ATA Nº 25/2021
Sessão Ordinária de 16 de novembro
2º Período Legislativo-2021

Ata bruta de Nº 25, lavrada na forma do Artigo 99 do Regimento
Interno, para registro dos trabalhos da 24ª Sessão Ordinária, realizada em 16
de novembro, 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, Valter Andrade de Oliveira, Joselito José de Sousa,
José Mário da Conceição Júnior, Leandro Andrade Macedo, Jefson Miranda
Cardoso Carneiro, José Augusto Moura de Andrade e Francisco Lima de
Oliveira.
Todos se colocaram de pé para a execução do Hino de Araci, o
presidente Virgílio, fez suas primeiras saudações, declarando de pronto a
abertura da sessão com a evocação do nome de Deus.
Abrindo o Pequeno Expediente, o presidente anunciou a leitura da Ata
da Sessão anterior. A leitura em síntese foi feita pelo servidor Clebson Matheus
e sendo submetida ao apreço do Plenário, foi por ele aprovada sem restrições.
Sem outras ocorrências foi aberto pelo presidente o Grande Expediente
que por se apresentar sem nenhum item de pauta, deu lugar aos
pronunciamentos dos vereadores inscritos para falarem da Tribuna da Casa,
estando inscritos os vereadores, José Augusto, Guinha de Pascoal, Jamile,
Marinho, Léo de Eridan e Jefinho Carneiro.

Vereador José Augusto, na Tribuna:

Senhor Presidente; senhoras e senhores vereadores; povo que escuta
pela Cultura FM. Colegas vereadores, agradecer aqui por mais um dia; pedir,
justificar porque não estive aqui na 3ª feira. Passei ao Presidente aí a
informação; estava resolvendo algumas coisas do meu povo e também fui à
prefeitura, resolver uma questão do INSS também minha. Não pude estar aqui,
mas, justifiquei. Senhor Presidente, eu, depois assistindo aqui a sessão desta
casa, ouvi bem atentamente as acusações que fizeram a minha pessoa, a
minha esposa. E aqui senhor Presidente, deixou já registrado, nesta Tribuna,
como ato de requerimento, se quiser investigar todas as denúncias, não tenho
nem... Não tem nenhum problema. Agora senhor Presidente, eu gostaria de
dizer que, falando um pouco da minha vida política, tenho 12 anos e 11 mês
Jefinho, de mandato. Nunca fui de querer me aproveitar, nem tirar proveito de
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qualquer coisa. Talvez, que pudesse estar na minha mão, mas isso não farei. E
pra dá título de informação ao vereador que me acusou, o vereador Léo de
Eridan, pode entrar, como eu vi aqui, a questão do pedido que vai fazer o
Conselho de Ética, que vai fazer. Não tem nenhum problema. Estou aberto aqui
pra ser ouvido, pra qualquer ato de informação. Sobre minha esposa, ela
nunca foi funcionária pública. Funcionária pública senhor Presidente, é quando
você presta um concurso ao município. Ela sim, passou numa prova seletiva,
que trabalhou, tanto pelo estado como também pela prefeitura. É honrada!
Hoje está nesta casa, todo mundo conhece e sabe da dignidade da minha
esposa e do caráter. É presidente de uma associação senhor Presidente, se
quiser ir lá, que não tinha sede e hoje tá construindo uma sede. Dinheiro em
conta da associação, pode vim prestar aqui; conta também do trator, que
recebeu em 2004 a associação. Do período dela pode, se quiser esclarecer. E
vamos trazer também as outras associações que tão lá com trator, pra dizer
pra onde, que tem 2, 3, 4 mil horas trabalhada, pra o presidente dizer, nesta
casa também, e justificar e prestar conta, que veio esses patrimônios pra essas
associações. Nenhum problema aqui de estar querendo apurar qualquer fato,
qualquer acusação. A máquina Senhor Presidente, esteve na empresa, a
pedido do engenheiro pelas uma questão da outra máquina que eles têm, não
estar perfurando buracos pra colocar os postes. Porque ele me informou que,
o governador da Bahia, pediu providência na obra, pra ser entregue
rapidamente, que precisa entregar esse Araci Norte, aonde tá causando...
Diversas comunidades Jefinho, sem receber água, pela questão da subestação.
Quando o engenheiro falou isso a mim, eu informei ao secretário; tive com o
secretário pessoalmente, o secretário disse. Ele pediu que tirasse o material,
porque lá, quem for lá... Jefinho passou ontem lá e viu uns guinchos grandes,
uns guinchos e não estava dando passagem. Ele pediu que tirasse o material,
tanto do entulho, como a questão do material que tinha colocado na frente e
as placas que tá fazendo o muro. Pra que os guinchos entrassem, pra
trabalhar, porque naquele momento a retroescavadeira deles não estava ali.
Foi cedida pelo secretário João Paulo, e também pela presidente da
associação, porque é uma, é um ato público. Apesar que é uma empresa que
está fazendo o serviço. Nada demais de dar um apoio naquele momento, como
já deu diversos apoio em outras ocasiões. Se o cara atola um carro, como
aconteceu com o carro da cerveja, pede a máquina e aí nós vamos deixar a via
pública interditada? Não vai fazer pra ajudar? Então, eu acho que diante disso
o secretário e essa máquina tá lá trabalhando a todo vapor. Zelito sabe,
Manuel era bom tá aqui, que atendeu Manuel de Bernardino também, o
vereador Manuel. Atendeu Anastácio no tempo. Atendeu o vereador Jera, a
pedido que a prefeitura comunicou a associação pra mandar. Não tem
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nenhum problema de atender qualquer um. E eu tive numa reunião anterior e
falei sobre isso. Zelito sabe, que também já conversei com Zelito. Qualquer
colega. O próprio vereador Guinha de Pascoal é prova que lá atrás, falei com
ele que se qualquer coisa... Falei com Edneide também. Edneide lá, a
associação tá aberta pra qualquer um. Eu não tenho ganância e não vou fazer
nada pra me aproveitar. Talvez, se eu quisesse me aproveitar, como foi uma
máquina, que eu deixo aqui bem claro pra população de Araci, conseguida pela
associação, os vereadores sabem quem pediu em Brasília. Estavam lá todos os
vereadores que foram comigo; viram eu pedindo ao meu deputado. Diante de
uma barração... A associação assinou toda a documentação pra trazer a
máquina e aí, imediatamente a PGE entrou na justiça, barrou, veio via
prefeitura, o município entregou e atende os pequenos agricultores, assim
quando a secretaria, no tempo Anastácio como secretário, sempre mandou e
foi atendido os agricultores da nossa região. Então, não tenho nada a temer.
Estou tranquilo, graças a Deus. Falar também aqui, na questão de chamar o
vereador de “puxa saco” da prefeita. Dizer ao vereador que, eu estou puxando
o saco, como fala o vereador, mas, de uma administração que passou duas
administrações de Silva Neto, que fez e faz e vem fazendo um trabalho
excelente pra o nosso município. Trabalhou muito pelo meu município. Tô com
a prefeita que tá aí a todo o momento buscando recurso, trabalhando pelo
povo de Araci. Então, eu não tenho como temer. E eu vou sempre aqui colegas
vereadores, dizer o seguinte. Agora vereador, eu, só pra lhe informar, eu vou
dizer uma coisa aqui a você. Vossa Excelência foi da bancada da ex-gestora e
talvez puxou o saco aqui de quem tava errado. Você tava lá quando você viu o
Caldeirão Novo. Você não fez denúncia, não pediu cassação de mandato da
prefeita. Você viu a situação das creches de Barreira, Pedra Alta e Bombinha.
O dinheiro voltou? Rapidinho Zelito, pra lhe dá. E aqui você acusa. Os votos de
Araci tão sendo, ano a ano tão sendo leiloado em Salvador. Tá aqui ôh! Aí,
Vossa Excelência, que já apoiou os candidatos da ex-gestora, já tive com a exgestora e vem dá fé agora que tá sendo leiloado em Salvador? Aí me dá um nó
na cabeça. E lá atrás? Será que Vossa Excelência não tava, não poderia tá
nesse ato desse leilão lá, como diz que Vossa Excelência botou aqui? É uma
pergunta que eu faço! Não tô acusando. Então colegas vereadores, estou
tranquilo. Pode falar vereador Zelito.

