for de melhor para o nosso povo eu vou tá com o povo.
Aquilo que eu vejo que não é de melhor para o nosso povo... A gente tem que
pensar! Não quero aqui dizer que não votei no projeto da doação do estádio,
pra construir um colégio, porque eu sou contra a Natã, a construir escola de
qualidade no nosso município não, é pra construir sim. Eu votei o não por não
ser prioridade. Talvez, se a gente hoje aqui tivesse votando um projeto pra doa
um terreno pra construir uma maternidade, pra construir um Centro
Cirúrgico... Eu queria dizer pra vocês, eu estava felicíssima! E jamais, o projeto
poderia chega ontem e votar hoje, porque eu sei que é prioridade, é
necessidade. 2ª feira eu estive no UTI lá de Pombal; um senhor de Pedra Alta
foi transferido pra fazer uma cirurgia de mioma, porque aqui em Araci não faz.
Quanta das nossas mulheres araciense vai ter o seu bebê em Salvador, em
Feira, em Antas. Um município com 13 mil habitantes. Conheço seu Valdivino,
foi o vice-prefeito de lá, a esposa dele dona Carmem, Everton que é assistente
social, um colga que admiro muito, que às vezes, quando tem paciente daqui
lá, às vezes, eu peço até abrigo. “Ôh dona Carmem, dá abrigo a essa pessoa
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aqui de Araci que tá aí, porque não pode ficar no hospital”. E ela dá! Everton
a mesma coisa. Então assim, eu teria mais feliz, porque a gente sabe que era
sim prioridade. Poderia chegar um projeto ontem e votar hoje. Mas um projeto
pra construir umas escolas nós temos as nossas escolas estaduais. Nós temos
o CETEP, que eu não digo que não é, que não tá de qualidade. É de qualidade
sim! Tantos profissionais quanto na estrutura; foi reformado recentemente. O
nosso Imaculada,, diretor Fredson e pra falar mais, nós temos, foi concluído
Luiz Santana, uma escola estadual na comunidade de Tapuio. É linda,
maravilhosa essa escola. Mas está lá entregue e fechada desde 2017. 2018 eu
tive a oportunidade Edivaldinho, de ter uma audiência com Jerônimo Rodrigo,
secretário de educação, meu amigo, meu irmão, já foi meu professor. Admiro
muito, gosto de coração. E disse pra ele vereador Jefinho. Tava lá pauta pra
entrega ao município. Eu disse: “Bota essa escola pra funcionar do estado”.
Quantos agricultores e agricultora, que trabalha o dia todo no sisal e quer ter
essa oportunidade de fazer um curso técnico à noite na escola lá aberta. Por
que não abre essa escola? Tá lá o mato do meu tamanho. Se Zé Augusto tivesse
aqui eu ia dizer pra ele. “Sou contra o meu governador não colega Zé Augusto!
Eu também não morro defendendo aquilo que não é de direito”. Eu tenho lado.
Meu lado é o povo. Eu tenho um partido que respeito muito, mas o meu lado
Marinho, é o povo. E aí, da forma que foi trabalhado e conduzido, foi errado e
de forma errada. De forma errada. Se o projeto fosse aqui doar o terreno pra
construir a escola, todo mundo aqui tinha votado doar. Mas assim, doar um
Estádio Municipal parta demolir e construir uma escola. Aí eu já foi contra a
essa situação, pela forma e o processo que foi conduzido. Quero deixar claro.
Processo e a forma que foi conduzido. Espero que seja construído um novo
outro estádio, que seja construída essa escola, que bote pra funcionar a escola
de Tapuio, que venha mais investimento pra construir maternidade, pra
construir Centro Cirúrgico. Que venha empreendimento pra fortalecer a nossa
geração de emprego e renda, principalmente a nossa juventude, porque nós
temos 16 mil jovens no nosso município de Araci. E de cada 100, 90 está
desempregado. De cada 100, 80 pratica o esporte. E aí, o que não dá pra
entender e ficar calada, porque a nossa voz é a nossa força, a nossa voz é o
nosso poder de trazer, de executar e de fazer, não dá pra ficar calada e nem
calado. E aí Furquia, brigada pela presença nego. Nós temos que cobrar sim,
seja lá qual for o governo. Porque nós somos pagos para isso. Assim como
somos cobrados do povo, temos que cobrar também da gestão, do
governador, do senador, dos senadores, do Presidente. Temos que lutar por
eles. Porque se nós não se preocuparmos, é como diz aquela música. “Se você
não se mexer por você, quem é que vai mexer por você?”. Quero aqui antemão,
policiais já foram, já saíram, também pelo horário ficaram até muito tempo;
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mas propôr Presidente, a esta casa, que vamos a uma audiência na segurança
pública em Salvador e após trazer uma audiência pública pra esta casa
também, chamando a juventude, chamando as autoridades, pra discutir
segurança pública. Porque a cada semana, a cada 15 dia, a gente nos depara
com uma mãe chorando, com a família que perdeu um filho. E às vezes, a gente
fica de mãos atadas. Falar que juventude anda pelo caminho errado é fácil.
