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

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

onde se fizeram presentes sob a Presidência do senhor vereador Alexandre Almeida Dias, 

os senhores vereadores: José Raimundo de Jesus Souza (Vice-Presidente), Edson de 

Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), José Alessandro Santana Farias (Segundo 

Secretário), Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, 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. 

Dando continuidade, foi apresentada a seguinte proposição: Indicação 055/2018 - Ao 

excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito Municipal, solicitando 

o que segue junto aos órgãos competentes em regime de urgência: 1. Colocação de 

cascalho/piçarra nas seguintes estradas vicinais: a. Da saída do povoado Saco do Camisa 

ao Distrito de São José, até a casa da professora Carmem; b. Da estrada que liga o povoado 

Tabuleirinho ao Saco do Camisa, principalmente nas proximidades da casa do senhor 

Anderson. 2. Reposição de lâmpadas e a colocação de um braço de lâmpada na 

comunidade Corimbas, de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias. 

Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o senhor vereador Pedro de 

Jesus Santos comentou que, muitas pessoas têm lhe abordado e perguntado sobre o 

posicionamento dessa Casa em relação ao reajuste dos servidores. Ele destacou que, alguns 

colegas a exemplo de José Alessandro, Edson e do senhor Presidente Alexandre Dias já 

vinham demonstrando seu apoio aos servidores do município, e tem discutido junto aos 

colegas essa situação, para que o Prefeito encaminhe para esta Casa, os Projetos de Lei, 

para que os edis junto as Comissões possam debatê-los. O parlamentar disse ainda, que 

assim que esses Projetos de Leis chegarem a esta Casa, os edis podem convidar os 

representantes dos sindicatos das classes, para discutir juntamente com estes, para ver se o 

que está descrito no Projeto está de acordo com os servidores. Afirmou ainda o orador, que 

nunca havia ocorrido na história desta Casa, a atualização do Piso dos Professores não ter 

chegado até o momento. O orador afirmou reconhecer que, as finanças do município não 

estão muito boas, mas também relembrou que a gestão passada também passou por 

dificuldades, mesmo assim encaminhava o Projeto do Piso em tempo hábil, na verdade era 

uma prioridade do ex-secretário Paulo Roberto Caduda, já que a data base é janeiro. 

Lamentou em seguida, a atitude do Prefeito de não ter a hombridade de dizer por que ainda 

não pagou o Piso dos Professores. Segundo o orador, alguns professores que participam do 

sindicato, percebem que o SINTESE está deitado em berço esplêndido, porque não tem 

feito qualquer posicionamento favorável sobre o piso, nas redes sociais ou nos meios de 

comunicação. O edil afirmou que, talvez haja alguma discussão sobre o assunto, nos 

grupos fechados de conversa, e os indignados pela falta de informação do SINTESE se 

manifestam, mesmo assim não tem resposta da base sindical.  Ele indagou o porquê da 

delegação estadual do SINTESE não está preocupada com a categoria de Poço Verde?  

Disse ainda, que muitos professores afirmam que os vereadores não estão se manifestando 

em prol dos servidores e do magistério, e indagou como os vereadores irão se manifestar, 

se a lei do reajuste ainda não chegou a esta Casa? O senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos comentou que, está abordando este assunto, porque as pessoas têm lhe questionado, 

e relembrou que em outras ocasiões também falou sobre este assunto. O edil afirmou que, 

esta Casa tem aplaudido as manifestações do SINDSERV, pois quando não concordam 

com algo da gestão, estes publicam suas notas, aplaudindo ou repudiando as 

administrações imparcialmente, mas infelizmente não é o caso da base sindical do 

SINTESE, que é parcial e está muito ligada a questão partidária, nitidamente vista pelos 
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membros desta Casa. Dando continuidade ao seu discurso, o orador falou sobre a situação 

das crianças portadoras de necessidades especiais, que há sete dias estão sem ir à escola, e 

destacou que o colega José Alessandro trouxe esse assunto, para esta Casa nas Sessões 

anteriores, mas, o edil também tem sido abordado pelas mães dos alunos, que estão 

indignadas, por não poder levar seus filhos para escola, em decorrência da demissão 

repentina dos cuidadores. E mais, disse que a ausência dessas crianças na sala de aula tira o 

direito destas socializarem-se com outras pessoas, como também priva estas do 

aprendizado.   E, salientou a importância de abordar este assunto naquela Sessão, pois é 

uma forma de manifestar seu apoio aos pais e alunos, que estão passando por esta situação, 

e afirmou que o município pode fazer cortes, e comentou que, este Poder Legislativo está 

disponível para discutir as dificuldades financeiras do município, mas, não deveriam 

atingir essas crianças. Ele disse ainda, que os recursos da educação são uma das maiores 

fontes de receita do município, portanto, é a pasta que tem mais condições de atender 

melhor a população. Por fim, o edil falou das audiências públicas realizadas pelo Poder 