Vereador Zelito se manifesta: – Vereador Zé Augusto, eu queria lhe
parabenizar, pelo a questão dessa máquina. Tanto eu queria uma máquina
dessa na minha região, pra tá atendendo as demandas das outra comunidade
também vizinha que tinha. E tem. Entendeu? Quero lhe parabenizar por essa
fala sua.
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Vereador José Augusto – Então, eu não faço nada... Teve na região de
Barreira, Jamile sabe. no lixão. Teve aqui com Anastácio, cavando. Teve aqui
na sede, cavando rede de esgoto Jefinho. A prefeitura sempre... E a associação
nunca recebeu 1 centavo de serviço dessa máquina. Até o momento. Nunca
recebeu Francisquinho. Tem uma na sua região Francisquinho, que a
associação de lá também recebeu. Será que você tá se aproveitando? Não! Cê
tá fazendo, lá tá fazendo um trabalho pra população. Jefinho tem uma na
região dele. Então, não adianta acusar. Pode acusar, fazer denúncia, entrar
com requerimento, fazer o que quiser. Agora, prove! Se não tiver prova aí, vem
o contrário de todas as denúncias que foi feita a minha pessoa e a minha
esposa. Sou grato a atenção de cada colega aqui. E dizer que estou aberto.
Pode abrir o que quiser nesta casa pra apurar qualquer ato de denúncia. É um
dever. Respeito também a opção do vereador como oposição, de denunciar.
Pode denunciar! Agora, não tenho medo! Eu não tenho envolvimento, minha
mulher não tem envolvimento e nada de errado. Tamo de cabeça erguida,
dormindo tranquilo. Que Deus abençoe. Eu só queria esclarecer a população
de Araci. Estou defendendo uma gestão que trabalha. Uma gestão que
começou trabalhando. Que Deus abençoe e muito obrigado a atenção dos
ouvintes também que estão na Cultura FM.

Vereador Valter, na Tribuna:

Bom dia seu Presidente; senhores vereadores; ouvintes da Cultura FM
de Araci. Quero, seu Presidente, nesta manhã, manhã chuvosa, onde nossa
região, graças a Deus, que tava tão seca, passando por um período tão difícil
na escassez de água. A chuva tá chegando e os nossos agricultores (17:14) os
nossos agricultores que tava passando por tanta dificuldade, na questão da
água, hoje, graças a Deus, tão com suas barragens cheias. Quero nesta manhã
seu Presidente, da mesma forma que eu utilizei a Tribuna Livre na última 3ª
feira, fazendo cobranças ali pra região do Caldeirão, na questão da iluminação
pública daquela localidade e, de alguns bairros aqui da sede do município,
venha à Tribuna, nesta manhã, agradecer ao secretário de infraestrutura, o
nosso amigo João Paulo, por atender essas demandas, que é tão importante
pra o nosso povo. Eu costumo dizer que, a iluminação pública, ela é prioridade
na cidade. A iluminação pública, ela traz mais segurança pra nossa população;
traz mais segurança pras pessoas que andam à noite. E aquela região,
realmente, tava passando por um momento difícil com questão da iluminação.
Mas o secretário de infraestrutura, o nosso amigo João Paulo, atendeu, na
última semana, a quem eu venho aqui agradecer ao nosso amigo Paulo, que é
diretor da parte de iluminação pública do nosso município. Também seu
Presidente, tive a oportunidade de passar o final de semana na zona rural, em
especial, lá na região do João Vieira, passei meu feriado por lá e aqui eu quero
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vereador José Augusto, vereador Léo de Eridan, chamar atenção sobre a
questão daquela ponte, que foi construída, que estão sendo construída ainda
na estrada que liga nossa sede ao Distrito de João Vieira. É bom que exista
uma fiscalização maior, com o material que tão colocando. É um material que
tá, esse material que se transforma ne lama demais e trazendo dificuldade pra
os nossos veículos, realmente, passar naquela região. Eu tava observando, o
material não é um material adequado. Um material realmente que vai trazer
sérios problemas pras pessoas que andam diariamente naquela região. O
serviço é importante; a construção das pontes é de grande importância
praquela região, mas, precisamos de uma fiscalização maior, pra que nosso
povo não venha sofrer futuramente com essa situação. Também senhores
vereadores, fui procurado por alguns feirantes ali... Pode falar Zé.

Vereador José Augusto, se manifesta: – Vereador Guinha, só dentro do
tema. a questão da ponte, eles tão botando material, assim, eu fui lá me
informar com o rapaz da empresa, que é até o filho de Vardinho Serra, eles
vão colocar um cascalho por cima. E realmente hoje, quase que os carros não
passam. Mas eles vão colocar um cascalho por cima. Assim foi a informação
de torno de 40 cm ou é 20 cm. Alguma coisa assim de cascalho.

Vereador Valter – É importante vereador Zé Augusto, que coloque esse
material, porque realmente vai trazer muitas dificuldades e com as fortes
chuvas quando chegar na nossa região. Eu fui procurado por alguns feirantes
pedindo providência, na questão daqueles bares ali do Mercado Livre, onde tá
tendo muita violência, muita briga. O que podemos ver nas redes sociais
também nos últimos dias. Mas a prefeita nosso município, Keinha, junto com
a equipe de secretários, principalmente secretário de infraestrutura, de
agricultura do município, já anunciaram melhorias pra quela área e tenho
certeza que vai trazer um conforto maior pra pessoas realmente que trabalha
ali na feira livre do nosso município. No demais seu Presidente, só tenho aqui
a agradecer a Deus, pelas chuvas que tá chegando na nossa região. Um
momento realmente muito feliz pra os nossos agricultores, para as pessoas
realmente que vive do campo. E desejar um bom dia a toda população do
nosso município.