Mas dizer que aquela juventude Edivaldinho, não tem uma oportunidade de
emprego e renda. Não tem oportunidade de pensar no que ele quer de bom
pra vida dele... Porque os caminhos errados tá aí, não precisa ninguém dizer
vai pro caminho errado não. Porque tá aí oferecido. Mas o caminho do bem
nós temos que dizer qual é o caminho do bem. E lutar pra chegar as
oportunidades, para que os nossos jovens tenham oportunidade de sobreviver.
Nós não queremos ver família chorando. Nós queremos ver famílias sorrindo!
E aí Presidente, vamos propor essa audiência pública, com as autoridades do
nosso município, do nosso estado e discutir políticas pública pra o nosso
município. Segurança pública pra o nosso município. Não dá também pra
gente condenar um Complexo Policial, que tem deste tantinho de policial, pra
uma quantidade de ser humano que tem no município. Tem que trazer mais
policiais; tem que trazer mais profissionais. Nós precisamos disso, de lutar, de
dar as mãos, de unir as nossas forças para as coisas acontecerem. Quero aqui,
de antemão, dizer pra todos vocês que o que me deixa triste, muitas das vezes,
é a falta do entendimento. Do en-ten-di-men-to! Eu pegar um texto e fazer a
leitura é fácil. Quem tá do outro lado se vai entender o mesmo que eu entendi,
né professor Denis? Aí eu já não sei. Então assim, da forma que, às vezes, o
processo é conduzido e é feito, é que nos deixa a entender seu Francisquinho,
a gente sabe que na política tá as maldades. A gente sabe que na política onde
tá os interesses. A gente sabe disso! Eu sei disso, porque hoje tô política. E
quando eu não estava na política, já sabia disso. E hoje que eu estou...
Principalmente! Então, é por isso que as coisas quando é pra beneficiar um
município, tem que ser pensado, tem que ser analisado. Às vezes, pecamos
muito porque queremos fazer pelo pulso. Às vezes, não analisamos; agimos
sem pensar. Talvez, amanhã, a gente poderia assim dizer: “Nossa, se eu tivesse
pensado mais um pouco, se eu tivesse ouvido mais um pouco talvez, isso aqui
ia dar mais certo e obter mais resultado”. Então, por isso que temos que agir
sim, mas agir pensando, dialogando, propondo, idealizando e ouvindo. E
Jamile, quando você diz que você está do lado do povo, nós temos que tá do
lado do povo mesmo. Porque o nosso povo já é carente. A gente tá vendo aí as
mazelas da fome gente. Ontem, eu vi na rua, fui na secretaria marcar uns
exames, vim a pé e voltei a pé, o tanto de gente que me parou “dona Edneide,
eu tô como o meu gás seco, o meu bujão seco; dona Edneide, eu tô com 3 dias
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sem poder cozinhar; dona Edneide, eu tô comprando feixe da lenha 5 conto,
graveto, porque eu não aguento comprar um gás; dona Edneide, eu tô com
mais de 2 dias sem comer um arroz, só tomando café com cuscuz”. Fui isso que
eu ouvi ontem gente. Não dá pra ficar alegre, porque no município pode vir
não sei quantos milhões, a gente também não pensar empreendimentos que
vá mudar a vida desse povo. Que vá tirar a fome do nosso povo. Não dá! Não
tem saúde, não tem educação, não tem lazer, não tem alegria se o nosso povo
não tiver com a barriga cheia. Se nosso povo não tiver trabalhando e ter com
seu dinheiro todos os dias pra a comida dentro de casa. E é por isso que eu,
ainda digo, que nos critica a classe política, mas de onde tá o político com as
políticas pública pode chegar. Se não há o político, não há políticas pública.
Porque o papel do político é defender, é buscar políticas pública pra o nosso
município. Nós estamos aqui pra isso. Por isso senhor Presidente, brigada pela
condução desta sessão; isso é normal. Fervor vai acontecer no próximo ano,
porque é ano de eleição e nosso povo já está acostumado disso. O que nós não
podemos aceitar aqui é baixaria. Bai-xa-ri-a! Mas discussão, entendimento,
discordância... Sempre vai ter. Mas, dizer que nós sempre estamos aí a favor
do nosso povo de Araci e que nós podemos pedir a Deus, a cada dia, ajoelhar
e pedir a Deus, a cada dia, “Senhor, obrigado pela vida. Mas, me dá
discernimento, me dá sabedoria, para poder conduzir as coisas real e as coisas
com seriedade”. Bom dia, muito obrigado e que Deus nos abençoe e que dê
uma semana de paz e amor a todos.
❖
Presidente Virgílio – Agradeço aqui a presença aqui do vice-presidente
aqui, Natã, do CETEP.