Executivo, para falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e destacou que, o projeto 

traz em sua redação a ampliação da arrecadação de receitas, através de impostos, como 

também mudanças administrativas, que estão previstas, e, declarou que, está analisando 

criteriosamente a matéria, e pediu que os colegas fizessem o mesmo, para votarem 

conscientemente. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

falou sobre as Indicações de sua autoria, e pediu que fosse colocado urgentemente cascalho 

na estrada que sai do povoado São José até o povoado Saco do Camisa, que vai do fim do 

calçamento até o saudoso Augustinho. Ele disse ainda, que recentemente foi passada a 

máquina numa determinada região, que deixou o terreno extremamente escorregadio, por 

isso, o transporte escolar não consegue trafegar pelo local, tendo que passar por outra rota, 

mais longínqua, gerando despesas para o município. Solicitou também a instalação de duas 

luminárias na região do Corimbas, que está às escuras, e ainda a confecção do calçamento 

nas proximidades da residência da Professora Carmen, no Povoado Saco do Camisa, pois, 

quando chove, toda a água que desce pela serra existente no local, se acumula dificultando 

a vida das pessoas que moram na localidade, mas, alertou que, se não for possível fazer o 

calçamento, que pelo menos coloque piçarra. O edil afirmou ainda, a sua indignação com o 

Presidente da Casa, pois, o mesmo não disponibilizou o transporte para ele e para a 

senhora vereadora Damares Vieira Cavalcanti, que receberiam uma honraria do Instituto 

Tiradentes, na cidade de Salvador/ BA. Na oportunidade, o edil também afirmou que os 

vereadores se esforçam para fazer um bom trabalho, e sempre que podem ajudam quem 

lhes buscam, e por isso merecem o reconhecimento, infelizmente, o senhor Presidente 

faltou com o respeito e consideração com os pares. O edil destacou que o Presidente da 

Casa agiu de forma desrespeitosa e sem consideração aos colegas. Falou ainda, sobre a 

audiência realizada naquela manhã, realizada no Povoado Saco do Camisa, e destacou que 

ficou indignado com alguns assuntos abordados naquele evento, e enfatizou a fala do 

Secretário Municipal de Finanças, ao afirmar naquela oportunidade que no fim do ano 

haverá atrasos salariais para os servidores, e indagou será que os salários dos Secretários 

também atrasarão? Ele abordou também a questão dos cuidadores, que segundo o 

Secretário estão servindo apenas para ajudar a levar as crianças para fazerem suas 

necessidades fisiológicas, enquanto deveriam estar ajudando também na parte disciplinar, 

no entanto, o edil salientou que, a responsabilidade pela contratação desses cuidadores é da 

gestão, e destacou que existem muitas pessoas no município, com formação adequada para 

assumir o cargo, mas, em decorrência de questões políticas não são contratadas. Ele disse 

ainda, que as mães das crianças especiais buscarão a justiça, para reaver o direito de seus 
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filhos frequentarem as escolas. Disse ainda, que o Prefeito e o Secretário Municipal de 

Educação têm filhos em idade de frequentar a creche, mas, nenhum destes matriculam suas 

crianças na rede municipal de ensino, e alertou que as pessoas estão vendo o que está 

acontecendo em nosso município, e futuramente darão a resposta a tudo isso na hora certa. 

E declarou em seguida, que segundo a Presidente do SINTESE, a gestão passada deixou 

mais de R$ 1,5 milhão de reais, para pagar as dívidas com os servidores, tanto que logo no 

início da gestão o Prefeito atual conseguiu pagar o que ficou faltando, mas ninguém vem 

até a Câmara para falar sobre isso. O edil falou ainda sobre a questão da quadra 

poliesportiva da Escola Estadual Antônio Carlos Valadares, que será construída com 

recursos do FNDE, e há uma preocupação em relação ao local onde esta será construída, já 

que tomará o espaço de uma rua que fica nas proximidades da escola, e em troca a quadra 

será disponibilizada para a comunidade local, mas, a preocupação dos responsáveis pela 

escola, é saber se este local terá a manutenção que precisa. Por conseguinte, o senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos falou que uma munícipe do povoado Lagoa do 

Junco, reivindicou providências para a reforma do Posto de Saúde da Lagoa do Junco, que 

sofreu com a ação de vândalos e está totalmente depredado.  O parlamentar apelou para 

que o Prefeito e o Secretário Municipal de Obras intervenham nessa situação, para que os 

moradores daquela comunidade possam ter um local digno, para receber o atendimento dos 

profissionais de saúde. Comentou ainda, que esteve no povoado Malhadinha no último 

domingo, visitando os artesãos, e pediu que o Prefeito pudesse fazer o cadastro dos 

artesãos daquela comunidade, nos órgãos competentes, para que futuramente tenham 

acesso aos benefícios previdenciários, assim como os produtores rurais e pescadores têm. 