Vereadora Jamile, na Tribuna:

Senhor Presidente; colegas vereadores um bom dia. Um bom dia aos
ouvintes da rádio Cultura FM. Um dia senhor Presidente, muito feliz para todos
nós, que graças a Deus sabemos o quanto nosso povo estava sofrendo já com
a falta d’água e, graças a Deus as chuvas chegaram em nossa região. A
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maioria das comunidades, hoje, estão sendo bastante contempladas com
bastante chuva, então, isso nos deixa muito feliz. Sabemos que algumas
comunidades, devido as fortes chuvas, já estão sofrendo com a situação das
estradas, que estão tendo um pouco de dificuldade para ter acesso até a sede
do nosso município, mas sei que logo quando houver um pouco de estiagem,
o secretário de infraestrutura estará, juntamente com a gestão, tomando as
devidas providências para que essas estradas sejam novamente recuperadas.
Pois sabemos que estavam sendo recuperadas todas as estradas do nosso
município, haja vista lá na região da Barreira, diversas estradas já tinham sido
recuperadas e devido as fortes chuvas, essas estradas estão totalmente
destruídas. Mas, foi por uma boa causa; a chuva está aí e a estrada, tenho
certeza, que o nosso município, a gestão municipal, logo que houver estiagem,
estará retomando os trabalhos para tá recuperando todas essas estradas.
Senhor Presidente, colegas vereadores, na última 5ª feira, estive na região de
Poço Grande, onde estava acontecendo a etapa da Secretaria da Gente, a qual
eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Social, Rita
Adriana e toda a sua equipe, por dar continuidade a esse projeto que foi
iniciado na gestão do ex-prefeito Silva Neto e que a prefeita Keinha deu a
oportunidade de continuar esse projeto em nosso município. Sabemos que
devido, antes da pandemia, tínhamos um número considerável de pessoas que
viviam em situação de dificuldade. E com a pandemia, esse número tem
aumentado. Então, a descentralização dos serviços indo até o cidadão, foi uma
forma de poder tá atendendo essas pessoas que realmente necessitam dos
serviços e que não têm a oportunidade de chegar até a sede do município. Pois
sabemos que quem realmente necessita, não está tendo condições nem de
chegar até a sede. Então, parabenizo por essa iniciativa em dar continuidade
a esse projeto tão importante, que eu tenho certeza que irá ser desenvolvido
também em outras comunidades, onde a situação de vulnerabilidade social é
muito grande. Então, só tenho que parabenizar, mais uma vez, a Secretaria de
Desenvolvimento Social e toda a sua equipe, por estar empenhada e levar,
naquele momento, os serviços para aquelas pessoas que mais precisam.
Falando em Poço Grande ainda, aproveitei o momento e tive até no PSF da
comunidade e lá gostaria de agradecer ao médico daquela unidade, doutor
(Falha no áudio 25:42), que estava ali naquele momento e me recebeu muito
bem, e pude falar do seu trabalho, que vai desenvolver naquela comunidade.
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Fiquei muito feliz em ver um jovem araciense, que saiu de sua cidade, lutou
pra chegar onde está e tá tendo oportunidade de desenvolver o seu trabalho
em nosso município. Então, pra mim é um momento de muita alegria, ver
jovens que saem em busca de seus estudos e estão retornando para o
município e tendo a oportunidade de desempenhar o seu trabalho em nosso
município. Então, parabéns (Falha no áudio 26:19). Parabéns, que você
continue sendo esse jovem dedicado, pois pude perceber que é uma pessoa
muito dedicada. E ali também pude perceber algumas adequações na Unidade
de Saúde do Poço Grande, que precisam ser corrigidas pela Secretaria de
Saúde do nosso município. Passei todas as situações para a secretária, a
exemplo da infraestrutura, algumas coisas que precisam ser melhoradas para
a população daquela região ter um melhor atendimento naquela unidade.
Então, mais uma vez, parabenizar doutor (Falha no áudio 26:58) e dizer que,
nós aqui da Câmara de Vereadores, enquanto representante do povo, estamos
sempre a disposição e buscando cada dia mais trabalhar em prol do nosso
povo. Falando em saúde ainda seu Presidente, na última sessão, foi colocado
aqui pelo colega vereador Luisinho, a respeito sobre as oficinas do CAPS do
nosso município, que não está havendo oficinas no CAPS do município de Araci.
Procurei seu Presidente, buscar as informações, porque gosto muito de ter
cautela naquilo que eu falo, e procurei averiguar o real motivo de não ter
ainda... Vem acontecendo essas oficinas no CAPS do município de Araci. falei
com a atual secretário de saúde do nosso município, a senhora Queila, que era
coordenadora do CAPS no período ainda, que as atividades foram suspensas
devido a pandemia, e agora, devido a pandemia ter diminuído é que se tá se
criando um cronograma para o retorno dessas atividades. Então, o motivo de
não tá tendo essas oficinas no CAPS, era o motivo da pandemia. E que agora,
a secretária de saúde está juntando, juntamente com a equipe do CAPS, a
coordenadora, a qual eu parabenizo, a senhor Queilane e toda a sua equipe
do CAPS, porque sei também que é uma pessoa muito comprometida naquilo
que faz. Estão buscando uma forma de criar esse cronograma, para o retorno
dessas atividades. Então, sobre essa situação das oficinas no CAPS, foi essa o
esclarecimento que a secretária de saúde me deu. Também, a respeito do
médico do CAPS, eu falei aqui, pedi um aparte na última 3ª feira, pois a
secretária me informou que teria contratado um novo médico para o CAPS.
Mas, recebi mais uma vez a informação da secretária, que devido o médico
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anterior ter pedido pra retornar ao município, então, doutor Antônio estará
retornando as atividades no CAPS e será o, irá continuar como médico do
CAPS. Só pra esclarecer, porque eu passei na última sessão que seria um novo
médico, mas a secretária me informou que devido a essa solicitação de retorno
do médico anterior, irá permanecer o médico que estava. Pois não colega.

Vereadora Jamile se manifesta: Vereador Jefson, concernente a essa
questão do CAPS, e isso serve pra mim e para os demais vereadores; era bom
que quando fosse apurar alguma questão, procurasse a pessoa responsável.
Procure a pessoa responsável de cada setor, pra não ficar buscando oposição
e situação dentro desse espaço público e trazer informações indevidas para o
povo. Porque até onde eu fiquei sabendo, o vereador foi lá e não procurou a
pessoas responsável pela unidade. Procurou um funcionário, que por sua vez
foi candidato de oposição e que faz um trabalho de oposição. Então, jamais
ele vai trazer uma informação verdadeira, para que o vereador transmita para
o povo.