❖
Vereador Marinho, na Tribuna:
▪
Bom dia a todos. Saúdo a mesa em nome do senhor Presidente, das
vereadoras Jamile e Edneide de demais partes. Quero aqui saudar, na presença
do senhor José Pedreira, a imprensa. Dia dos professores chegou no dia 15.
Saúdo nosso professor e vice-diretor Natã, lá do CETEP Sisal 2; professor
Denison aqui também. Saúdo também nosso colega e amigo Edvaldo, por ter
usado aqui a Tribuna e todos que se encontram aqui; sejam todos bem-vindos
a mais uma sessão. Uma boa tarde. Eu queria começar falando sobre a
repercussão e as fake news que foram implantadas no município, acerca dos
nossos projetos que foram aprovados aqui hoje. As pessoas precisam ouvir e
precisam saber qual a real intenção da aprovação desses projetos. Não se
trata apenas de uma demolição; não se trata apenas de uma nova construção.
Trata-se de modernização, de empenho e de força, pra que a nossa juventude
tinha sim, a oportunização que necessita. Tem se falado apenas nos
desportistas como jogador de futebol. Não são somente jogadores de futebol,
que são desportistas. Não são somente aqueles que utilizam as arenas, como
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foi falado aqui, por falta de um estádio. E assim como eu fui a favor da
construção do novo estádio, eu peço aqui pela quadra de esporte Maria Pinho;
peço, como foi feito na Vila Olímpica, por outros espaços de desporto, que não
seja apenas campo de futebol, mas que também seja implementada aos
campos de futebol e que a sociedade possa entender que isso é um
crescimento; isso é modernização. E não somente pensar em história, em ser
histórico por estar no monumento, instalado no local, que hoje não mais
reverbera a necessidade da implementação daquele estádio naquele
ambiente. Mas entender que a qualificação e a qualidade dos nossos alunos,
precisa ser assertiva. A gente tem o CETEP SISAL, que é apresenta uma
estrutura muito melhor do que o CEIC, o Colégio Imaculada. Mas que também
necessita de atenção, não somente em áreas de educação que os nossos
jovens precisam ser abrilhantados. Mas a partir da educação, que a gente
consegue progresso e consegue implementação, para que os mesmos se
formem pessoas altruístas, para que eles possam lutar por espaço. Foi a partir
e pela educação, que estou aqui! Não falo de educação apenas de graduação
não. Mas de formação de cidadão. A Escola Pública não forma apenas o ensino
médio, forma cidadãos. A Escola Pública, ela não trabalha apenas com
matéria, ela trabalha na formação do cidadão. E por que isso precisa ser
veemente debatido? Que as pessoas precisam entender que, é a partir da
Escola Pública é que nós conseguimos ter progresso. E não somente a escola
de saída de ensino médio não. Mas a escola de base. Peço atenção as nossas
crianças, nossos adolescentes. E natã, eu queria parabenizar a você e Luiz pelo
excelente trabalho que vocês vêm fazendo aí no CETEP; já estive lá muitas
vezes e dizer que, tudo bem que cause estranheza, que causa qualquer
aborrecimento, mas a gente precisa entender que é necessário que as coisas
aconteçam. Assim como eu parabenizo Fredson também, pelo empenho à
frente do CEIC, um colégio que precisa de melhorias urgentes e que essa nova
escola tá aí pra isso, pra que a gente consiga dar qualidade, não só pros alunos,
mas para os profissionais que trabalham com elas, com eles. Falar das doações
desses terrenos, que a gente precisa entender que são três, e eu como
presidente do Conselho de Obras aqui da Câmara, eu fui visitar o estádio e
agora eu vou falar como técnico também, que além de vereador eu sou
engenheiro civil por formação e eu não vou dar um parecer técnico Léo, por
questão ética. A gente precisa entender que aqui eu estou vereador. Mas
procurei os engenheiros da prefeitura e hoje nós iremos lá, para que assim que
possível, esse parecer técnico seja apresentado aqui. Independentemente de
qualquer situação. Mas como foi feita a cobrança, nós estamos aqui pelo povo
e pro povo. Então, essa resposta será dada. Agradeço imensamente a todos
que me desejaram felicitações; que além de professor, no dia 15 eu também
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completei idade nova e parabenizar a nossa colega vereador José Augusto, que
também fez aniversário no dia 15. Ontem, dia 18, foi dia do médico. E
parabenizo a todos. Eu não vou me delongar aqui na discussão, porque hoje
foi um dia muito tenso, a conversa já foi muito grande. Mas assim como
Jamile, eu peço respeito. Nós trabalhamos, na vereança, como sistema de
fiscalização, como sistema de verear e entendemos que não somos e estamos
aqui estagnados. Quando falamos nos precatórios, como Jamile citou, foram
feitas diversas reuniões. O que falta é procurar informações, que vem em
mente sejam verdadeiras. E não promulgar e protocolar ou falar qualquer
coisa que não tenha fundamentação. Estamos aqui pra esclarecer e pra
sermos a ponte entre o povo e os poderes. E somos também o poder que
fiscalizar, legisla e faz com que as fontes e formas do povo sejam vistas por
todos. Não seremos omissos a quaisquer tipos de atos e anseios da população.