O edil afirmou ainda, que tem buscado parcerias junto a vários órgãos dentre eles, o 

SEBRAE, para que aquela comunidade participe de Projetos a nível nacional, com recursos 

do BNDES e da Fundação Banco do Brasil, para que os artigos produzidos no município 

sejam exportados para a Europa. Ele destacou que, para participar deste projeto, a 

Associação de Artesãos teria que ter uma sede, mas como o prédio é de propriedade do 

município, era necessário que o mesmo seja cedido em comodato por no mínimo vinte 

anos. Por isso, ele e os representantes dos artesãos, os consultores do SEBRAE se 

dirigiram a Prefeitura Municipal, se reuniram com o Prefeito, para mostrar o Projeto, e na 

oportunidade o chefe do executivo autorizou o comodato, que será oficializado no dia 26 

de junho, do corrente ano, para que o município possa receber esse investimento.   Disse 

em seguida o orador, que é dessa forma que, se desenvolve uma comunidade, através de 

ações que capacitem às pessoas, ampliando os horizontes, para que gerem emprego e 

renda, e assim a roda da economia possa girar. O edil disse que, os vereadores têm que 

fazer o seu papel de cobrança, mas também ter a responsabilidade de dialogar com o 

Prefeito e autoridades a fim de buscar melhorias e o bem comum da sociedade 

poçoverdense, e lamentou alguns comentários de aliados políticos.  Comentou que, não é 

porque está num grupo contrário ao do Prefeito que, tem que rechaçar tudo que vem da 

gestão, pois, é responsável pelos seus atos e acredita que, o que for bom para o povo deve 

ser apreciado e aprovado. Disse ainda, que antes ficava preocupado com os comentários 

das pessoas, mas refletiu e decidiu seguir em frente, e pediu que as pessoas parassem para 

pensar e deixassem de disseminar o mal, com mentiras e fofocas e utilizassem seu tempo 

para servir ao próximo, e disseminar coisas boas, como a palavra de Deus, citou vários 

provérbios bíblicos e disse que, é muito bom ter a consciência tranquila e limpa, por isso 

não teme os comentários de algumas pessoas, e foi eleito por aqueles que acreditaram no 

seu perfil, e está no grupo político que acredita ser o melhor para Poço Verde.  E, por não 

haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, deu-se início à Ordem do Dia. 
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Na Ordem do Dia, foi colocado em discussão, o 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”. Durante as discussões, o senhor 

Presidente, autor do Requerimento justificou a sua proposição, explicando as atividades 

realizadas pelo Batalhão Restaurador, que além de cultos, realiza atendimento psicossocial 

e reabilitação de dependentes químicos, que pode durar de 3 a 9 meses.  Ele disse ainda, 

que se aprovado o Requerimento, passará o convite ao Capitão Samuel, para que este 

possa apresentar os detalhes do Projeto, para que as pessoas interessadas possam participar 

do mesmo. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, 

a atitude de apresentar o Requerimento ora discutido é muito louvável, e destacou que 

como capelão também realiza um trabalho nesse sentido, mas, não divulga, para preservar 

a imagem da pessoa dependente química. Ele disse também que existem diversos locais, 

que acolhem o dependente químico, e normalmente ficam distantes do local da residência 

da pessoa, para dificultar a interferência de familiares, e que não voltem antes de concluir o 

tratamento, que dura em média um ano. Disse o orador depois, que se faz necessário criar 

políticas públicas nesse sentido, pois, é um problema que cresce em grandes proporções. 