Vereador Jefson: - Obrigado colega. Com certeza nós devemos sempre
procurar as pessoas que estão à frente da unidade, que são responsáveis e que
têm o entendimento do real motivo que tá acontecendo naquele momento.
Colegas vereadores, foi tocado aqui também, pelo colega vereador Guinha,
sobre a questão das pontes. Estava na minha pauta colega vereador, pra
cobrar do secretário de infraestrutura do nosso município, que peça a equipe
de fiscalização de obras do nosso município, para que possa acompanhar, não
só na região de João Vieira, mas também na região de Pedra Alta, onde está
sendo construídas diversas pontes e algumas pessoas estão tendo dificuldade
no acesso à algumas comunidades, devido as fortes chuvas, alguns trechos
ficaram intransitáveis. Então, peço ao secretário de infraestrutura do nosso
município, que possa ver essa situação e a equipe de fiscalização de obras da
infraestrutura, possa tá acompanhando de perto a execução dessa obra, pra
que não venha causar transtornos a população. Mas também parabenizar a
gestão municipal, pela iniciativa em reunir com os feirantes do nosso
município, para apresentar o projeto de revitalização da estrutura da feira livre
do nosso município. Sabemos o quanto é importante e necessário essa
revitalização. Haja vista, principalmente, para as pessoas que vende seus
produtos da agricultura familiar, para que essas pessoas tenham um espaço
digno para comercializar os seus produtos. Então, parabéns a prefeita pela
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iniciativa, em sentar, dialogar com os feirantes, para que eles pudessem
também ali dar suas sugestões com relação as melhorias que serão feitas, não
somente no galpão da feira livre, mas também nos bares do Mercado
Municipal, onde se tem colega vereador Guinha, muitas reclamações sobre
essa situação e que eu tenho certeza que tão logo será resolvido. Mas senhor
Presidente, também não poderia também deixar de falar e parabenizar o
colega vereador José Augusto, porque sabemos vereador, do seu trabalho.
Não é à toa que Vossa Excelência está aqui no 4º mandato na Câmara de
Vereadores. Sabemos do seu comprometimento com a população araciense e
também sabemos o quanto Vossa Excelência luta pra melhoria, não só do
município de Araci, mas também do pessoal ali da sua região. Pois sei,
acompanho o trabalho de Vossa Excelência e sei que Vossa Excelência luta
muito para que as melhorias, para que os avanços cheguem ali na sua região.
No mais senhor Presidente... Pois não colega.

Vereador José Augusto, se manifesta: – Jamile. Colega, agradeço a fala
de Vossa Excelência, em dizer aqui que nós somos em 15. Não é? Aqui eu tenho
dito que cada um faz seu papel e também Vossa Excelência, vejo que já vem
de um trabalho de sua irmã; que Gilmara sempre teve um trabalho social e
uma pessoa que gosta, tem cheiro de povo pobre, gosta das pessoas, com
também você que hoje tá no 2º mandato. E aprendi muito com você aqui,
porque você é uma pessoa passiva, uma pessoa tranquila, uma pessoa que
gosta de ouvir, gosta de aconselhar. E eu agradeço até por alguns conselhos,
alguma conversa quando a gente tem, damos risada. Mas, você sempre foi
uma parceira, como todos os vereadores aqui. Tanto a oposição como a
situação. Eu acho que nós tamos aqui pra um debate, pra qualquer fato e
preparado aqui pra qualquer denúncia ou qualquer ato. Aqui ninguém esconde
nada! Aqui nós temos que abrir sempre ao povo de Araci o que somos aqui
dentro desta casa e fora também. E aí eu parabenizo vossa Excelência por todo
o seu trabalho. E digo, vai em frente, que Vossa Excelência tem o carinho do
povo de Araci junto com sua irmã e tem o carinho também do povo da
Barreira, que conheço e sei o seu trabalho lá também.

Vereadora Jamile – obrigada vereador. No mais senhor Presidente, são
essas as minhas colocações nesta manhã e desejo a todos um bom dia.

Vereador Marinho, na Tribuna:
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Bom dia a todos; bom dia a todos aqui presentes; bom dia, saudar a
mesa em nome do Presidente Virgílio; as nossas colegas Jamile e Edneide;
nossos colegas vereadores; a imprensa; quem nos escuta aí pela Cultura FM e
demais redes sociais. Hoje eu queria começar agradecendo por mais uma
semana, por essas chuvas, que a gente sabe do sofrimento da nossa cidade em
relação as secas e poder estar vendo essa magnitude e essa quantidade de
chuvas que vem acontecendo aqui só nos engrandece. Paralelo a isso, mesmo
com tantas benesses, é necessário ficarmos atentos ao que isso pode causar.
A nossa cidade, ela não é preparada, a nossa infraestrutura é falha, assim
como as demais cidades da nossa região do sisal. Digo mais, do nosso país,
não estão preparadas para as chuvas torrenciais, chuvas corriqueiras e chuvas
que vem acontecendo. Eu falo aqui em nome, especial, do bairro do Tiracolo,
ali da Rua Sales. Eu queria que meu amigo João Paulo, nosso secretário de
infraestrutura, prestasse atenção aqui e desse uma ênfase com um olhar mais
carinhoso e caridoso pra aquela situação; que aquela rua ali está intransitável,
as oficinas não conseguem nem receber mais os veículos para conserto, pela
quantidade de buracos, pela perculação de fluídos de água que tem ali naquele
lugar. Então João, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma analisada e
vamos ver o pode ser feito. A gente também precisa entender que não tem
como ser feito nada no período de chuva. Mas assim que isso passar, que
algumas medidas medigadoras sejam realizadas, que por consequência as que
sejam feitas com afetividade. Eu não poderia deixar de falar aqui, de Zé
Augusto também, porque por muitas vezes eu estive aqui e sei o que é ouvir e
falar algo sobre a pessoa, quando a gente não consegue estar á frente pra
poder e ver você usar a Tribuna pra esclarecer o que as pessoas precisavam
ouvir. Zé, meus parabéns! E assim, a gente sabe que ontem foi a “Proclamação
da República”, mas que dia 20 tem uma significação tão grande quanto, que
é o dia da “Consciência Negra”. E pra falar sobre isso, eu trouxe uma frase de
uma escritora, que ela é de Belo Horizonte, que é Conceição Evaristo; espero
que vocês, quem não conhecem, possam conhecer. É uma escritora afro, que
ela escreve pros negros, para o negro e sendo negro. Uma mulher de senzala,
que trouxe nos conhecimentos e a busca por eles até o momento. Ela diz o
seguinte: “A exceção só serve para confirmar a regra. E que regras são essas,
sociais, raciais dentro da sociedade brasileira, que para alguns vencerem
barreiras no mundo é muito mais fácil?”. A partir disso aí a gente consegue
10

viabilizar a necessidade da gente pontuar a salaridade da consciência negra,
ainda é mais preponderante, quando se trata de uma cidade como a nossa e
de um estado como o nosso, que predominantemente, somos negros. Mas
que, infelizmente, não ocupamos lugar de destaque ainda. Consciência negra
não é apenas para o negro. Mas pras pessoas entenderem que ser negro não
é uma escolha. Que viver em uma cidade, em uma sociedade na qual os negros
foram escravizados e não escravos, descompreende a real noção e situação do
que se pode ser falado. E o mais legal é que dia 20, a prefeitura municipal,
junto com a Secretaria de Educação e Cultura, estará promovendo uma rede
de conversa, um evento muito importante. Então, eu peço para que todos os
ouvintes, todas as pessoas possam comparecer, a partir das 18h, ali entre o
Centro Cultural e a Praça da Juventude, vai ter um evento importantíssimo e
eu que já fui secretário de cultura, e sei que essa data, ela compreende e traz
espaço pras pessoas que não são vistas. Pois não.