Mas estamos aqui pra sermos voz de pessoas que precisam de voz. Pra
deixarmos de lado o político A ou B, pra trazer melhoria pra nossa cidade. Eu
sempre digo que, aqui na Câmara, a situação e a oposição, mas além disso ao
povo. Que é por ele que estamos aqui. É por eles que nós precisamos lutar. E
não por A ou B. Digo, de forma bem clara, que aqui serão aprovados projetos
que fundamentem e que tragam a certeza de melhorias para a nossa
sociedade. Araci é uma cidade que possui mais de 15 mil me... 15 mil
quilômetros de extensão; muito maior do que tantas outras cidades que possui
um IDH maior, um sistema de desenvolvimento ainda maior. Mas somos
rurais. E porque somos rurais precisamos atender e intensificar a nossa visão
pra eles. Não descartando a possibilidade de uma sede evoluída, mas trazendo
para nós, a responsabilidade de buscar algo, pra que enalteça as pessoas que
estão longe da nossa sede. Assim, eu encerro as minhas palavras. Peço a todos
que acompanhe esse projeto; que ele apenas está começando. É a doação.
Lembrando que em 365 dias é revogado, caso não seja feito nada. Estamos
aqui pra cobrar também, não apenas aprovar projetos. Meu muito obrigado e
boa tarde.
❖
Vereador Leandro, na tribuna:
▪
Bom dia senhor Presidente; colegas vereadores; público aqui presente
nesta manhã; todos aqueles que nos ouvem através das redes sociais e
também da rádio Cultura FM. Queria registrar a presença de ex-vereadores,
nosso amigo pastor, a imprensa, José Pedreira, vice-diretor do CETEP, Denison
Dias, Raul, Luiz Santana também como imprensa. E não teria como não
registrar a presença e o respeito do orador, desta Tribuna Livre, o senhor
Edvaldo Silva Pinho, conhecido como Edivaldinho. O respeito porque utilizou
esta Tribuna e está escutando, atentamente, todas as falas nesta manhã. Dizer
Edivaldinho, que quando você utiliza esta Tribuna, assim, autorizado pela
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mesa desta casa, nos traz o respeito do que representa o nosso Regimento
Interno da casa. E aqui no seu artigo 202, assegura a utilização no seu
parágrafo 2º. E dizer também que o seu inciso 8º, parágrafo 8º, melhor
dizendo, diz o seguinte: “O orador não poderá ser aparteado, a não ser, com o
seu consentimento”. E Vossa Excelência não saiu do rito regimental hora
nenhuma, assim também como a mesa desta casa fez cumprir o Regimento,
sem favorecer oposição ou situação. Em momento nenhum. Isso vale ressaltar.
Senhoras e senhores, eu recebi pra esses projetos e eles estão sendo votados,
hoje, numa rapidez absurda. A oposição, a situação alegam que o Presidente
da Câmara tá dando vez e ouvindo a oposição. E nós, da oposição, não
estamos contentes com essa rapidez. E aí vereador Virgílio, fica difícil. Mas
você se mantém ali sereno, calmo e aceitando e observando cada
pronunciamento. Parabéns também pela postura, de não utilizar com tanta
frequência, os microfones desta casa. Dizer que quando recebi, fui à Praça
Pública e mostrei que o projeto não tinha condições de votado na sessão
extraordinária. Fiz lá a minha parte, enquanto opositor a demolição do
estádio. Mas, antes de eu ir às ruas, eu ligava pro Presidente desta casa, eu
liguei pro vereador Guinha de Pascoal, eu me preocupei com rito, eu me
preocupei com a imagem desta casa nas ruas, e não apenas em fazer oposição.
E eu disse em Praça Pública, Gidalti estava presente, se o projeto fosse votado
na sessão extraordinária, eu ia ter vergonha ser vereador no município de
Araci. Mas o Presidente da casa, assim que eu liguei, ele pediu jurídico pra
avaliar. E foi avaliado e foi cancelada a sessão. Mas, seu Presidente, é
complicado o porquê o colega vereador Zé Augusto pediu pra sair, mais uma
vez, pra discutir problemas de dentista de João Vieira. Aí tem eu, vereador
Manuel não é convidado, vereador Zé Augusto tem que ser convidado pra
discutir sobre o dentista do PSF de João Vieira. Aí, tudo que chega aqui nesta
casa, o vereador defende. Desta forma, com esses privilégios votaria pela
demolição até se não viesse um outro estádio pro município. Mas, eu
escutando um programa, do colega vereador na rádio Tucano FM, lá ele
chamou todo mundo aqui de analfabeto. Inclusive o Presidente da casa e o
jurídico. Pelas palavras o projeto tinha sustentação; ninguém entendia que ele
foi presidente, que ele botava... E aí, eu tenho aqui a ata da Comissão de Obras
e Serviços e da CCJ. Que quando esse projeto chega, ele tem que ser avaliado
pela CCJ, se ele segue o rito como urgente ou não. E aí, depois a mesa distribui
à Comissão de Orçamentos e, de Obras e Serviços, pra dar um parecer técnico,
como foi dado. Mas aqui ôh, a ata também foi do dia, aos 15 dias do mês de
outubro do ano de 2021, às 10h. Justamente no horário que teria a sessão
extraordinária. Como é que esse projeto ia ser votado? Eu quero agradecer a
mesa, por ter corrigido. Porque nós somos falhos. A mesa da casa e eu queria
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também agradecer o colega vereador Manuel de Bernardino, que eu sei a
pressão que ele fez, quando recebeu o meu vídeio, para que não acontecesse.
