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Ata da Quadragésima Nona Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em 

dezessete de setembro, 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), Amaury 

Batista Freire, Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gileno Santana Alves, 

Gilson Santos do Rosário, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. A seguir, 

procedeu-se a dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior. Em seguida, houve a apresentação das 

seguintes proposições: Moção de Congratulação 024/2019 - Congratulações, ao senhor Dejaildo 

Santana da Silva, popularmente conhecido como Negão da Loja São José, por sua passagem 

natalícia em 16 de setembro, de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias. No 

Grande Expediente, o senhor Ivan Ribeiro, falou sobre a importância do Conselho Tutelar, 

iniciando sobre a história de como surgiu à defesa dos direitos da Infância e Juventude, e destacou 

que na idade média não se tinha a ideia de representar a infância, e as crianças não eram 

consideradas como pessoa. Ele relatou casos emblemáticos de crianças que conviveram com a 

violência e, que eram comparados a animais. O orador declarou que felizmente, após muitas 

revoluções e reformas, esse conceito mudou, e no Brasil em 1988 com o advento da Constituição 

Federal organizou-se um grupo de trabalho comprometido com o tema da criança e do 

adolescente, cujo resultado concretizou-se no artigo 227, que introduz conteúdo e enfoque 

próprios da Doutrina de Proteção Integral da Organização das Nações Unidas, trazendo os avanços 

da normativa internacional para a população infanto-juvenil brasileira. Este artigo garantia às 

crianças e adolescentes os direitos fundamentais de sobrevivência, desenvolvimento pessoal, 

social, integridade física, psicológica e moral, além de protegê-los de forma especial, ou seja, 

através de dispositivos legais diferenciados, contra negligência, maus tratos, violência, exploração, 

crueldade e opressão. O palestrante esclareceu que assim, estavam lançadas, portanto, as bases do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e enfatizou que é interessante notar que a Comissão de 

Redação do ECA teve representação de três grupos expressivos: o dos movimentos da sociedade 

civil, o dos juristas e o de técnicos de órgãos governamentais. Muitas das entidades vindas dos 

movimentos da sociedade civil surgiram em meados da década de 80 e tiveram uma participação 

fundamental na construção deste arcabouço legal que se tem hoje. Como exemplos, destaca-se o 

Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, a Pastoral da Criança e CNBB – 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, envolvendo forte militância proveniente dos 

movimentos sociais da igreja católica. Ele falou ainda, sobre os diversos órgãos e legislações que 

surgiram após a instituição do ECA, e a seguir, acrescentou que, após a sua passagem pelo cargo 

de Conselheiro Tutelar mudou totalmente a sua concepção sobre a instituição, e também sobre a 

realidade das pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade. Ele destacou que o Conselho 

Tutelar e um órgão permanente autônomo, não jurisdicional encarregado, pela sociedade para 

zelar pelos direitos da criança e adolescente, e mesmo que alguns candidatos a conselheiros digam 

que farão coisas mirabolantes, que seja de cunho pessoal, pois atuação do Conselho está 

totalmente descrita no ECA. O orador comentou que, em alguns municípios existe lei municipal 

que diz, que para concorrer ao cargo é necessário fazer um curso e passar por uma prova, mas 

defende que, a aprovação numa prova, não qualifica nem é suficiente para determinar a 
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capacidade de atuação de um bom conselheiro, ele defende que seja dada a qualificação necessária 

durante ou pós o pleito, e, para concorrer ao cargo é exigido apenas à idoneidade moral, residir no 

município e ter mais de 21 anos, além de ensino médio completo.  Disse ainda, que o Conselho é 

composto por cinco membros e todas as decisões são tomadas pelo colegiado. E, comentou a 

seguir, que muitas pessoas não sabem, nem valorizam o trabalho dos conselheiros, muitas delas 

afirmam que, o conselho não faz nada. Ele comentou que, as ações do Conselho Tutelar são 

sigilosas, não podem ser divulgadas, e são ações motivadas através de denúncia, e mobiliza os 

órgãos competentes pela situação denunciada para poder punir quem cometeu o crime, e tomar as 

medidas cabíveis para resolver as problemáticas. Disse ainda o orador que, o Conselho tutelar 

exerce sobretudo um papel fiscalizador da família, da sociedade e do estado em relação às 

responsabilidades de cada um, na formação, proteção e cuidado com as crianças e adolescentes. 

Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou que, o discurso do senhor José 

Ivan é de extrema importância para esclarecer para a sociedade a verdadeira função do 

conselheiro, e fazer com que as pessoas escolham seus conselheiros, pensando no que ele pode 

fazer para proteger e cuidar da criança e adolescente e, que se dirijam as urnas, mas não escolham 

seus candidatos com base em política partidária. Ele agradeceu a presença dos conselheiros, e 

destacou que a quantidade de pessoas que se dispuseram a candidatar-se à vaga é muito 

importante, e demonstra que as pessoas estão preocupadas em defender os direitos das crianças e 

adolescentes, que vivem em situação vulnerável no município. Em seguida, a senhora vereadora 

Josefa Délia Félix dos Reis parabenizou o colega Pedro de Jesus, pela iniciativa de trazer o 

palestrante, para que expusesse, para a sociedade e para os conselheiros, quais as dificuldades que 

eles enfrentarão, parabenizou também o orador que, não deixou dúvidas na sua explanação, e 

desejou sucesso a todos os conselheiros. Continuando, o senhor Presidente parabenizou o senhor 

vereador Pedro, pela iniciativa, de trazer o palestrante, para tratar deste tema tão importante para a 

sociedade, e destacou que de fato muitas ações são feitas pelo conselho, mas a sociedade não tem 

conhecimento, porque são casos sigilosos. Ele falou também sobre a importância da rede de 

proteção sócio assistencial, que dão apoio às ações do Conselho Tutelar, e afirmou que o 

conselheiro tem de ter uma grande sensibilidade, para poder resguardar os direitos das crianças e 

adolescentes que vivem em situação vulnerável. Por fim, o senhor José Ivan recitou um poema, 

que escreveu inspirado numa situação que vivenciou na época em que foi conselheiro, e agradeceu 

o convite da Câmara de Vereadores, para falar na Sessão, e pediu que as pessoas comparecessem 

as urnas, pois estarão ajudando a edificar uma sociedade melhor, consequentemente um mundo 

melhor, e ressaltou que ser conselheiro é defender os Direitos Humanos, e desejou sorte a todos, e 

que abracem esta causa, que é muito bonita. Continuando, o Grande Expediente o senhor 

Presidente falou sobre a reunião com a Secretária Municipal de Saúde, que não ocorreu na 

segunda, porque a titular da pasta tinha um compromisso em outro município. Ele falou também 

sobre a postura do Presidente da República, e destacou que, alguns órgãos federais estão tendo a 

sua autonomia ameaçada por interferências do atual governo, a exemplo do COAF, PGR, 

Diretoria Polícia Federal e outros órgãos como Auditores Fiscais de portos, e chamou a atenção 

que apesar de ser algo na esfera federal, pode trazer consequências para todos os brasileiros.  

Falou também que, buscou o Ministério Público, para saber o que está sendo feito em relação à 

questão dos cemitérios, mas foi informado que o Promotor está viajando. O parlamentar destacou 
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que este é um assunto difícil, e que precisa ser debatido e resolvido o mais rápido possível. O edil 

falou sobre uma postagem numa rede social, do vereador Gileno agradecendo ao Governo 