Sugeriu ainda, que quando forem votar a LOA, possam destinar recursos, para auxiliar as 

famílias que precisam deste tipo de tratamento, para fortalecer o CAPS e investir em 

propaganda informativa, para este tipo de problema. Depois, o senhor vereador Pedro de 

Jesus Santos comentou que, o Requerimento é muito significativo, mas, chamou a atenção 

para que o convite não seja feito para este semestre, haja vista a proximidade do recesso, e 

as longas pautas que estão previstas para as próximas Sessões. Ele disse ainda, que o 

colega citou o exemplo do CAPS I, e destacou que atualmente a entidade ocupa-se mais 

em atender a pacientes com problemas mentais, e tem trazido resultados, principalmente 

para os municípios pequenos, como Poço Verde, por outro lado o CAPS II intervém nas 

questões de dependentes químicos entre outras coisas. O parlamentar, disse também que o 

Requerimento é muito oportuno, para que possam compreender melhor esse assunto. Após 

as discussões, o Requerimento 006/2018 foi submetido em votação, obtendo como 

resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM VOTAÇÃO ÚNICA. E, por não 

haver outras matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia deu-se início às 

Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Gileno Santana 

Alves agradeceu a Deus pelas recentes chuvas, e destacou que está muito satisfeito com as 

bênçãos concedidas, e destacou que o amigo mais confiável que temos é Jesus Cristo, pois, 

Ele só faz o bem para todos nós. Disse ainda, que as eleições estão se aproximando, mas, 

ninguém tem comentado sobre política, mas, ele não está muito preocupado com isso, pois, 

tem se decepcionado muito com os políticos em geral, e quando se aposentar se afastará 

desse meio. Por conseguinte, o senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza pediu que 

o Secretário Municipal de Obras fosse até o povoado Rio Real, para verificar a situação da 

estrada, que tem atrapalhado o deslocamento das pessoas, inclusive dos alunos que 

estudam na sede do município. Segundo o edil, se não forem tomadas as devidas 

providências o mais rápido possível, os alunos irão faltar as aulas frequentemente, já que o 

ônibus escolar não consegue passar pela localidade, bem como no povoado Lagoa do 

Junco. O orador pediu que o Secretário consertasse os locais mais críticos, para que a vida 

das pessoas volte a sua normalidade. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias falou sobre o Projeto de reajuste salarial, e destacou que, na última 

audiência com os representantes dos professores e com o Prefeito, não se definiu qual seria 

a decisão, se manteria a proposta do Poder Executivo, ou se formaria uma comissão de 
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negociação, para ir ao Tribunal de Contas, e pediu que o Prefeito pudesse tomar essa 

decisão o mais breve possível, para que este Projeto seja votado nesse semestre. Ele 

relembrou ainda, de uma frase dita pelo Prefeito, onde afirmou “Eu vou dar reajuste 

salarial, mesmo contra todos os meus secretários”, e chamou a atenção: Será que os 

Secretários não querem que as pessoas que trabalham possam ter o seu reajuste salarial, 

que é digno e também é uma lei? Pediu em seguida o orador que, os representantes do 

sindicato dos servidores busquem reunir-se com os servidores, para trazerem os projetos de 

reajuste o mais breve possível. Por fim, falou sobre a reforma na Escola Municipal Josias 

Rabelo, e destacou que está tendo um bom desenvolvimento, no entanto, alertou que as 

paredes foram pintadas, mas, o telhado possui falhas, e a água da chuva está escorrendo 

pelas paredes, e pediu que fossem tomadas as devidas providências.  Em seguida, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos parabenizou o colega vereador Edson pelo seu discurso, e 

destacou que, este tem demonstrado um grande compromisso com os poçoverdenses, 

representando muito bem seus eleitores, bem como todos os munícipes, sempre seguindo 

seus princípios éticos e morais, e respeitando do agrupamento que faz parte. Ele disse 

ainda que, este ano será muito diferente no âmbito político nacional, pela grande 

quantidade de candidatos que se apresentarão, para os cargos de Governador, Senador e 

Deputados Federais e Estaduais, e é muito importante observar o que resultará disso, pois, 

refletirá nas eleições posteriores, haja vista que as pessoas estão tendo outra visão da 

política. Ele concordou com o colega, quando afirmou que, não deve temer os comentários 

das pessoas, mas, devem ser responsáveis pelos seus atos e manter a cabeça erguida pelas 

decisões tomadas, e salientou que as conversas de picuinhas devem ser deixadas de lado, e 

cada pessoa é livre para escolher o seu agrupamento, bem como ter as suas ideias, e as 

pessoas devem respeitar isso, concluiu o edil. Por fim, o senhor Presidente agradeceu a 

Deus pelas recentes chuvas, que beneficiam o município que é predominantemente 

agrícola, pois, sem ela não há insumo que faça as plantações crescerem. 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 vinte e um de junho de dois mil 

e dezoito, às dezenove horas, realizarem a próxima Sessão Ordinária, e para constar eu, 

vereador Edson de Jesus Reis Santos, lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo. 

 

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