Mas não era eu preocupado apenas em fazer oposição ou comigo não. Não
era eu querendo aparecer, me promover na sociedade araciense, como foi
citado na rádio de Tucano não. Eu estava preocupado com a imagem da casa!
E não atropelar os ritos que nós criamos através do nosso Regimento Interno.
E aí senhoras e senhores, antes de iniciar esse tema eu queria cobrar do
secretário de educação, o seu Anastácio Carvalho, sobre a questão dos roteiros
dos ônibus escolares no início das aulas presenciais; acredito que nas
disciplinas, nos componentes curriculares de matemática e português, que os
ônibus tão saindo do povoado pra sede de João Vieira 9h. Como é que vai dar
aula no turno matutino e o ônibus tá saindo 9h ainda? Então, queria e vou
dizer, a Policlínica, que foi inaugurada recentemente, no qual eu citei que o
governo usa muito marketing, por isso eu não acreditava nessa construção do
novo estádio, aí disseram: “Ah, inaugurou agora, ainda vai contratar”. Mas tá
fazendo marketing de que tá atendendo com a sua totalidade. E eu fui cobrado
por pessoas, a secretaria tá sendo cobrada, porque não tá encaminhando as
pessoas pra fazer as suas especialidades na Policlínica. E os municípios já estão
pagando sem serem atendidos pelas especialidades, por qual estão pagando.
Então, não utilize o marketing. E é aí onde eu acho e acredito, que a utilização
desse estádio, para a construção da escola, é pra marketing, é um ponto
estratégico, é do lado da BR, é do lado da rodoviária, é onde todos os
transportes interestadual vão parar para as pessoas verem e não por falta de
localização. Nós temos terrenos apropriados, bem localizados pro governador
do estado construir a escola. Aí, “ah, mas tem que construir um novo estádio”.
Eu não acredito, não sou a favor dessa tese. Por quê? Nós estamos falando de
um investimento de 28 milhões. Correto? Correto! Tá sendo apreciado,
agraciado em todas as cidades, por causa do período de eleição! Não é só
Araci. mas se vai chegar 28 milhões e o governador quer entregar 28 milhões
em investimentos em Araci. Por que não poderia discutir com a sociedade com
os vereadores, a prefeita municipal, pra fazer um plano de como aplicar esse
dinheiro? Por quê ao invés de construir um novo estádio, demolir o estádio
atual? Por que não faz uma reforma, uma ampliação? Por que não pega uma
parte desse dinheiro e investe em pequenas fábricas de costura, de calçado,
de carteira, de bolsa, como tem aqui em outros municípios vizinhos e gera
emprego e renda? Aí diz: “O município de Araci não evoluiu”. Como é que
evolui sem gestão? Como é que você é prefeito, tem oportunidade de gerenciar
28 milhões e você traz ainda pra um campo polêmico e a demolição de um
estádio que carrega histórias e mais histórias de vários esportistas. Poderia ser
investido e discutido de outra forma. Como a própria vereadora do PT disse
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aqui. Será que o suplente de vereador, senhor Rosival Leite, com a votação
expressiva que teve, foi convidado pelo Governo do Estado pra discutir
aplicação desses recursos do próprio partido? Vamos falar dos miúdos. Chegou
errado! Foi errado! Foi pra cunho político! E aí senhoras e senhores, só
enaltecendo, dizer assim: Araci precisa evoluir. Araci não evolui. Aqui porque
não evolui. 28 milhões que poderia fazer uma fábrica e gerar emprego. Tá os
precatórios depositados na conta. Aí onde tá o segredo da evolução. Por quê
não distribui esse dinheiro com os professores, pra alavancar a economia do
município? Qual o impedimento legal? Eu quero que a prefeita mande uma lei
dizendo que impede ela de ratear os precatórios. Não tem! O interesse é não
ratear. É aguardar um ADIM pra ver se derruba a Lei 14.057. não tem interesse
nenhum. Não seu Edivaldinho, essa Câmara que tá omissa não. É o Executivo
que tá omisso! Que não quer falar, que não quer discutir. E nós sabemos os
motivos. Mas esta Câmara tem marcado reuniões. Marcou audiência pública
com o sindicato e o Executivo. E tenho certeza, que ela tem que se manifestar.