Municipal a realização de melhorias na estrada que dá acesso ao povoado Rompe Gibão, e 

destacou que a assessoria do citado edil marcou o perfil dele, e fez um comentário se referindo a 

ele. O senhor Presidente Alexandre Dias relembrou que, em março apresentou uma Indicação 

solicitando que, o Poder Executivo tomasse providências em relação àquela estrada, haja vista que 

a comunidade reclamava que o ônibus escolar não conseguia passar, e os alunos tinham que 

caminhar por uma hora, até o ponto onde o ônibus passava. Apesar da Indicação, o município não 

realizou o serviço, então os alunos solicitaram-lhe que fizessem um vídeo, desta forma, o edil 

tinha logrado êxito em resolver outros problemas, e assim o fez. Após a divulgação do vídeo, 

comentou o orador, que o município consertou a estrada, mas ocorreram fortes chuvas na região e, 

a estrada voltou a ficar ruim. O edil por sua vez, agradeceu a Prefeitura pela realização do serviço, 

e fez uma nova solicitação, para que fosse realizada a melhoria novamente, já que a chuva desfez 

o trabalho. Recentemente, o senhor vereador Gileno com sua influência, e por conhecer a região, 

conseguiu mobilizar o executivo para realizar o serviço, e a estrada foi consertada. O senhor 

Presidente Alexandre Dias comentou que, ficou chateado com a forma como ele foi citado na 

postagem, onde menciona que o edil se vangloriará da ação, mas o edil destacou que, jamais faria 

isso, pois não é de seu feitio, pelo contrário fica feliz por saber que os alunos estão conseguindo 

vir à escola. Na oportunidade, pediu que a assessoria jurídica da Casa avaliasse a conduta do 

vereador Gileno, frente ao que ele mencionou em Sessão passada, em relação às cotas que os 

vereadores da situação possuíam, para os serviços públicos oferecidos no município, ele ressaltou 

que o vereador pode acompanhar e fiscalizar as demandas do executivo, mas de forma alguma se 

utiliza das políticas públicas de assistência, para beneficiar pessoas, sem qualquer critério médico, 

pois ofende frontalmente o princípio da impessoalidade, imparcialidade, probidade e moralidade 

da administração pública. Ele disse ainda, que respeita o colega Gileno, mas lamentou que, 

alguém tenha utilizado a rede social do edil, para fazer acusações e ofensas, e destacou que, quem 

resolveu o problema da estrada foram os estudantes, que lutaram pelos seus direitos. Por 

conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias parabenizou todos os vereadores 

pela aprovação do Requerimento, e também o colega Pedro, pela iniciativa de convidar o senhor 

José Ivan, que realizou uma palestra brilhante, que oportunizou a todos entender melhor a função 

dos conselheiros. Ele disse ainda que é muito importante as pessoas virem votar, para fortalecer 

esse órgão que é tão importante, e que lida com as famílias mais carentes, e desejou sorte a todos 

os candidatos.  Falou sobre o esgoto do Conjunto Françual, e reafirmou o descaso que o gestor tem 

com as pessoas que moram naquela localidade e pediu que os colegas passassem na localidade, 

para ver aquela situação. Ele parabenizou os membros do SINDSERV pela iniciativa de ir às ruas, 

para manifestar sua indignação com a gestão municipal. Ele comentou que, o Prefeito recebeu os 

servidores no seu gabinete e, prometeu que pagaria os servidores, mas não cumpriu. O orador 

pediu que, os dois sindicatos existentes no município possam se unir, pois ambos buscam a defesa 

dos direitos a mesma coisa, que é defender os direitos dos servidores. O edil comentou que, 

infelizmente houve um mal entendido na rede social do senhor vereador Gileno, mas pediu que 

este pudesse chamar a atenção da pessoa que colocou a postagem, pois já é muito grave o Prefeito 

desrespeitar a Câmara de Vereadores, e destacou que os edis tem que se respeitar. Na 
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oportunidade, o orador comentou que, mesmo que o Prefeito seja seu aliado, espera que na 

próxima legislatura possa estar na Câmara, para continuar cobrando as demandas da população. 

