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

agosto, 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), Amaury Batista Freire, Emílio de Jesus Souza, Gileno Santana Alves, Gilson 

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

apresentação das seguintes proposições: Requerimento 017/2019 - Convida à senhora Ivonete 

Cruz, Presidente Estadual do SINTESE, a comparecer em uma das Sessões Ordinárias deste Poder 

Legislativo, em data a combinar, para falar a respeito do Projeto de Lei 968/2019 que dispõe sobre 

a alteração da Lei nº 532/2009 - Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do 

Município de Poço Verde e dá outras providências; de autoria do senhor vereador Edson de Jesus 

Reis Santos; Indicação 104/2019 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, sugerindo o que segue: 1. Providências emergenciais juntos aos órgãos competentes 

voltadas para a melhoria da iluminação pública da Avenida Epifânio Dória, nas proximidades da 

Câmara Municipal de Vereadores; 2.Providências emergenciais juntos aos órgãos competentes 

voltadas para a varrição diária da Avenida Tobias Barreto; 3. Providências emergenciais juntos 

aos órgãos competentes voltadas para a limpeza das margens da Rodovia Pedro Almeida 

Valadares (perímetro urbano, Bairro Fazendinha), de autoria do senhor Presidente Alexandre 

Dias; Indicação 105/2019 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, Prefeito desta municipalidade, sugerindo o que segue junto a Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo: 1.Reposição de paralelepípedo na Rua Ismael da Fonseca Costa  (Rua que 

parte do mercadinho de Gil de Ismael até a residência da família do saudoso João Roseno), no 

Distrito São José, de autoria dos senhor vereador Pedro de Jesus Santos. No Grande Expediente, 

o senhor Presidente Alexandre Almeida Dias falou sobre uma notificação que o Poder Executivo 

recebeu da Agência Nacional de Águas, pois, na última visita que fez ao município deixou 

algumas exigências para serem cumpridas, dentre elas: o plano de inspeção, que deveria ser 

entregue no mês de maio, plano de segurança, o qual está vencendo o prazo.  O edil comentou 

que, havia procurado a Defesa Civil, no mês de janeiro deste ano, para buscar informações sobre a 

barragem de Poço Verde, e se havia algum risco de rompimento, e na época foi informado que o 

órgão responsável pela fiscalização da barragem é a Agência Nacional de Águas - ANA, mas foi 

informado naquela ocasião que o órgão gestor da barragem é a Prefeitura de Poço Verde. Ele disse 

ainda que, sem a inspeção e sem o plano exigidos pela ANA, não se tem a certeza se existem 

problemas na barragem, e se tiver não se saberá como corrigi-los. O orador afirmou que, a Câmara 

está acompanhando essa situação, e destacou a importância das pessoas terem o conhecimento 

disso, e chamou a atenção que, se a Prefeitura não cumprir os prazos para apresentar os planos, o 

município poderá ser penalizado com multas diárias.  A seguir, o edil falou sobre a reunião que 

teve com o Promotor de Justiça, para tratar sobre a questão dos cemitérios, destacou que fez visita 

e percebeu a realidade dos cemitérios locais, que não tem espaço para novos túmulos. Ele disse 

também que, já existe um processo em tramitação desde 2012, tratando dessa problemática, e já 

foram realizadas audiências com o Poder Executivo, para tratar deste assunto.  O senhor 
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Presidente Alexandre Dias disse ainda, que após sair do Fórum, ligou para o Prefeito e 

perguntou-lhe, o que já havia sido feito para resolver essa problemática. O Prefeito informou que, 

estava para fazer uma visita à cidade de Estância, que está resolvendo esse problema, através da 

participação da iniciativa privada, e possivelmente é o que poderá acontecer em Poço Verde. 

Naquela oportunidade, declarou o orador que indagou também como ficaria a situação das pessoas 

carentes, que não tiverem condições de arcar com os custos de manutenção desse serviço, sendo 

que o chefe do executivo respondeu-lhe, que haverá  um percentual de jazigos, destinados as 

pessoas que comprovarem não ter condições  financeiras. Por conseguinte, o senhor vereador 