Ela tem que dizer que é que vai fazer com tanto dinheiro, já que o município
de Araci não evolui. Tá na hora de evolui! Tá na conta! Devidamente creditado,
depositado e no Fundo de Investimento. Tá aí, o segredo! Tá na conta. É só
utilizar. Queria reforçar senhoras e senhores, sobre a questão política. Aqui
muito se fala em querer se promover, em querer ser o pai da criança de tudo.
Não é isso não. Eu respeito aqui o voto e a opinião de cada um. Cada um faça
o seu trabalho. Cada um se posicione. Cada um defenda aquilo que acha de
melhor seu interesse. Agora, tem colega vereador aqui, que fica pedindo pra
sair, pra não ouvir os demais. Por que ia saber que ia esquentar mais o tema e
queria votar independente de construção ou de qualquer coisa se o governo
mandar um projeto vota. Até pra demitir concursado. Vota! O que eu tenho a
dizer aos esportistas, os movimentos que foram feitos, que não há uma única
forma de recorrer ao não ser ao judiciário. Sei que já estão preparando,
através do abaixo assinado. Sei também que o “Código Civil Brasileiro”, ele
veta esse tipo de doação. Ele veta. Tive em alguns consultórios de advogados
e aqui tem uma parte que diz assim: “O que a Lei Civil explicita e o que os bens
públicos são é que os bens públicos são inalienáveis, enquanto o destinado usa
uso comum do povo e afins administrativos especiais”. A prefeita, primeiro,
deveria ter baixado um decreto dizendo que o estádio não tem utilização, não
tá servindo mais, pra depois mandar um projeto como esse. Deveria ter vindo
um áudio junto com o projeto, do engenheiro técnico, dizendo as condições
das ferragens, dos muros, da arquibancada. E isso tá tudo aqui lavrado em
ata. Eu solicitei da comissão; quero agradecer vereador Marinho, que citou
que vai fazer, que vai solicitar. Como também eu coloquei na CCJ, a
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inconstitucionalidade do projeto... Tá terminando o meu tempo vereador
Jefinho.
❖
Vereador Jefson – Vereador Leandro, só queria o artigo do “Código
Civil”.
❖
Vereador Leandro – Depois eu lhe passo. Como coloquei também, na
CCJ, esse artigo do “
Código Civil”, tá lá lavrado em ata. As atas estão
disponíveis para o jurídico que for ingressar com ação pública no judiciário. O
que eu tenho a dizer é, nesta manhã, alegria pela condução, pela forma como
foi tratado o tema, com respeito, com democracia que deve ser. E tristeza por
ver que foi aprovado um projeto aonde vai acabar tendo que demolir o Estádio
Brigidão, no qual guarda diversas lembranças de muitos e muitos moradores
do nosso município. No mais, agradeço os votos a favor e os votos contra a
emenda que eu criei pra tentar alterar isso. No mais, bom dia a todos.
❖
Vereador Jefson, na tribuna:
▪
Bom dia seu Presidente; bom dia colegas vereadores. Saudar de forma
em especial aqui as vereadoras Edneide e a vereadora Jamile. Quero saudar
aqui, presente nesta manhã, o Pastor Fernando. Obrigado pastor por fazer
parte aqui da sessão. Dá esse privilégio de estar aqui, nesta manhã,
prestigiando a sessão, que tivemos nesta manhã. Quero também saudar aqui
Edivaldinho, ele que foi candidato a prefeito deste município. Saudar Zé
Pedreira e outras lideranças aqui que eu tinha pautado, mas, acredito que por
conta da extensão do horário da sessão, não estão mais aqui pra prestigiar.
Enfim, quero nesta manhã também, parabenizar o vereador Marinho, pela
passagem do seu aniversário. Vereador José Augusto também que não está
presente; os dois aniversariaram no mesmo dia. Pensei até que a festa ia ser
conjunta, viu Marinho (risada). Mas, quero desejar a vocês vida longa, muita
saúde, muita paz na trajetória de vocês. Quero, antes de iniciar a minha fala,
também agradecer ao amigo Joel, lá da Roça de Dentro, onde me convidou
para fazer parte ali da final do campeonato. Estive ali com ele, junto com os
esportistas, assistindo aquela partida de futebol e quero parabeniza o mesmo
ali pela ação de frente do esporte ali naquela comunidade. Meus amigos, hoje
tivemos uma sessão, posso afirmar que foi uma sessão produtiva, uma sessão
dita por aí, de polêmica, uma sessão que foi tema de várias acusações, que foi
tema de várias ofensas, de posicionamentos contrários e demonstrou aqui na
sessão, como já foi dita pelos vereadores, a democracia prevaleceu, o respeito,
a condução dentro desse tramite muito bem colocada pelo Presidente Virgílio.
