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Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em 

quatorze de junho, às dezenove horas, no Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, onde 

se fizeram presentes sob a Presidência Interina do senhor vereador Edson de Jesus Reis 

Santos, os senhores vereadores: José Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário), 

Damares Vieira Cavalcanti, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário, Jaci Silvino 

de Sousa, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. A seguir, procedeu-se a 

dispensa da leitura da Ata da Sessão Anterior. Na sequência foram apresentadas as seguintes 

proposições: Requerimento 006/2018- “Convida o excelentíssimo senhor Capitão Samuel, a 

comparecer em uma das Sessões Ordinárias deste Poder Legislativo, em data a combinar, para 

apresentar o Projeto “Batalhão Restaurador”, direcionado ao acolhimento de dependentes 

químicos”, de autoria do senhor Presidente Alexandre de Almeida Dias. Em seguida, deu-se 

início ao Grande Expediente, no qual o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

pediu que o colega vereador Gileno de Santana Alves solicitasse ao Secretário Municipal de 

Obras, que colocasse cascalho na estrada que liga o povoado Tabuleirinho e Saco do Camisa, 

nas proximidades da fazenda do senhor Anderson, pois quando chove o transporte escolar não 

consegue passar pela localidade, devido as condições da estrada, e as crianças daquela região 

não comparecem as aulas. O edil solicitou ainda, que fosse colocado cascalho na estrada que 

liga o Distrito de São José, até o terreno do senhor Augustinho, que também está em péssimas 

condições. Ele lamentou ainda, a atitude do Presidente da Casa, que negou a sua solicitação, 

bem como a da colega Damares Vieira Cavalcanti, que iriam receber uma homenagem do 

Instituto Tiradentes em Salvador/BA, e destacou que, aquela instituição é de renome nacional, 

e que é um desrespeito aos colegas vereadores negar ou impedir que recebam alguma 

honraria, haja vista que este título homenageia também a cidade, não somente o vereador. Em 

seguida, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, quando um vereador 

recebe uma homenagem é um bom sinal, perante a população. Disse ainda, que esta Casa tem 

condições de disponibilizar veículo, bem como combustível e motorista, para que os 

vereadores possam se deslocar até o evento, e acha muito justa a reivindicação do colega, e 

destacou que, ela deve servir de reflexão, para que num próximo evento, o Presidente possa 

disponibilizar os meios, para que os vereadores possam comparecer. Continuando, o senhor 

vereador José Alessandro contou que ano passado foi homenageado pelo Instituto Tiradentes, 

assim como o senhor Presidente e a vereadora Damares, que não puderam comparecer, mas o 

edil foi sozinho e recebeu a honraria na cidade de Salvador/BA. E acrescentou que gostaria 

que o senhor Presidente estivesse presente na Sessão, para que pudesse ouvir o seu discurso. 

Falou sobre as Indicações apresentadas no ano passado, e que não foram atendidas, em 

especial a solicitação da construção de quebra-molas na Rua Antônio Dória nas proximidades 

do fundo do BANESE, bem como as faixas de pedestres na Praça Osória Mota, e, apelou para 

que o Prefeito possa atender essas solicitações, antes que possa ocorrer acidentes com vítimas 

fatais, haja vista que passam muitas crianças e jovens pela localidade, para ir à escola, 

principalmente durante o dia, e o movimento de veículos é intenso. Falou depois, sobre a 

recém-aprovada Lei Municipal renomeando o Conjunto Valadares, e que foi sancionada pelo 

Prefeito, que fez uma grande repercussão nas mídias sociais, mas não falou sobre o autor da 

mesma, e afirmou que não se importa com isso, e pediu que o Prefeito aproveitasse a 

oportunidade, e sancionasse a Lei do Piso, o reajuste salarial dos servidores do município, e 

refletiu sobre a situação dos professores, que se empenharam para conseguir matrícula, para a 

educação, enquanto o próprio Prefeito tira os alunos das salas de aula, pois tem demitido os 

cuidadores de crianças, tirando o direito de crianças portadoras de necessidades especiais à 

educação. O edil refletiu que, essa atitude não representa a eficiência e cidadania, mas tem 

cara de perseguição. E, na sequência o orador falou sobre a juventude, que tem se perdido no 

mundo das drogas, da sexualidade, e indagou o que o Prefeito está fazendo para dar 
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oportunidades aos jovens? E mais, contou que muitas mães que têm filhos na creche procuram 

os vereadores, para saber o que irão fazer, pois as crianças não ficam mais em tempo integral 

na creche, e as mães precisam trabalhar. Disse ainda que esse governo é de aparências, pois 

