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Ata da Sexagésima Sétima Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em oito de 

dezembro, às dezenove horas, no Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, onde se fizeram 

presentes sob a Presidência Interina do senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza os senhores 

vereadores: 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 e Pedro de Jesus Santos. A seguir, foi apresentada a seguinte proposição: 

Projeto de Lei 1011/2020 - “Dispõe sobre a nova denominação da Escola Municipal Governador 

Antônio Carlos Valadares, passando a ser denominada Escola Municipal Antônio Ribeiro Sobrinho”, 

de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias. No Grande Expediente, o senhor 

Pedro de Jesus Santos comentou que, este é o último ano da legislatura 2017/2020 está se 

encerrando, e destacou que contribuiu para muitos projetos produtivos, bem como muitos debates 

favoráveis, para que o nosso município crescesse.  Ele relatou que foi criada uma lei, que determina 

que o Município realize atendimento psicológico para os alunos da rede pública Municipal. Ele disse 

ainda, que este ano, infelizmente a Secretaria Municipal de Educação de forma abrupta jogou a 

responsabilidade pelas aulas remotas para os professores, que têm se desdobrado para conseguir 

preparar material, para seus alunos, muitas vezes sem ter nenhuma preparação técnica, para atender 

as necessidades dos alunos. O edil falou ainda, que a Lei Orçamentária Anual já passou pela primeira 

votação, e acredita que já houve tempo para o estudo da matéria e apresentação das Emendas, e 

destacou que as proposições do colega José Alessandro são muito positivas, e citou como exemplo a 

construção de pórticos na entrada da cidade, entre outras ações que ele sugere ao orçamento 

municipal, e refletiu que, algumas Indicações e emendas aprovadas nesta Casa, em períodos 

anteriores foram apresentadas pelo Poder Executivo, e já constam no Projeto de Lei. Ele disse ainda, 

quase todos os anos, o valor da receita orçamentaria anual foi igual à previsão, e algumas vezes 

superavitária, como foi o caso do montante de mais de 850 mil reais, no ano passado, que foram 

destinados à reforma da Escola Municipal Antônio Carlos Valadares, e que passou pela aprovação 

deste Poder Legislativo. Ele recomendou que, os colegas que tiverem interesse de manifestar alguma 

emenda ao Orçamento, que façam o quanto antes, pois está há apenas quatro sessões para o recesso 

parlamentar. Por outro lado, o edil comentou que, infelizmente enquanto alguns países já estão 

vacinando o seu povo, no Brasil alguns líderes políticos insistem em não elaborar um calendário de 

vacinas, como o próprio Presidente da República, no entanto, alguns estados brasileiros já estão se 

preparando para a vacinação a partir de Janeiro, como o estado de São Paulo e Florianópolis.   Ele 

comentou ainda, que os professores e alunos estão na expectativa do retorno das aulas presenciais, 

mas o Ministério da Educação já determinou que as aulas das universidades federais reiniciem apenas 

em março do ano que vem, no entanto, ainda não foi definido quando as aulas presenciais da 

educação infantil ou ensino fundamental I e II, para o ano que vem, haja vista que o calendário 

escolar de 2020, se encerrará no dia 25 de janeiro de 2021. O edil pediu que, o Presidente da Casa 

convocasse os vereadores e colocasse os projetos em pauta, para a votação antes do fim da sessão 

legislativa, que será no dia 22 de dezembro. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias falou sobre um ofício da União Nacional dos Estudantes Secundaristas e da cópia da 

ata do Conselho Escolar da Escola Municipal Antônio Carlos Valadares e, na oportunidade o edil leu 



  CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000. 