E parabenizo a todos os vereadores por terem, dentro de si, a convicção por
defenderem o seu pensamento, por defenderem o seu lado de defender o
projeto. A gente sabe que se tratando de um tema como esse, há em todos os
lados, posicionamentos. E não seria diferente num projeto como esse, que a
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oposição, que outras pessoas também se posicionassem ao contrário. Eu
também, logo de início, quando eu tive ciência dessa propositura do
governador, eu fui contrário a intenção. Me manifestei, mas, diante de tudo
que foi dialogado, diante da exposição, da intenção, acabei concordando
vereador Virgílio. Acredito que foi o que aconteceu com a maioria dos
vereadores aqui da Câmara. Porque não se trata de um projeto de demolição
do estádio. Se trata de dois projetos para a construção de um novo estádio e
se trata também de outro projeto de uma construção de uma escola, em nosso
município, de grande porte. Então, esse discurso, essa narrativa de que
vereador votou para demolir o estádio; isso é uma grande inverdade, uma
ignorância muito grande de algumas pessoas em discutir o tema dessa forma.
Respeito, mas não concordo com o tema que foi abordado, da mesma forma
que respeito a nossa opinião do nosso voto nesta manhã. Gostaria de
aproveitar aqui o ensejo, de forma elegante, dizer ao nobre amigo Edivaldinho,
que jamais Edivaldinho, votaria aqui em algo, como o exemplo, tirar o nome
de seu avô do estádio. Eu defendo que o estádio deve permanecer com o
mesmo nome. Defendo que seja um estádio novo, com o mesmo nome. Jamais
eu iria de encontro e digo em todos os lugares, que jamais a gente deve ir de
encontro com a história de quem já passou no município. Ela deve ser
respeitada, até porque, tamos construindo a nossa história. E nossa história
também deve ser respeitada pelos futuros vereadores, que nós não estaremos
aqui no futuro. Pelos futuros prefeitos que venham exercer função de prefeito
em nossa cidade. Porque se tratarmos dos assuntos de forma politiqueira, de
forma maldosa, tentando prejudicar alguém... Eu não vejo muito futuro nesse
posicionamento. Então, fica aqui o meu respeito a história do seu avô e jamais
seria favorável. E não existe por parte de ninguém aqui, a intenção de jamais
desmanchar a história de ninguém. O que existe aqui é uma intenção
totalmente diferente. Nós temos aí também, outro projeto importante, que é
a construção da delegacia. Meus amigos, a gente sabe que a delegacia de
Araci, já passou por diversos locais. A delegacia de Araci, o vereador Guinha tá
ali, é testemunha viva, em que alguns momentos chegou o momento de até
ser convocado pra despejo. Por muitos anos ou meses, melhor dizendo,
corrigindo aqui a minha fala, de não pagamento ali do aluguel e chegou alguns
momentos em que a própria polícia, pressionada nesse sentido porque não
tema asua sede própria e acabava inviabilizando de trazer um desconforto
muito grande pra Polícia Civil de Araci. pois não vereador Guinha.
❖
Vereador Valter – O estado ficou devendo, a minha família, de aluguel,
2 anos e 8 meses de aluguel.
❖
Vereador Jefson – então, nada mais justo que se construa uma sede, em
nosso município, e traga assim solução ali para esse problema. E outra
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aquisição, muito importante, é a aquisição da construção dessa nova escola.
Que já foi um tema muito debatido aqui, pelos todos posicionamentos sobre
essa questão e vimos aí a importância que é de ter uma escola de grande porte
aqui em nosso município. Uma escola que traz com ela uma influência muito
grande na área do esporte, porque é um colégio que terá quadra poliesportiva
e eu queria que o vereador Laerto tivesse aqui. Porque eu tinha algo pra dizer
a ele e ele mencionou o meu nome e fez questão de falar da minha arena. Eu
não sei se é inveja dele, porque ele veio tratar desse tema aqui vereador
Laerto, mas talvez, talvez, se fosse Vossa Excelência como proprietário de uma
arena, talvez votaria contra. Sabe por quê? Porque na hora que construir um
estádio novo em Araci, Arena Umbuzeiro vai perder diversos clientes. Quando
construir, ali onde é o estádio, o campo de futebol Society também, os
esportistas de Araci também vão ser espaço. E eu tô sendo aqui e reconheço
que terei prejuízos futuros e nem por isso eu tô indo de encontro a votar esse
projeto. Eu poderia, nos bastidores aqui, tá articulando contra. Poderia. E
poderia votar contra, porque um projeto que tivesse 2 votos contrário aqui,
dos 11 que foram votados aqui, poderia não passar um projeto desse. Mas a
minha intenção não é essa. A minha intenção é ver o nosso município se
desenvolver; é nosso município crescer. Diferente do posicionamento de
algumas pessoas. Como é o dele de comprar casas popular de pessoas
carentes no Residencial. Eu poderia citar “Ns” aqui. Quando houve a
paralização dos caminhoneiros, comprar gasolina no posto pra vender à 15
reais. Eu não posso admitir que um vereador, com o caráter desse tipo, me
compare ao dele. Então, ele poderia ter deixado essa deixa hoje aqui pra
amanhã, pra não tá passando por esse constrangimento e também não ter
que me expor em dar uma resposta alguém que eu não tenho nada de
referência pra me espelhar na fala dele e nem no comportamento dele. Então,
seria importante a gente pensar antes de ofender alguém aqui, do seu
posicionamento, pra depois não sofre esse tipo de constrangimento e também
não me constranger e ser omisso em não tratar do assunto aqui. Então, que
nós possamos assumir com responsabilidade o nosso papel e entendendo que
Araci precisa crescer e que Araci precisa evoluir. Discordo quando diz que o
estádio é um “Patrimônio Cultural”. Não é. Não existe tombamento do estádio
de Araci, até onde eu tenho conhecimento. Não existe! Então, não se trata de
demolir ou de derrubar algo que é Patrimônio Cultural do nosso município.