Ele falou ainda, que as pessoas que residem na rua próximo à casa de Maria Eva, pedem que seja 

tapado o buraco que está aberto há 15 dias, e uma pessoa já se acidentou.  Ele disse ainda, que o 

Prefeito foge dos problemas, e destacou que não tem medo de falar o que as pessoas clamam, e 

concluiu com uma mensagem. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus comentou que é 

uma honra saber que o orador José Ivan palestrará sobre o tema que discorreu naquela 

oportunidade, na região do Semiárido da Bahia, para pessoas de dezoito municípios, e também 

saber que os candidatos a conselheiros tiveram a disposição de comparecer à Câmara, para buscar 

mais informações sobre o tema. E, falou sobre a importância das políticas públicas e da 

responsabilidade da gestão municipal de executá-las, e da responsabilidade dos vereadores de 

cobrar as solicitações da sociedade.  O edil chamou a atenção sobre as críticas de algumas pessoas 

nas redes sociais, e destacou que, as pessoas confundem o papel dos vereadores, sem saber que a 

responsabilidade pela execução de serviços públicos é do município, e ressaltou que os vereadores 

estão pedindo coisas básicas. Ele afirmou ainda, que chegou ao ponto de pessoas da comunidade 

se dispor a fazer o que o município não está sendo capaz de fazer, como limpeza de ruas e 

conserto de buracos, e reafirmou que tem feito o seu papel solicitando através de documentos o 

que a comunidade almeja. O edil comentou que, gosta muito de política e, sempre acompanha a 

movimentação da Câmara dos Deputados, e declarou achar muito positivo e salutar o interesse das 

pessoas em política, e deu exemplos de pessoas que, apesar de não ter tradição na política, se 

colocarão à disposição para concorrer ao cargo de Prefeito nas próximas eleições. O edil 

parabenizou o SINSERV, por ter disposição e iniciativa de cobrar os direitos dos servidores, e 

destacou que cada servidor tem a sua importância para o desenvolvimento do município e todos 

merecem respeito, e ressaltou que esta Casa sempre apoia a categoria. E, concluiu falando que o 

senhor José Ivan e outros munícipes são exemplos, de que os sonhos são possíveis, se acreditados 

que possam ser realizados. E, por não haver outros edis para se manifestar no Grande Expediente, 

deu-se início a Ordem do Dia. Na Ordem do Dia, foi submetido em discussão o Projeto de 

Decreto Legislativo 016/2019 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Clayne 

William da Mota Santos.  Durante a discussão, o autor da matéria senhor Presidente Alexandre 

Dias defendeu que, o homenageado presta serviços de grande relevância para a sociedade 

poçoverdense, como servidor municipal, além de ter constituído família na cidade, e pediu a 

aquiescência dos colegas para a aprovação deste projeto. Depois, o senhor vereador Pedro 

justificou o Projeto de Decreto Legislativo 017/2019 - Concede a Comenda da ordem do Mérito 

da Santa Cruz ao Pe. Jorge Frances Tavares de Souza, e fez um breve relato sobre a formação e 

vivência do jovem religioso oriundo da comunidade Cacimba Nova, que sonhava em se tornar 

padre, e atualmente atua na paróquia de Simão Dias.  Continuando, o senhor José Alessandro 

justificou a apresentação do Projeto de Decreto Legislativo 018/2019 - Concede a Comenda da 

Ordem do Mérito Professor João de Oliveira ao senhor Raul Diogo Souza Rocha, e destacou que 

o jovem é destaque no esporte, com uma carreira brilhante, e que enaltece o município de Poço 

Verde, e que serve de exemplo e inspiração para as crianças e jovens. Por conseguinte, o senhor 

vereador Gilson do Rosário justificou a proposição do Projeto de Decreto Legislativo 019/2019 - 