Vereador José Augusto, se manifesta: – Vereador Marinho, novamente
gostaria de parabenizar e agradecer ao mesmo tempo, mesmo estando
vereador, como estou, mas, agradecer a você pela sua dedicação em todas as
áreas. E sua dedicação em todas as classes, seja ela qual for. E eu fico feliz de
tá aqui sempre, eu não tô aqui querendo encher a sua bola, mas sei do seu
trabalho que você teve naquela secretaria; faz muita falta na área de cultura
e sei da sua dedicação também aqui com seus colegas. E parabenizo todo o
seu trabalho na área do esporte, da infraestrutura, na área social, em tudo. Eu
tenho visto você se envolvendo, um vereador de 1º mandato, mas chegou aqui
uma bagagem, que eu tenho dito aos colegas, alguns colegas que converso,
das suas atitudes e do seu carinho pelo povo de Araci e também pelos seus
colegas.

Vereador Marinho – Muito obrigado Zé. Fico muito grato. E é isso, a
gente está aqui pra ser a voz e a vez do povo. A gente tá aqui pra cobrar
quando for necessário, a gente tá aqui pra fazer tudo que tiver ao nosso
alcance. Então, mais uma vez, eu (Falha no áudio 40:34) meu convite e
paralelo também, mais uma vez, eu convido a todos pra dia 20, lá na Vila
Olímpica, a partir das 8h, amistoso de handebol e vôlei, com a cidade de
Serrinha e Tucano; sintam-se todos convidados e que seja só o começo de uma
juventude ativa, de um esporte mais preponderante. Que venha o futebol, que
venha qualquer outro tipo de esporte; que sejam abraçados pela nossa
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sociedade; que a juventude tenha voz e vez; que não fique apenas no papel;
que nossos projetos saiam. E eu agradeço a todos que acreditam que, nós
jovens, não somos o futuro, mas sim o agora! E que nós consigamos fazer
aquilo que nossos pais fizeram, aquilo que os nossos avós sentaram e que
dermos continuidade ao trabalho que vem vindo feito por pessoas que nos
antecederam. Lembrar do passado é fazer o futuro revigorar, é fazer o
presente acreditar que tudo pode ser feito mediante o seu tempo, seu espaço
e suas condições. Mais uma vez, o meu muito obrigado e tenham todos um
bom dia.

Presidente Virgílio: – Quero aqui agradecer a presença do pré-candidato
estadual Rosival Leite, muito obrigado pela sua presença e que Deus abençoe
a sua jornada. Convido o vereador Léo de Eridan. Vossa Excelência tem 15
minuto na Tribuna desta casa.

Vereador Leandro, na Tribuna:

