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O texto abaixo é uma digitação por voz realizada por meio da ferramenta Documentos do
Google e poderá conter erros de digitação e concordância. Este texto não substitui o
vídeo publicado na galeria do portal oficial da Câmara Municipal de Iúna e é meramente
informativo e não exprime a orientação jurídica do órgão.
Presidente boa noite, hoje ele mostrou o vídeo aqui não vai dar tempo de passar ele para deixar
para próxima sessão tá mostrando o seu Gerson durando mostrando o galpão lá da onde ela
da face que hoje é do pessoal do café especiais tá o quê até agora não passar até uma
mensagem aqui sobre associação tá então na próxima sessão vou trazer mais coisas que
explicar como é que funciona lá para não ficar estranho aberto não é isso e mostrar que o
contrato parece que o Júlio já até pegou o Júlio Então se o Júlio vai passar até melhor
ainda né porque acho que ele nação é politização que foi feito lá mas eu eu conheço
algo pessoal que trabalha lá entendeu lá no Bonsucesso eu conheço vários entendeu que usam
aquele Armazém não é isso mas vou mostrar ali só um pouquinho do vídeo Bom dia que
região eu quero considerar esse vídeo um vídeo histórico porque hoje nós estamos andando
aqui o primeiro passo para fazer um teste na associação dos produtores de cafés especiais
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estamos aqui fazendo revezamento de 5 sacas de café da Jéssica para passar lá na primeirão
como passar ali na na seguida passando na eletrônica vou mostrar aqui a eletrônica para quem
pretende fazer o recadastramento para aproximadamente 2 anos somente agora nós estamos
conseguindo colocar o maquinário para funcionar e esse momento para agradecer o Prefeito
Municipal de uma Iúna o Eric Gildo Pereira e os secretários da Agricultura Robinson gritando e
muito temos auxiliados nesse nesse nesse projeto agradecer pela pela seção de todo aí assim
galpão e os equipamentos daqui estão para promover o desenvolvimento tem uma através da
produção de café especiais deixa eu te falar essa questão que mostrou ali 5 sacas de café
café especial quem paga essa conta de energia são os associados nessa então agora quem
tá tomando conta quem tá até hoje que você tomando conta é o pessoal que quase não
colhe café se apoderar de lá agora quem tá tomando conta são três pessoas que agora
começou a funcionar Tá então você queria mostrar o Marquinho que nessa renovação tem
certeza que o Romário como agricultor como produtor rural ele vai olhar e colocar a funcionar para
mais pessoas né Júlio daqui a pouco nós podemos eu comprar outra e outra Produtores Rurais
entrar na associação porque vai andar porque tava travado É verdade essa esse ano
começaram a destravar tá E quanto a fala do Senhor Jefferson Miranda eu só queria dizer o
seguinte assim conheço você desde menino mas eu respeito você mas o dia que eu fiz a indiana
sempre foi do seu cartorio tá só que você não tá milionário você não deveria misturar
política com seu cartório você não deveria usar seu cartório hoje para Influenciar Pessoas da
que você é uma pessoa que falou que não quer ser candidato né síndico Mas você já foi
candidato Você foi candidato e viu como é difícil fazer a eleição que viu como você lutou e
os bancos você teve então meu amigo Jefinho você deveria o seu cartório trabalhando como
tá bilionária e não com político Por que política é para quem é candidato para quem tem
joga cara na rua vai pedir o voto do nós pedimos que vai correr atrás de eleitor e não você fazer
o que você não fazemos muito triste com a sociedade Olha a população do Quilombo a
mágoa que você fez dentro daquele pessoal e daquele pessoal tem gente que vai apanhar café
para você no seu sítio Desse pessoal que você falou que é pobre Desse pessoal que você
falou que vendeu voto Jefinho eu meu pessoal aqui panha café para você no seu sítio vai no
meu e vai vai em outros que morre a economia do Comércio de Iúna 60% mais ou menos o
quilombo Quilombo gente eu que não quisesse aqui para Rua para fazer compras eu Quilombo
que vem cá na mercearia para o mercado bem no seu cartório registrar os filhos pelo seu cartório
casar é essa população Jefinho que você infelizmente não sei que você depende de você
eu não sei se você foi mal tem certeza se foi mal aí desculpa eu tô até meio nervoso falar
sobre isso você foi muito mal porque você é uma pessoa letrada Jefinho você pensou estudada
tem vários cursos superiores e você sabe que Uma palavra mal dada ela acaba com tudo e a
verdade que você foi muito triste nas suas palavras então me perdoe população de Quilombo
vou ter que ouvir as palavras tão duras que hoje que move a nossa economia são vocês tá só
vocês me acorda de madrugada são vocês que vem para casa do pessoal tem dinheiro aqui
embaixo para trabalhar como faxineira empregada doméstica em São vocês que lá tem
grandes empresários dentro Quilombo q Quilombo hoje cresceu muito Quilombo hoje tem uma
economia enorme nós temos Quilombo Hoje quantos comércios então a população do
Quilombo não merece ser tratada desse jeito tá bom eu que eu tinha por favor silêncio quando
eu não uso entre bunda e lembrei eu não poderia deixar de mostrar um pouquinho da capacidade
desse Prefeito onde ele começou uma obra na metade do caminho e não teve capacidade de
terminar o prefeito do cidadão é tão ruim com a sua equipe que não conseguiu terminar a
obra que ele começou pela metade isso é um produtor enviou esse vídeo postou em redes
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sociais que todos já viram Mas é uma grande vergonha para o município começar uma obra
no meio do caminho e não ter capacidade de concluir o cidadão é ruim demais eu não sei
como ainda acredito no prefeito desse é o que eu tinha ligado na Vereador se ele tivesse
acreditado eu tinha errado eleição de Guadalupe ganhou Ibatiba Iúna olha Cadê o postinho de
saúde São dois que estão sendo feitos tem dois anos dia 6 de novembro que começou aquela
obra do posto de saúde km tem dois anos tá lá sem terminar né tem a creche já sei terminar
eu vou de saúde do pito tá Então graças a Deus a população colocou a mão na cabeça e
disse que se conscientizou que mesmo ele fazendo a compra de voto caminhão de saibro o saco
de cimentos com outras coisas bens públicos que ele fez nessa reta final ele carregou todo
sábado quase descobrindo todinho carregou todos os outros 45 dias mas mesmo assim não
conseguiu comprar o voto de todo mundo porque desse jeito a população foi ver que Angu de um
dia só não engorda cachorro fui naquela que você falou aqui eu fui lá pessoal aqui ele chegou
aqui de sair para gente tem que contar para os jogos a estrada Foi agora na eleição então que
adianta não é compra de voto também não é um lugar que ele nunca tinha jogado ele
chegou lá ele sabe produto Então vou colocar o modo que a ciência acabou eleição torcer vai
arrumar eu faça um bom governo e se não quiser a gente quer 4 anos muda de novo mas chega
de chororô Chega logo o Marquinho falou quando eu comecei a ver o vídeo dele sinceramente
você vê o sorriso forçado sarcástico de derrotado aquele vídeo dele você vê a cara de um
derrotado quem não assistiu se puder pegar e assistir vocês vão ver a cara de um derrotado o
sorriso amarelo tá amarelo mesmo boa noite a todos fiquem todos com Deus.
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https://camaraiuna.es.gov.br/video/2020/12/ver-paulo-henrique-leocadio-da-silva-18-12-2020.html
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