www.camarapocoverde.se.gov.br 

cmpverde.se@bol.com.br 

CNPJ 32.741.571/0001-73 

Fone: (79) 3549-1454       
trechos da ata da reunião dos membros do conselho, que tratou sobre a alteração do nome da referida 

escola, haja vista que prédios públicos, não podem ser batizados com nomes de pessoas vivas. Depois 

de apresentados os possíveis nomes, foi decidido pela assembleia, através de votação que a escola 

seria denominada Antônio Ribeiro sobrinho, conhecido como "Bem Criado". Ele comentou que, 

algumas pessoas  tem o criticado, por apresentar alguns nomes para denominar ruas, achando que ele 

está fazendo política partidária, e destacou que os nomes que sugeriu são de pessoas que fizeram algo 

pela cidade de Poço Verde, e ainda contou que, já votou em alguns Projetos com nomes de rua, 

apenas por companheirismo, pois alguns homenageados não contribuíram em nada com a cidade. O 

edil relatou que, foi contrário à sugestão de colocar o nome da Escola como “Complexo Bem 

Criado”, “Escola Dona Elza” e “Quadra José Chaves”, haja vista que só existe um prédio, portanto 

estaria enganando a população. Ele pediu que, o senhor Presidente colocasse em votação todos os 

projetos que estão tramitando, principalmente o da CONSESUL, que foi um tema muito discutido, e 

que o Projeto que o Poder Executivo encaminhou a está Casa, não contempla toda a área do antigo 

matadouro, apenas a parte do prédio, que provavelmente não atenderá a necessidade da cooperativa 

de reciclagem. Na ocasião, o edil falou sobre a situação das casas do conjunto Marcelo Déda, que não 

tem água, energia, saneamento básico, sem fiação elétrica e, refletiu sobre a desvalorização dos 

imóveis de vários conjuntos existentes no município, que estão fechados, pois estão em nomes de 

"laranjas", mas seus verdadeiros proprietários são políticos, empresários e ex-secretários municipais, 

enquanto as pessoas que precisam da moradia continuam pagando aluguel, e destacou que essa 

situação é imoral, falta respeito e humanidade com as pessoas, falta fiscalização e os vereadores têm 

essa função, mas não estão cumprindo-a como deveria. Ele agradeceu ao Prefeito por estar 

resolvendo a situação do esgoto do Conjunto Françual e João Leal de Araújo. O edil pediu que, o 

Secretário Municipal de Obras passasse a máquina nos terrenos próximo ao Conjunto Acrísio Araújo, 

pois as pessoas estão começando a construção de suas casas e estão passando pelo  mato, pois não foi 

feita a delimitação das ruas. Ele pediu também, que antes do fim deste mandato, o Secretário cave 

uma vala nas proximidades do Conjunto João Emídio, para que o excesso do esgoto seja direcionado, 

para as manilhas colocadas pelo senhor Paulo Abreu. O edil pediu ainda, que a reforma da Escola 

Municipal Antônio Carlos Valadares seja adiantada, pois segundo o pronunciamento do Governador 

Belivaldo Chagas, a previsão para o início do ano letivo 2021 será no mês de março. Ele pediu que, a 

Secretaria da Casa elabore um oficio para a Secretaria Municipal de Educação, para que encaminhe 

o projeto da reforma da escola, para que possamos fiscalizar a obra. E, por não haver matérias para 

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

Considerações Finais, o senhor José Alessandro Santana Farias agradeceu ao povo de Poço Verde, 

por tê-lo recebido e acolhido em suas casas antes e durante a sua campanha, também agradeceu o 

apoio de todos que acreditaram no seu trabalho, e destacou que sente muito orgulho de ter feito parte 

do Poder Legislativo, e de contribuir para a construção de uma cidade melhor. Ele disse ainda, que 

não ficou triste com a derrota, mas por ter se decepcionado com algumas pessoas que tanto gosta, 

aquelas por quem tinha muito carinho, e que não o consideraram. 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 dez de dezembro, realizarem a próxima Sessão Ordinária, às dezenove 
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horas, e para constar eu, vereador Edson de Jesus Reis Santos lavrei a presente Ata e abaixo 

subscrevo.  

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, oito de dezembro de 2020. 
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