Concede Título de Cidadã Poçoverdense a senhora Georgina Santos Garcez, e destacou que, ela 
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veio para o município para dirigir o Polo da Universidade Tiradentes há doze anos, e se 

estabeleceu no município, realizando serviços importantes para os poçoverdenses, na manutenção 

da universidade. Na oportunidade, o senhor vereador Gilson Rosário também defendeu o Projeto 

de Decreto Legislativo 020/2019 - Concede o Certificado Cidadão Empreendedor Municipal 

JUCA SANTANA ao senhor Joaquim Carvalho Silva, e destacou que, o homenageado é um dos 

pioneiros no mercado, e há mais de trinta anos tem loja de material de construção no município, 

gerando emprego e renda, assim desenvolvendo o município.  O senhor Presidente Alexandre 

Dias, a seguir afirmou que é favorável aos projetos de autoria do senhor vereador Gilson Rosário, 

e destacou que a senhora Georgina tem muita garra, e se esforça diariamente para fazer a 

faculdade continuar as suas atividades no município. Ele parabenizou o vereador Pedro e José 

Alessandro pelas proposições, e destacou que os homenageados são exemplos, para os 

poçoverdenses. Depois, os Projetos de Decreto Legislativo 016, 017, 018, 019 e 020/2019 foram 

colocados em votação, obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM 

ÚNICA VOTAÇÃO. E, por não haver outras matérias para serem discutidas na Ordem do Dia, 

deu-se início às Considerações Finais.  Nas Considerações Finais, o senhor vereador Gileno 

Santana Alves comentou que, em seu discurso na solenidade de diplomação, o senhor Presidente 

Alexandre Dias afirmou que seria diferente de todos os outros vereadores, e desqualificou os 

vereadores de mandatos passados, que faziam trabalho assistencialista. Ele comentou que, o 

senhor Presidente Alexandre Dias gosta de trabalhar através das redes sociais, mas, declarou o 

orador que gosta a exemplo dos demais membros ter contato com as pessoas, fazendo serviços 

sociais, pois se identifica com isto. Ele disse ainda, que apesar de não ser responsável pelo que 

outra pessoa escreveu na sua rede social, em relação ao que o senhor Presidente Alexandre Dias 

postou em relação à benfeitoria da estrada, assume a responsabilidade, já que foi no seu perfil 

pessoal. O edil disse ainda, que Indicações, Requerimentos e debates resolvessem os problemas do 

município, é o que soluciona as demandas das pessoas é o trabalho árduo, dando assistência ao 

povo, e buscando soluções para os problemas do município.  Por conseguinte, o senhor vereador 

Amaury Batista Freire comentou sobre o Programa Melhor em Casa, que se dedicou a trazer para 

o município quando Secretário Municipal de Educação, e, infelizmente está decepcionado, com a 

gestão, que não está oferecendo a assistência aos pacientes, e relatou a situação de uma munícipe 

que estava no programa, e que já tinha amputado três dedos, mas ficou desassistidas por dois 

meses e a infecção já está tomando o pé, correndo o risco de perder a perna completamente. Ele 

pediu que o Prefeito reativasse o programa, que é muito importante e o recurso vem diretamente 

para o município, e se estiver existindo problemas com os profissionais que estes sejam 

substituídos, e pediu o apoio dos colegas vereadores para cobrar o atendimento dessa solicitação.  

Ele falou também que, muitas pessoas reclamam das próteses que foram distribuídas pela 

Prefeitura, e destacou que o problema é que o fornecedor não tem qualidade, mas o município está 

tomando as providências judiciais cabíveis. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro 

destacou que é vergonhoso para o governo, deixar de oferecer um programa tão importante como 

o Melhor em Casa, e chamou a atenção que os vereadores têm que buscar informações sobre onde 

está sendo aplicado o dinheiro do programa. Ele parabenizou ainda, o senhor Dejaildo Santana da 