Bom dia senhor Presidente; colegas vereadores; todos aqueles que nos
acompanham, através, das redes sociais, da rádio Cultura FM; público
presente, no qual quero desejar aqui um bom dia a todos, na pessoa de Rosival
Leite, que se faz presente. O filho de Araci, como eu costumo dizer, que é
casado com vereadora Edneide de Araci, mais votado na história desta terra,
em números numa eleição. Senhoras e senhores, ouvindo, escutando
atentamente as defesas, os elogios, cada dia que passa, cada momento que
passa a população entende ainda mais os interesses individuais que se passa
na vida pública. Primeiro eu queria iniciar agradecendo as chuvas que têm
caído em nosso município. Dizer que o Regimento desta casa, no seu artigo 70,
nas linhas “A” do parágrafo segundo, também nas linhas “A”, proíbe qualquer
vereador aqui firmar contrato com qualquer município, independente, se for
através de associação ou autarquias. Em momento nenhum acusei esposa de
vereador nenhum, de não poder fazer contrato porque ocupa cargo público.
Em momento nenhum! Não vamos desviar as atenções nesta casa. O pedido
de investigação é, quando você é casado civilmente, você passa a ser a única
pessoa. Nada a ver cargo público nessa investigação! Nada a ver! Se lá
Francisquinho, tem uma máquina da prefeitura que atende uma associação,
João Vieira também tem; parabéns as associações. Mas a de lá de fato tem
que ser apurado se pode ou não. Mas vale ressaltar que lá tem duas
associações. Lá tem a associação do Barreiro Preto, da Jurema, da Lagoa do
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Boi, da Perpétua; por quê tem que ficar o tempo todo em uma única
associação? Escutando um áudio através de um programa de rádio, o diretor
do programa, parece que escutou as sessões; que as perguntas foram todas
direcionadas. Ele não sabe nem o nome dos vereadores desta casa! Aí vão pra
lá com as perguntinhas feitas. Pergunte isso; pergunte aquilo. E parece que
ninguém sabe, que ninguém entende. E ali ele falava desse fato mais uma vez.
No qual eu trouxe aqui, nesta casa, o pedido de investigação. Mas, todos nós
sabemos o porquê ele puxou o assunto. Tucano tem 15 vereadores, Araci 15,
Euclides da Cunha, Pombal; ninguém é convidado pro programa do nosso
amigo João Luiz. Parabéns João Luiz, pela condução. E aí, senhoras e senhores,
quando eu usei o termo “sou puxa saco do prefeito e voto de qualquer forma”,
me direcionando ao vereador José Augusto, que é verdade. Foi o vereador que
disse aqui, nesta Tribuna, que era puxa saco do prefeito Silva Neto. Do exprefeito. Aí traz acusações que eu não denunciei creche, escola Caldeirão
Novo. Aí traz foto do lixão da rua, traz foto aqui da garagem e das
ambulâncias. Tudo isso aconteceu no final da gestão. E tudo isso já tem
denúncia protocolada e está sendo acompanhada no judiciário. O problema
do sabido é se achar sabido demais! E aí senhoras e senhores, acusa que eu
disse que os votos de Araci estão sendo leiloados em Salvador. Eu tô mentindo?
Eu acusei apenas Nenca? Eu disse quem era? Eu direcionei quem era que tava
leiloando? Todos nós sabemos como é tratado os votos de Araci pra apoio de
governadores. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos porque é a Nenca que
senta, Silva Neto que senta, é o próprio PT que senta. Porque são
representantes que foram votados no pleito e tem que sentar. Mas tem que
saber exigir o bem pra nossa terra! E da forma que tá sendo conduzida, pra
mim, é errada e tá sendo leiloada de forma errada. E aí aqui, como sempre eu
escuto falar em obras, não sei o quê; aí tem toda aquela articulação política
de dizer que levou tudo pra João Vieira. Até na época de Zélis, antes do
vereador nascer, ele pedia alguma coisa lá pra João Viera. Até na época de
Zélis. Porque na época de Zedafó não era nem vereador e fica dizendo que fez
coisa lá que pediu a Zedafó. Vereador quer trazer obras pra sua região, vá
buscar recurso. Aí eu digo “trouxe”. Vá buscar os recursos, como eu busquei
pro trator de João Vieira, da Lagoa do Boi, da Fubá, a quadra de esportes de
João Vieira, Várzea da Pedra, as barragens da Jitirana e Tapera; fui eu que
busquei os recursos. E vou dizer aos senhores, vou buscar mais! Que o
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momento é agora de buscar. Tô indo buscar muito mais. Mas aí, aqui você
escuta pronunciamentos que chega estremecer o entendimento político.
Porque quando nós sentamos, PT, Laerto, Gilmara, Léo de Eridan e tiramos
fotos e publicamos nas redes sociais desse município, vereador veio praqui
criticar Gilmara. Veio praqui pra Tribuna criticar Gilmara. Mas Gilmara traiu
Léo de Eridan, Laerto, PT, e eu não tenho medo de dizer, “traiu”. Saiu sem dar
explicação; é um direito dela. É um direito de ela sair. Mas tinha um
compromisso ali firmado. Aí hoje, a gente escuta um pronunciamento
totalmente amoroso; é um amorosidade. E aí colega vereador, eu lhe peço que
na próxima sessão, peça desculpa ao povo de Araci. Peça desculpa ao povo
pobre desta terra. Porque utilizar que Gilmara cheira a pobre, é uma
discriminação com o povo pobre absurda. Cheirar a pobre? Seguindo a minha
pauta senhoras e senhores, 3ª feira passa também nesta casa, eu falava da
falta de intenção da gestão em ratear o dinheiro dos precatórios 60% com os
professores. E eu também dizia que havia uma ADIM, ingressada pelo Augusto
Aras, ao STE, pedindo a derrubada da Lei 14.057. Lei essa em vigor e que
autorizava qualquer gestor a pagar. Era só fazer um acordo ou mandar um
projeto pra esta casa. E eu dizia naquela mesma 3ª feira, que havia uma lei, a
lei 10.880, tramitando no Congresso, pra acabar esse dilema. Pra
regulamentar como será gasto esse dinheiro. E aí, evitar opiniões de TCM,
opiniões de TCU, opinião de CMN, no qual a prefeita Keinha foi lá e tirou uma
foto do lado do slogan. CMN é o sindicato dos prefeitos; vai dizer contra o
interesse do prefeito? Pra evitar a lei já foi aprovada no Congresso. Vale
ressaltar que falta passar pelo Senado. Mas, se for aprovada pelo Senado, de
repente a gestão vai num barzinho de esquina e lá na visita, no barzinho de
esquina, de repente tem alguém bebendo lá e opina contrário. E depois utiliza
a opinião contrária. Uma pouca vergonha! A economia do município
precisando, o comércio do município passando por apuros. A sociedade
araciense, os professores precisando; uma forma de valorizar os servidores
desta terra. Araci pode muito mais! Receber agora, quase 30 milhões de
presente do governador, como única exigência o governador construiu uma
escola técnica, que nós sabemos que esse dinheiro vai ser dos precatórios
estaduais. Aqui ninguém é menino! O governador tá fazendo isso em todas as
cidades da região. E aí pegar e inventar toda essa situação de estádio. Araci já
tem estádio! Construa a escola. Governador, a gente tem um terreno ali no
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Lameirinho, construa a sua escola. A gente já tem estádio, nós não queremos
outro estádio novo não! A gente quer fábrica, indústria, geração de emprego.
Pega esse dinheiro e vai investir em pequenos estabelecimentos, como nós
temos aqui na região de Tucano, Tracupá; onde as pessoas fabricam bolsas,
carteiras, sandálias e gera emprego pra população. Falta gestão! Araci tá com
potencial enorme. Além desse dinheiro do governador, ainda entrou o dinheiro
dos precatórios que vai ter o município a condição de investir ainda mais na
nossa terra. A prefeita Keinha tá tendo a oportunidade única, única, nesta
terra. Mas aí, lembram o passado. Lembram que Nenca não construiu escola
no Caldeirão. Lembra que Nenca deixou a cidade aí, que as empresas que não
trabalhava no final da gestão, se eu não me engano, no mês de dezembro.
Lembra que Silva Neto deu calote no INSS. Lembra que Silva Neto foi gravado
na COOBA, dizendo que ficava com 10% dos contratos dos médicos em Araci.
e todo mundo sabe o que tá acontecendo. E todo mundo sabe que ele vai
pagar. Eu não quero nem falar de Silva Neto; quero falar de Keinha! É pensar
pra frente. É pedir a prefeita, sente, resolva. Porque ela tá tendo a
oportunidade única de resolver. E aí senhoras e senhores, caiu as chuvas, mas
todos nós sabemos que depois das chuvas pode vir aí um problema de saúde,
a dengue. E é preciso cuidar! É preciso prevenir! O porquê dessa preocupação
com a dengue nesta manhã vereador Zelito, vereador Presidente? Nós já
temos três países na Europa com surto de COVID novamente. Países que já
estão decretando os lockdown. Aí vocês imaginem com a dengue. Sintomas
parecidos; médicos, profissionais de saúde com medo. Se vier uma terceira
onda, uma segunda onda do COVID? Como é que a população será atendida e
assistida? A dificuldade será ainda maior. Queria fazer uma cobrança à
secretária de saúde. Senhora secretária, enquanto tá no cargo, e você sabe
que seu CPF é atrelado aí nas ações da secretaria, converse com a prefeita.
Reveja o contrato dessa consultoria, que contrataram a ex-secretária, pra
ganhar um salário maior do que o que ganhava anteriormente. Reveja esse
contrato! Compre medicamentos; coloque os medicamentos nos postos de
saúde; coloque medicamentos nos PSFs. Aí sim tá cuidando de pobre. Cuidar