Pedro de Jesus, parabenizou o senhor Presidente, pela modernização da Casa Legislativa, por  

estar inaugurando o novo púlpito, e também a melhoria na qualidade dos aparelhos de 

sonorização, que é percebida pelas pessoas através das redes sociais. Ele falou sobre a Indicação 

de sua autoria, solicitando que a Prefeitura realize a reposição dos paralelepípedos, na Rua Ismael 

da Fonseca Costa, que foram retirados para a manutenção da rede de água. O orador disse que o 

problema estar causando transtornos principalmente em decorrência das chuvas, disse ainda, que 

em outras avenidas o acúmulo de paralelepípedos está dificultando o acesso das pessoas que 

moram na localidade. Pediu ainda, que o Poder Executivo encaminhe a máquina Patrol, para 

retirar o entulho, que está próximo às casas de alguns moradores. O edil falou ainda, sobre os 

questionamentos dos servidores em relação ao pagamento dos salários, e relembrou as 

dificuldades que o Governo de Thiago Dória passou, e em agosto de 2016, ocorreram muitos 

problemas com o pagamento de salários de servidores, o que impulsionou o início de greve de 

servidores. Na época, declarou o parlamentar  que por fazer parte do grupo que governava, muitas 

vezes foi insultado por colegas de profissão, inclusive por lideranças do sindicato dos professores, 

que atacavam-lhe firmemente. O edil comentou que, o valor das receitas que o município recebia 

na gestão passada era muito menor, que o que recebe atualmente, e naquela época, muitas pessoas, 

inclusive colegas de parlamento diziam que, o Prefeito não estava pagando aos servidores, porque 

estava roubando, e indagou: será que o Prefeito atual está roubando também?  O orador  disse que, 

todas as pessoas principalmente as públicas precisam ter cuidado e responsabilidade com o que 

falam, para não denegrir a imagem ou formar opiniões das outras pessoas, e destacou o comentário 

que o Prefeito municipal fez em entrevista a uma rádio, chamando os vereadores da oposição de 

bandidos.  O senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, se o grupo está sentindo a 

fragilidade de colocar o nome do Prefeito para disputar as próximas eleições, que utilizem outros 

mecanismos para fazer a sua política, e destacou que não é tempo de polarizar a política, nem de 

fazer embates, pois existe a época certa para isso, e pediu que o Prefeito cuidasse do povo, e 

busque apoio para resolver as problemáticas do município. Ele relatou que, alguns servidores 

foram na sua casa para mostrar que, o Prefeito pagou apenas parte do salário de alguns, e outros 

nem receberam, e indagaram-lhe, o que os vereadores estavam fazendo? O edil pediu que as 

pessoas acompanhassem o mandato dos vereadores, e percebessem se não estão tomando medidas 

responsáveis para fazer o município melhorar, e exemplificou com a lei que foi aprovada, para  

pagar os salários dos servidores dentro do mês. Ele disse ainda, que se preocupa com a opinião  

pública, mas também com os atos administrativos e, lançou um questionamento: A crise existe 

desde a gestão passada, ou ela apareceu apenas agora?   Ele afirmou que, na gestão passada foi 



  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                                 

obrigado a ouvir calado muitas críticas de colegas de profissão, que tentavam denegrir a sua 

imagem em decorrência do período eleitoral, e agora essas mesmas pessoas estão inertes diante 

desses problemas. O parlamentar comentou que espera que a Presidente Estadual do SINTESE 

tenha a coragem de comparecer a esta Casa, para discutir a política da educação deste município. 

Ele destacou que a agenda econômica e administrativa do município tem que ser discutidas, o 

mais breve possível, haja vista que, se o Executivo não está cumprindo seu compromisso com a 

folha normal, certamente terá dificuldades em cumprir a folha de dezembro, que é dobrada.  O edil  

comentou que, quando o município deixa de pagar ao funcionário, o comércio local para, e se o 

município está  com problemas em relação aos precatórios, que chame os servidores e explique-os, 

mas não utilize a justificativa de que tem que cumprir com o valor direcionado a Câmara, haja 

vista que a verba destinada para esta instituição é garantida pela constituição, e concluiu dizendo 

que  não  se deve fazer exageros e extravagâncias se não pode cumprir  com as mesmas. Dando 

continuidade, o senhor Presidente comentou que, além dos servidores contratados, os servidores 

efetivos também estão sem receber salário.  Em seguida, o senhor vereador Gilson do Rosário 

comentou que, é muito importante que as pessoas acompanhem o trabalho dos vereadores, para 

conhecer seus representantes, e o que eles têm feito pelo município. Falou sobre as emendas que o 

Deputado Federal João Daniel encaminhou ao município, para o calçamento de ruas e para a 

aquisição de ambulância, que será destinada ao povoado Lagoa do Junco. Ele afirmou que, 

também encaminhará Indicações para o Senador Rogério Carvalho, para que este  possa direcionar 

emendas para o município. Lamentou o atraso de salários dos servidores, e relembrou que nas 

gestões anteriores também ocorreram estes problemas, e na época no início do mandato de Thiago 