Silva, popularmente conhecido como Negão da Loja São José, e destacou que este tem um coração 

muito bom, e tem um sorriso contagiante, uma pessoa muito boa. Por fim, parabenizaram todos os 
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servidores da Câmara, em especial o servidor Vilson que, colocou um vídeo muito didático, antes 

da transmissão da sessão explicando qual o papel da Câmara de Vereadores. Em seguida, o senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos solicitou a Secretaria da Casa, que fizesse o levantamento 

dos Requerimentos encaminhados ao Poder Executivo que ainda não foram respondidos, e 

destacou que, solicitou a assessoria. Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos 

solicitou a Secretaria da Casa, que fizesse o levantamento dos Requerimentos encaminhados ao 

Poder Executivo e Secretários Municipais que ainda não foram respondidos, e destacou que, todos 

estes já tiveram o prazo legal expirado. Ele comentou também, que, na última sexta-feira 

protocolou ofício no Ministério Público, denunciando atraso salarial dos servidores e vários 

direitos trabalhistas, que estão sendo negados e outros problemas que o município vem 

enfrentando. O edil fez crítica aos sindicatos, que ainda não entraram com um mandado na justiça 

contra o município, e destacou que a Câmara não pode fazer isso, por fim ele leu ofício que 

encaminhou ao Ministério Público, e destacou que entrará com ação na justiça contra o município, 

haja vista que não atendeu aos Requerimentos de sua autoria.  Por conseguinte, o senhor vereador 

Pedro de Jesus Santos comentou que, o colega Amaury Batista demonstrou a sua insatisfação 

com o Governo Municipal, pois na época que era Secretário trouxe o Programa Melhor em Casa, 

e agora não está mais sendo oferecido à população, e declarou que exigirá até uma apuração disto, 

haja vista que, os recursos do programa estão sendo recebidos pelo município. Ele salientou que 

esta é uma constatação de que tais denúncias não partem apenas da oposição, mas dos aliados ao 

Prefeito também, e destacou que não é a primeira vez, que o senhor vereador Amaury faz críticas 

ao Governo. O edil comentou ainda, que essas denúncias reforçam ainda mais, a necessidade de 

realizar reunião com a Secretária Municipal de Saúde. E, concluiu dizendo que, continuará 

atendendo as solicitações da população e atuando da forma como pode, para ajudar a população. 

Por conseguinte, o senhor Presidente Alexandre Dias parabenizou o colega Amaury por mostrar 

para a população que, mesmo fazendo parte da gestão, não concorda com o que está acontecendo. 

Ele agradeceu a Secretária Municipal de Saúde, que encaminhou equipe, para visitar um dos 

pacientes envolvidos no acidente com o ônibus da Prefeitura, que estar acamado. Ele disse ainda, 

que de fato realiza seu trabalho mostrando as demandas dos munícipes através das redes sociais, 

mas antes de publicar qualquer denúncia, busca com as autoridades competentes, as informações 

em relação aos problemas relatados pelas pessoas, e relatou vários exemplos de reivindicações 

que, foram publicadas nas redes sociais e foram atendidas, e que fez os agradecimentos 

relacionados a estas solicitações atendidas. Ele afirmou que, cada vereador tem uma estratégia de 

trabalho, e não critica os colegas, e de forma alguma quer se sobrepor a ninguém, mas ressaltou 

que trabalha de forma diferente, e muitos políticos e autoridades recentemente foram eleitos 

através das redes sociais, e citou exemplos. A seguir, o orador relembrou do seu discurso no dia da 

sua diplomação, e declarou que os vereadores têm que fazer o mínimo de assistencialismo 

possível, para ter autonomia, para fiscalizar e deliberar sem qualquer interferência do Poder 

Executivo, independente se estão na situação ou oposição. E, por não haver outros edis para se 

manifestar nas Considerações Finais, o senhor Presidente Alexandre Dias declarou por encerrada 

a Sessão, ficando todos convocados para no dia dezenove de setembro de dois mil e dezenove 

realizar a próxima Sessão Ordinária, às dezenove horas, e para constar eu, vereador Edson de 

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