de pobre. Dá auxílio, ajudar na medicação, ajudar na prevenção. Porque a
prevenção de saúde gasta muito menos do que cuidar do doente. E todos nós
sabemos, é comprovado. A vereadora Edneide que trabalha com Ong, com
movimentos, sabe o que eu tô dizendo. A prevenção gasta muito menos do
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que cuidar do paciente enfermo. Essa manhã, não são críticas prefeita, são
pedidos. São críticas construtivas, pra que nós possamos abraçar a
oportunidade que Araci tá tendo. Talvez, seja a única de colocar esta cidade
nos trilhos, gerar emprego e renda e tratar, cada cidadão araciense, com mais
amor e mais humanismo. Forte abraço a todos.
57:05 Vereador Jefson – Bom dia senhor Presidente; bom dia colegas
vereadores. Saudar aqui Rosival Leite, presente na sessão da Câmara, seja
sempre bem-vindo a casa do povo e boa sorte aí na caminhada. Quero de
forma especial, também saudar a todos os ouvintes da Cultura FM; a todos
que assistem a sessão da Câmara, através, do Facebook e das redes sociais,
disponibilizada pela Câmara. Meus amigos eu quero, de início, justificar o meu
pedido de meu ausentar logo após a votação dos projetos da sessão passada.
Eu tava com uma virose. Na 2ª feira, à noite, peguei uma virose e na 2ª feira
não amanheci muito bem e por conta disso, para evitar que venha se
contaminar alguém, eu pedi a minha saída e logo depois eu fui até a UPA, para
que fizesse exame ou consulta; fez o teste rápido e deu negativo; pediram pra
aguardar até 4ª feira, para fazer o outro teste, que seria após três dias. Fiz o
teste na 4ª feira e no último domingo agora recebi o resultado negativo,
dizendo que era uma virose e que o teste não era positivo. Então, por conta
disso eu me ausentei por alguns dias das minhas atividades e retornei no
domingo. Então, graças a Deus foi apenas uma virose e a gente sabe que tem
afetado diversas pessoas, na questão da virose em nosso município. Bom,
iniciando aqui o meu discurso, eu queria fazer Francisquinho, uma
interrogação para nós moradores de Araci. Chuvas para nós, é um problema
ou uma solução? Porque é um tema a ser discutido, né? As chuvas, a gente
sabe que a nossa cidade por sua abrangência de tamanho, de geografia, ela é
muito grande, extensa e existe muitos agricultores, pessoas que cultivam
alimentos, outras criações de animais e a gente sabe que a chuva é muito
importante em nosso município. Por passar muito tempo sem chuva Rosival
Leite, muitas pessoas desistiram de plantar. Meu pai é um exemplo disso. E
tantos agricultores que eu conheço, que por conta da dificuldade e das chuvas,
desistiram de plantar o feijão, desistiram de plantar o milho e, assim, as
demais plantações; porque chovia Francisquinho e não colhia porque não
chovia. Mas hoje, com as fortes chuvas, a gente sabe que com ela, além dos
benefícios que ela traz para a agricultura, para quem cultiva, ela traz também
alguns desgastes nas estradas do nosso município. Infelizmente, algumas
pessoas, eu não sei se de forma ignorante, faz diversos questionamentos,
publica tantas coisas em tempo de chuva. A gente sabe o município de Araci,
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nenhum município no Brasil, vai conseguir atender e resolver o problema das
estradas de uma vez só. Principalmente quando se trata de chuva. Eu fui ontem
na Barreira e pude perceber que a estrada de João Vieira, ela tinha sido
iniciada. Até um certo ponto. E logo quando eu sai de Araci, peguei uma forte
chuva já na subida do Remanso aqui. Com isso você já vê que a estrada já se
danifica toda, ou seja, nem finalizou o trabalho que foi iniciado e já precisa se
refazer novamente, porque a chuva estragou. Isso é um problema? Não! Eu
acho que a gente deve enxergar isso como uma ação Divina, que vem pra
beneficiar a todos nós. todos nós que estamos aqui, dentro da cidade, que não
produzimos, sobrevivemos porque alguém lá na roça, alguém lá no campo tá
plantando, tá produzindo para que nós tenhamos o nosso alimento diário.
Então, às vezes, algumas pessoas da zona rural também que não planta, que
não pratica essa atividade, por ter uma estrada por um período estragada, às
vezes, ele fica incomodado, triste, reclamando. Mas eu acredito que a gente
tem que ter o bom senso e entender cada momento. Pensando nisso, Keinha
sentou vereadora Jamile, com o secretário João Paulo e os funcionários que
trabalha nessa área... Porque é assim. Nessa área se já existe uma reclamação
de muitos anos e é um problema que tem de que, às vezes, reclama-se que a
máquina só começou a rodar 10h, porque tá lá na Barreira. Tá lá em Pedra
Alta, começou 9:30h, 10h. Meio dia teve que parar. Às 4h teve que retornar.
Por que isso acontece? Um exemplo. Tem máquina em Tapuio, máquina na
Barreira, ou seja, Pedra Alta, tudo locais diferentes. O município não tem
condição de botar uma pessoa pra acompanhar a cada máquina. Aí sai um
carro pra ir em Tapuio entregar, deixar lá o operador, os operadores e de lá
vai pra Tapuio entregar outros operadores e de lá vai pra outra região. Ou seja,
quando termina de levar todos esses funcionários, já fica tarde e, ás vezes, tem
que parar mais cedo o último, que foi o que começou mais tarde, pra voltar
recolhendo todo mundo novamente. Então, pensando em melhorar, pensando
em trazer benefícios para o povo, em trazer economia no sentido de não
precisar alugar tanto transporte para estar levando os operadores, criou-se
um projeto pra ser iniciado agora, de que todas as máquinas, todos os
equipamentos, caçamba, pá carregadeira, patrol, vai tudo pra uma região só.
Ou seja, iniciando aqui na minha região, ela vai fazer todos esses povoados,
de lá sai e estende pra outra região, causando assim, um impacto positivo pra
região; porque sempre quando vai uma máquina pra uma região, pela
demanda ser grande vereador Virgílio, já vai com o dia de voltar. Ou seja, faz
uma estrada, a outra que tá lá, às vezes, o cidadão tá lá morrendo de sede,
precisando de um caminhão de água, precisando de se locomover com o seu
transporte, às vezes, fica descontemplado, porque às vezes, a máquina vai e
não faz tudo que precisa ser feito em cada região. Então, pensando dessa
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forma, montou agora, houve essa reunião. Eu entendo que vai ser um teste,
mas entendo que vai ser de forma positiva. Porque você concentra todas as
máquinas em uma região e ali resolve o problema daquela região e em seguida
parte para outra. Lógico que a primeira região que for contemplada, ela volta
pro fim da fila e não havendo uma necessidade de extrema urgência em outra
região, ela tem que aguardar até que todo o município seja atendido e
solucionado esses problemas. Então, esperamos que muito em breve se inicie;
a gente, a previsão de iniciar esse projeto seria já hoje, mas por conta das
fortes chuvas em todo o município e a previsão ainda de hoje e amanhã, ainda
é de muita chuva. Não adianta também colocar máquina na estrada agora,
que é perder tempo, é jogar dinheiro fora. E a gente sabe que a estrada, ela
muito molhada, ela com água exposta por cima, ela não, você não consegue
fazer um serviço que preste e logo de início já é prejudicado. Então, acredito
que assim que retomar ou que a chuva dê uma estiada, estará iniciando esse
projeto que vai trazer muitos benefícios para a população de Araci. Meus
amigos, fica às vezes, difícil não rebater algumas falas ou não entrar em alguns
questionamentos. Até porque cada um tem seu lado político e deve ser
respeitado, cada um tem seu posicionamento e deve ser respeitado e cada um
tem o seu ponto de vista. A prova disso é que nós temos um colegiado aqui de
15 vereadores. Se só precisasse de um, se só um soubesse de tudo, se só um
entendesse de tudo, não precisaria de mais ninguém. Então, não existe uma
verdade absoluta. Precisa de uma construção e por isso que o judiciário precisa
do promotor, precisa do juiz, precisa de advogado para ambas as partes e por
aí passa por um processo grande e em todas as áreas funciona dessa forma.
Então, não existe absoluta verdade pra ninguém e ninguém é o dono da
verdade. Então, por conta disso que há os debates, há os questionamentos e
nunca vai deixar de existir, porque a gente vive numa democracia e a
democracia é feita pra ser discutida dessa forma. Mas eu tenho observado que
em algumas falas, e vou citar o nome do vereador Leandro, porque tá aqui, e
a gente o que tem que dizer tem que dizer na presença. Por exemplo, essa
questão do precatório. Ele faz questão, na fala dele, de desqualificar a prefeita
Keinha, de desqualificar a gestão municipal relacionado ao investimento desse
precatório. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser, da forma que ele
quiser. E eu tenho direito, como líder do governo também, de levar meu
posicionamento, o posicionamento da gestão e o entendimento dela. E a
minha fala em que sentido? Com discordo totalmente da fala do vereador
Leandro! A prefeita Keinha, ela tá tendo uma responsabilidade muito grande
com esse recurso. E vai ser investido no momento certo. Vai ser feito dentro do
que a lei determina, dentro do que a justiça vai determinar. Não adianta
querer colocar, às vezes, a carroça na frente dos burros, porque no final dá
18