Existe uma história, como existe uma história em todas as áreas e existe uma
história ali e foi construída dentro do estádio e é inevitável que se diga isso.
Mas, discordo sempre das formas e das colocações que foram feitas aqui.
Vereador Laerto também fez questão de dizer que, a prefeita não esteve aqui
pra discutir o assunto. Se ele lesse o Regimento desta casa ia entender que o
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líder de governo, ele está aqui pra dentro dos projetos, ele falar a visão e o
entendimento do Poder Executivo relacionado a cada propositura desta casa.
O Regimento é vem claro quando fala a esse respeito. então, quando ele diz
que ela não veio, ela tem representantes aqui, que pode levar a mensagem do
Executivo, que foi o que foi feito aqui nesta manhã. Então, é bom que se
estude, é bom que pesquise para que não chagamos a esse entendimento. No
mais, sobre essa questão do precatório, não vou aqui jamais ir de encontro a
fala de Edivaldinho. Ele tem total direito de falar do posicionamento dele.
Respeito. mas, como disse o vereador Leandro e a vereadora Jamile, a Câmara
de Araci, jamais ficou omissa a essa questão. Foi tratado por diversas vezes
esse assunto em diversas reuniões. Inclusive, participamos de audiência da
APLB, onde demos a cara a tapa ali, pra falar. Inclusive, diversas falas e uma
delas ali eu pedi a oportunidade para falar; porque a visão de algumas pessoas
é totalmente equivocada e vai totalmente contrária o posicionamento e a
responsabilidade de cada um dos vereadores. Então, é um tema que tem que
ser tratado com responsabilidade. Eu vejo, quando vereador de oposição fala,
que o dinheiro tá guardado, que tá investido, que deveria investir... Deve e vai
ser! No momento certo; sem se precipitar; de forma responsável; de forma
ordeira; de forma comprometida com o povo e com a educação do nosso
município. Porque se for pra fazer as coisas a toque de caixa... A gente sabe
que muita coisa pode ser feita e que futuramente não terá êxito e não terá
uma condição do povo usufruir desses investimentos. Então, que nós
possamos, a todos, levar os temas da nossa cidade de forma responsável.
Vamos deixar de lado a politicagem. A oposição tem que entender o papel
dela. E infelizmente, alguns não entenderam ainda que perderam a eleição e
que tem a visão também do Executivo. O que prevalece hoje é a visão de quem
tá administrando. Lógico que toda sugestão é importante. Mas alguns
precisam entender que a eleição foi perdida e que existe alguém
administrando. Como eu tenho que respeitar aqui o Presidente Virgílio. E vou
questionar em algumas questões, como questionei aqui a questão da não
inclusão do Projeto de Lei, que ao meu ver, ao meu ver não, o Regimento diz
claramente que após 5 dias o vereador que pede o pedido de vista, o projeto
tem que tá incluído na ordem do dia. Vou questionar! Agora, vou respeitar.
Que meu colega hoje é presidente. Como alguns da oposição têm que respeitar
que existe uma administração. E alguns não entendem. Não querem mais
respeitar. Acham que a prefeita ou que algumas pessoas têm que caminhar na
visão deles. E lamento dizer que se a gente fosse caminhar nessa visão, a gente
talvez não estaríamos aqui nesta manhã. No mais, quero agradecer a Deus e
a todos um bom dia.
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❖
Presidente Virgílio – Quero agradecer a presença de todos vereadores
nesta sessão; agradecer ao público presente; agradecer aos ouvintes da rádio
comunitária de Araci, do Facebook. Quero encerrar esta sessão, em nome de
Deus e que Deus esteja sempre presente aqui em nossos corações. Que cada
sessão seja uma sessão de respeito, de paz e com pensamento positivo com o
povo de Araci. Muito obrigado a todos.
Sala das Sessões, Plenário Ver. José de Oliveira Lima – 19 de outubro de 2021.
Leonardo Carvalho dos Reis
1º Secretário
Virgílio Carvalho Santos
Presidente

_____________________________
_____________________________
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