Dória, pagou os servidores em 12 parcelas, e concluiu o mandato, mas quem pagou os últimos 

salários dos servidores foi o atual Prefeito. O edil afirmou que se entristece em saber que os 

servidores estão sem receber os salários, haja vista que todos precisam se alimentar e pagar suas 

contas. O senhor vereador Gilson Rosário refletiu que, é necessário buscar uma maneira de 

resolver isso, e não tentar adivinhar quem serão os próximos Vereadores ou Prefeito, pois os 

problemas serão muito maiores no futuro, principalmente, no que diz respeito à educação do 

município, e parabenizou a iniciativa do senhor vereador Edson de convidar a Presidente do 

SINTESE, para discutir este assunto.  Ele disse ainda, que faz parte do grupo do Prefeito, mas não 

concorda com a atitude que ele fez, ao chamar um agrupamento político de quadrilha. E, afirmou 

que não tem nada haver com as declarações do Prefeito, que é  maior e responsável pelos seus 

atos. Ele concluiu agradecendo a presença dos munícipes presentes, e reafirmando a importância 

das pessoas acompanharem as Sessões, para conhecer os vereadores que elegeram e terem 

conhecimento do que estão fazendo pelo município.  Continuando, o senhor vereador Edson de 

Jesus falou que, a ideia de trazer a Presidente Estadual do SINTESE foi do Professor Geraldo, e 

destacou que o SINTESE municipal foi convidado, para discutir o Projeto que tramita nesta Casa, 

mas não compareceu nem encaminhou qualquer resposta, para a Casa Legislativa. Ele relembrou 

que na gestão passada, o SINTESE vinha a esta Casa, pelo menor  problema que ocorresse, mas 

nesta gestão mesmo com atrasos salariais, sem reajuste e ainda sem o município cumprir a 

regência de classe,  o sindicato não tem tomado qualquer atitude. Afirmou que, o SINTESE de 

Poço Verde comprometeu a sua credibilidade, misturando os interesses da classe do magistério 
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com política. O parlamentar chamou a atenção que, para os professores seria muito mais 

proveitoso fazer uma poupança para um filho, que pagar o sindicato, que está servindo apenas para 

seus dirigentes usufruírem das benesses do  cargo, agindo com interesse próprio e fazendo jogo 

político.  Ele disse ainda, que os  atrasos salariais só  se resolverão quando os servidores, ou o 

sindicatos forem à  Justiça, como ocorreu com a Câmara, que recebia o duodécimo atrasado, mas 

após decisão da justiça  está  recebendo no dia correto. E,  comentou que, não adianta a 

administração fazer propaganda nas redes sociais, e estar atrasando os salários dos servidores, e 

indagou o que está acontecendo com o município?  Ele indagou o que está acontecendo com os 

servidores que não estão cobrando seus direitos? Comentou que, os garis estão trabalhando sem 

EPI'S, e relembrou que apresentou uma Indicação para distribuir tais equipamentos nas escolas, 

para que merendeiras se protegerem de possíveis acidentes. Falou também sobre a Indicação para 

consertar goteiras existentes no hospital, que também pode causar acidentes. Por meio de aparte, o 

senhor vereador Pedro de Jesus comentou que, o Prefeito fez um comentário num programa de 

rádio generalizando que, o grupo que governou por 12 anos o município  se tratava de uma 

quadrilha, deste modo ofendeu também pessoas que atualmente fazem parte do grupo dele, 

inclusive os vereadores Gilson, Damares, Gileno e Emílio, que fizeram parte da gestão passada. 

Ele destacou que, o Prefeito deve ter responsabilidade por suas declarações, e se ele tem algo a 

dizer, que fale e direcione seu discurso à pessoa. Continuando, o senhor vereador  Edson afirmou 

que, se admira com as declarações do Prefeito, que esquece o próprio passado, e relembrou que o 

pai de Iggor Oliveira foi prefeito, por dois mandatos, teve diversos problemas com a justiça e 

ainda teve seus direitos políticos cassados, o edil quer acreditar que o Prefeito no calor da 

entrevista se perdeu nas palavras, mas alertou que este deve ter mais responsabilidade pelos seus 

atos, pois  é um homem público. E, por não haver outros edis para se manifestar no Grande 

Expediente, nem matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início às 

Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Pedro de Jesus relembrou 

que durante os seis primeiros meses da gestão do atual Prefeito, teve um brilhante início, com o 

retorno do atendimento no Hospital, limpeza das ruas, entre outros serviços, além do pagamento 

dos salários dos servidores em dia, dessa forma, subentende-se que, não haviam despesas de 

gestões passadas. No entanto, de uns tempos para cá, o Prefeito está agindo igual ao antecessor 

que tanto criticava e,  indagou quais foram às dívidas do passado que estão impedindo o Prefeito 

pagar os servidores em dia? São precatórios? O que está acontecendo? Ele disse ainda, que até o 

momento não chegou o projeto de reajuste dos servidores, nem a atualização do piso salarial dos 

servidores e do magistério. O parlamentar lançou o questionamento: O Perfeito deixará para 

atualizar os salários dos servidores, no próximo ano às vésperas das eleições? A seguir,  o edil 

parabenizou o Prefeito Iggor por ter concluído a obra da Clínica de Saúde da Família do povoado 

Tabuleirinho, que foi inaugurada recentemente, e denominada em homenagem ao Antônio  Matos, 

mais conhecido como seu Antônio  Toninho,  um homem que sempre ajudava a comunidade a se 

desenvolver, seja doando terras para construção da igreja, além de ser um homem muito probo em 

suas ações. Ele destacou que ficou muito lisonjeado, com os agradecimentos da família do 

homenageado, pela iniciativa de apresentar a lei que denominou a clínica, e concluiu se colocando 

à disposição para discutir soluções para os problemas do município. Por conseguinte, o senhor 
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Presidente lamentou a quantidade de asneiras que o Prefeito tem falado de sua pessoa, e 

destacou que não rebate as declarações dele, por respeito ao seu pai, e também as pessoas que 

votam no grupo do Prefeito, e são seus eleitores, e salientou que não vale a pena o desgaste. Ele 

afirmou que, qualquer atitude positiva ou negativa que seja tomada pelo executivo ou legislativo, 

impacta muito na economia e na rotina do município. Ele contou também que, o Prefeito começou 

bem a sua gestão durante os primeiros seis meses, mas no decorrer do tempo decaiu, inclusive 

após a candidatura do pai, o senhor Everaldo Oliveira   ao cargo de deputado, e relembrou que o 

próprio já tinha sido deputado, mas infelizmente durante todo o seu mandato não mandou 

nenhuma emenda para o município.  Ele comentou que, no portal da câmara existe uma página 

que, homenageia o senhor Everaldo e Neto Emídio como filhos ilustres do município que, estão 

vivos, e sugeriu que, também fosse colocado no portal o nome de Antônio da Fonseca Dória, que 

também fez uma gestão brilhante, apesar de alguns erros.  Ele falou de diversos problemas que 

tem ocorrido na gestão, e concluiu afirmando que a atual gestão está precária, deixando de atender 

até as demandas mais básicas e imprescindíveis. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson do 

Rosário falou que, todos os Presidentes que passaram por esta Casa deixaram o seu legado, ele 

inclusive resgatou a memória de todos os Vereadores, desde a emancipação do município.  O Edil 

parabenizou o senhor Presidente Alexandre pelas reformas e melhoramento que tem feito na Casa 

Legislativa,  falou também que algumas pessoas criticaram o Prefeito, por ter inaugurado a Clínica 

do Tabuleirinho na última sexta, e na segunda ela se encontrava fechada, e o edil salientou que, foi 

dito na inauguração que, incialmente os atendimentos seriam realizados apenas as terças e quintas, 

e posteriormente seria ampliado este atendimento. O edil reconheceu que, a administração tem 

deixado a desejar em algumas coisas, principalmente da saúde e destacou que apesar de fazer parte 

da administração, enfatizou que o governo tem que ter responsabilidade e atenção ao povo, e 

destacou que o município vai se desenvolver muito quando as pessoas deixarem de lado a paixão 

política.  Destacou que se sentiu atingido pelas declarações do Prefeito Iggor, quando este disse 

que a gestão passada era uma quadrilha, e afirmou que não fez parte de nenhuma quadrilha, nem 

considera a oposição como quadrilha, e quando tem alguma desavença com alguém direciona a 

pessoa. Por fim, o senhor Presidente comentou que, na próxima Sessão haverá a presença do 

economista e administrador Antônio José Andrade Santos, para falar a respeito de educação 

financeira, um assunto de interesse coletivo, e que não é ensinado nas escolas, e muitas vezes nem 

nas Casas das pessoas. Ele também falou sobre a presença do senhor Milton Eduardo, prevista 

para a próxima terça feira, que irá falar sobre Emenda Impositiva, para que os vereadores tenham 

mais conhecimentos sobre o tema, e os trabalhos legislativos tenham muito mais efetividade.  O 

senhor vereador Gilson do Rosário pediu que o senhor Presidente colocasse o carro de som 

anunciando a presença desses dois palestrantes, para que a população tome conhecimento, e 

compareça à Sessão. 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 quinze 

de agosto 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. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, treze de agosto de 2019.  
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