errado. Às vezes, essas boas intenções de querer fazer logo, de que tá sendo
irresponsável, de que a prefeita não tem intenção, esses discursos, essas
narrativas é discurso de oposição, que a gente tem que entender, mas, uma
gestão é feita com responsabilidade e é com responsabilidade que esse recurso
vai ser investido, porque tenho visto em Keinha, tenho visto na gestão a
responsabilidade em fazer com que esse recurso seja aplicado de forma
correta e que se a lei determinar ou dizer, garantir a ela que tem uma lei com
segurança jurídica, com certeza nossos professores, os servidores da
educação, irão receber esse dinheiro, que é um anseio, não só dos professores,
mas é o anseio da Câmara de Vereadores, que estamos aqui pra ajudar todos
eles, se necessário for, e também a prefeita Keinha e sua intenção. Não existe,
por parte do governo nenhum aqui municipal, de prejudicar a ninguém. Mas a
intenção de fazer a coisa certa e, às vezes, as coisas certas pra alguns é mau
intenção; as coisas certas pra outros não tá tendo a boa vontade e não quer
fazer. Mas o momento certo vai acontecer e tudo vai dar certo. Eu fiquei
observando aqui, sobre uma questão que foi falada aqui sobre a vice-prefeita
Gilmara, dizendo que a vice-prefeita Gilmara lá na época traiu o vereador
Leandro, traiu Rosival, traiu... Quem foi, Edivaldinho? Traiu Celinha. Aí eu
fico... Porque eu tava aqui em 2016 também e tava aqui em 2000 e... Foi 2016!
Agora foi 2020, né? Que houve aqui essa mesma união aqui nesta mesa aqui
ôh. Laerto, Leandro, Rômulo e Gilmara. O melhor nomes seria o candidato de
Araci. claro que melhor nome saiu o de Gilmara, todo mundo abandonou o
barco e deixou Gilmara sozinha candidata. Ninguém falou em traição,
ninguém falou nada disso. Eu acho que essas posições a gente tem que ser
respeitado! Precisa ninguém chamar ninguém de traíra, ninguém de falso não,
porque eu presenciei o mesmo fato aqui. A mesma foto, inclusive, com quase
as mesmas pessoas, aconteceu a mesma coisa. Ninguém foi traíra! Gilmara
agora foi traíra. Aí eu vejo... Eu só tenho 2 minutos; eu vou finalizar a minha
fala. Se concluir, se houver tempo eu passo pra Vossa Excelência. Aí eu vi
também sobre a colocação, acho que foi do vereador Zé Augusto, dizendo que
o vereador, a vice-prefeita cheira a pobre. Aí já interpretado de outra forma.
O vereador fala no sentido de que cheira a pobre, quem anda com pobre, é
que tá no meio do povo pobre, é que tá envolvido com povo pobre. Mas já
tenta desqualificar a fala, desqualificar a pessoa. Gente, vamos ter cuidado.
Vamos procurar deixar essas questões pessoais de lado; é o que tá
acontecendo com essa questão dessa máquina também. o vereador disse aqui
que quando alguém casa, virou pessoa só. Onde é que tem essa lei, que existe
agora um CPF só, do vereador Zé Augusto e da mulher dele? Onde é que tem
uma lei que diz que quando alguém casa é uma pessoa só? Aonde? Me mostre
vereador! Zé Augusto é um CPF, a mulher dele é outro! O meu é um, o CPF da
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minha esposa é outro. Não existe lei... E é bom que se fale com respaldo,
porque fica parecendo que os outro não entende de nada também. Não existe
lei que diga, que alguém quando casa é uma pessoa só. Cada um responde
individualmente. Cada um tem o seu CPF. Cada um assume com suas
responsabilidades. Não existe uma pessoa só nesse sentido não. Um minuto.
Então, pra finalizar, não vai dar tempo de a gente debater, porque se eu lhe
falar, eu vou ter que ter a tréplica. A não ser que o Presidente queira abrir ali
mais 10 minutos, pra gente ter um debate saudável. Mas só tem 40 segundos.
Então é bom que a gente não leve aqui pro lado pessoal, as ações e as questões
aqui da Câmara, porque é assim. Ninguém aqui é santo! Ninguém aqui é bom!
Ninguém aqui presta! Todo mundo tem seus instintos. Todo mundo tem seus
comportamentos positivo e negativo. E não é à toa que Jesus pra escrever na
Bíblia, nas Escrituras Sagradas, dizer que olhou do céu e que não achou
ninguém bom aqui, que não tem nenhum justo. Então, se for procurar feito em
mim, vai achar um bocado. Porque eu sou um miserável! Se for procurar em
Virgílio ali, acho que não dá nem pra anotar. Se for procurar em gente aqui
problema... Todo mundo tem! E eu me incluo nessa lista. Então, vamos
procurar fazer o nosso trabalho; desenvolver um trabalho para o nosso
município; deixar essas questões pessoais, porque aqui, nem todo mundo...
(corte do áudio pela mesa).
Presidente Virgílio – Sem outros oradores inscritos, declaro esta sessão
encerrada, em nome de Deus.
Sala das sessões – Plenário Ver. José de Oliveira Lima – 16 de novembro de
2021
Leonardo Carvalho dos Reis
Ver. – 1º Secretário

__________________________

Virgílio Carvalho Santos
Ver. – Presidente

__________________________
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