nas redes sociais demonstram-se como se tudo estivesse às mil maravilhas, e as pessoas de 

fora acreditam nessas informações, que são inverídicas, já que os reais problemas não são 

expostos nas mídias, como os esgotos a céu aberto, no Conjunto Françual entre outros 

problemas. O parlamentar afirmou ainda, que é preciso que os secretários municipais saiam de 

seus gabinetes e visitem o município e vejam seus problemas, e exemplificou com o secretário 

de esportes, que deve visitar as praças esportivas, principalmente a Praça da Juventude, que é 

muito frequentada, mas está com a iluminação precária, e pediu que ele verificasse a situação 

dela e das demais e tomasse atitudes para melhorá-las. Em seguida, o senhor vereador Edson 

de Jesus Reis Santos comentou que, também solicitou que o Secretário Municipal de 

Esportes tomasse atitudes para colocar iluminação na Praça da Juventude, e o secretário disse 

que a licitação das lâmpadas já tinha sido realizada, mas não tinham colocado o tipo de 

lâmpada utilizada na praça, mas o edil lembrou que existem outros meios legais para 

aquisição deste material. Falou ainda, que algumas mães vieram lhe informar que o município 

demitiu os monitores que acompanhavam o transporte dos alunos, e elas se preocupam com a 

segurança dos seus filhos pequenos no meio dos alunos maiores, e disse que, apenas o 

motorista não tem como cuidar de todas as crianças, e pediu que o Secretário Municipal de 

Educação pudesse resolver essa problemática, o mais rápido possível para que não ocorram 

acidentes, como ocorreu recentemente na cidade de Ribeira do Amparo. E, por não haver 

outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou matérias para serem discutidas ou 

votadas na Ordem do Dia deu-se início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, 

o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, a vala que foi cavada no conjunto 

foi feita para fazer a interligação da rede de esgoto das casas da caixa, com a rede já existente 

a muitos anos do outro lado da pista. O edil explicou que, apenas foi feita a mudança de local, 

retirando do meio para a lateral, mas não foram iniciadas obras de saneamento naquela área. 

Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias falou sobre a Escola 

Municipal Josias Rabelo, e pediu que os colegas vereadores visitassem a escola, para ver a 

situação da reforma que está sendo realizada de forma parcelada, com as crianças 

frequentando as aulas, sendo submetidas a sentir o cheiro forte das tintas. E mais, disse que a 

reforma da escola só está acontecendo, porque as mães e os professores fizeram um abaixo 

assinado, para encaminhar ao Ministério Público. E, falou também sobre as obras que estão 

paradas, a exemplo da obra da Academia da Saúde, que faz muito tempo que não é colocado 

nenhum bloco naquela praça. E ainda, segundo o Prefeito atual, parte do recurso para a 

construção da praça foi utilizado pelo Prefeito anterior, mas o edil relembrou que a obra 

iniciou na atual administração, portanto não compreende se esse tempo que levou para iniciar 

a obra ninguém tenha tido a atitude de olhar o saldo da conta onde estava o recurso.  O edil 

disse ainda, que os professores, sobretudo os diretores de escolas estão fazendo 

merchandising para o Prefeito, pois veêm as coisas erradas e ficam calados, sem lutar pelos 

seus direitos dando tempo ao Prefeito. E, alertou que, o Prefeito passará, mas os professores 

continuarão sofrendo na sala de aula se não tomarem uma atitude.  Em seguida, o senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, é notória a diferença de comportamento 

do SINTESE em 2016 e 2018, e relatou que naquela época tinha diretores que sempre 

buscavam a promotoria pública, para sanar os problemas das escolas, faziam passeatas contra 

a gestão, distribuíam jornais e faziam postagens nas redes sociais contra o ex-secretário de 

educação. Disse ainda, que não percebe nenhuma nota do SINTESE em relação à educação 

municipal, que estagnou, nem em relação às atitudes do Prefeito em relação à classe de 

professores e sugeriu que se a diretoria do Sindicato não sabe separar as lutas dos professores 
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e suas escolhas políticas, que entregue o cargo, pois está prejudicando a classe. Ele afirmou 

que, a Câmara está à disposição dos representantes do sindicato, para que eles possam falar 

sobre esses assuntos. E, por não haver outros edis para se manifestar nas Considerações 

Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos convocados para 

no dia dezenove de junho de dois mil e dezoito, às dezenove horas realizarem a próxima 

Sessão Ordinária, e para constar eu, vereador José Alessandro Santana Farias, lavrei a 

presente Ata e abaixo subscrevo, em substituição ao titular. 

 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, em quatorze de junho de 2018.  
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