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

vinte e nove 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: 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, procedeu-se a 

dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior. Em seguida, houve a apresentação das seguintes 

proposições: Moção de Congratulação 019/2019 - Congratulações aos profissionais da 

contabilidade Aécio Prado Dantas Júnior, Antônio Mário Almeida Fonseca e a Maria Ávila Dias 

Santana, por terem sido contemplados com o Prêmio Quality Contábil, em sua 17º Edição, de 

autoria do senhor vereador Gilson Santos do Rosário; Indicação 114/2019 - Ao excelentíssimo 

senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, sugerindo o que segue: 1.Providências 

emergenciais juntos aos órgãos competentes voltadas para a limpeza do canal da rede de esgoto da 

Rua da Mangueira, bem como construção de passagem sobre o referido canal, para o acesso dos 

moradores da Rua do saudoso Renato Amado, de autoria do senhor Presidente Alexandre 

Almeida Dias; Indicação 115/2019 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, Prefeito Municipal,  solicitando o que segue: 1.Edição de Decreto Municipal, 

antecipando as feiras livres dos dias 07 de setembro e 02 de novembro, para as sextas-feiras 

antecedentes as respectivas datas, de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias; 

Indicação 116/2019 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, 

solicitando o que segue: 1.Providências junto aos órgãos competentes, voltadas  para adequação da 

Quadra Poliesportiva da Praça da Juventude José Dener  Souza Santos, a prática de vôlei com fita 

de demarcação e rede, de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos. No Grande 

Expediente, o Pastor Jairo Reis da Silva fez um breve relato sobre a fundação da Igreja 

Presbiteriana do Brasil, e destacou que a igreja está presente em todos os estados brasileiros, 

pregando a palavra de Deus e também realizando obras sociais, promovendo educação, através de 

suas escolas e universidades. Na oportunidade, o orador falou sobre os 160 anos da Igreja 

Presbiteriana do Brasil, que completou no dia 12 do mês de agosto, e distribuiu a cada vereador 

um exemplar da Bíblia. Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos entregou  

Moção de Congratulação em homenagem a Igreja Presbiteriana, ao Pastor Jairo Reis, e destacou 

que é uma imensa satisfação, e uma justa homenagem a uma entidade que, muito contribuiu para a 

evangelização do povo brasileiro. O senhor Presidente comentou que, o Brasil é um país laico, 

pois respeita todas as religiões, e o Poder Legislativo respeita toda e qualquer denominação 

religiosa, e destacou que todas têm espaço garantido na Câmara de Vereadores. Por conseguinte, o 

senhor vereador José Alessandro Santana Farias falou sobre as Indicações que ainda, não foram 

atendidas pelo Poder Executivo, e destacou que muitas delas são de extrema urgência, a exemplo 

da questão do esgotamento sanitário do Conjunto Françual, e do Conjunto João Emídio, e pediu 

que o Secretário de Obras visitasse as duas localidades, pois a comunidade clama por melhoria na  

qualidade de vida. O edil falou sobre a postura do Prefeito em relação a sua pessoa, e ressaltou 

que, a população está aflita com o que está acontecendo com o município, bem como está 

percebendo quem está faltando com a verdade, de acordo com os áudios que, circularam pelas 
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redes sociais nos últimos dias. O edil relembrou que  o senhor  Presidente  apresentou uma 

indicação  pedindo ao Poder Executivo  que, fizesse o calçamento  da rua  próximo  à  Beira Rio, 

ele afirmou que  a área compreende apenas 50 metros de comprimento, mas infelizmente  as 

pessoas tem que sair de suas casas na lama, pois o município  não faz a sua parte. Falou de outras 

ruas, que também passam pelo mesmo problema, e destacou que o Prefeito tem que visitar o 

município e tentar resolver ou amenizar os problemas existentes. O edil disse que quando a 

população vota num gestor novo, espera que este resolva os problemas, e não fique apenas 

criticando o seu antecessor.  Ele afirmou que, enquanto estiver nesta Casa irá cobrar o que tem que 

ser feito, pois vereador é a voz do povo.  Na oportunidade, o edil falou sobre o vício dos jovens 

nas redes sociais, que estão deixando de ter o convívio social, para ficar conectado à rede, e 

destacou que se devem resgatar esses jovens. O edil retomou as declarações do Prefeito durante 

entrevista de rádio, e chamou a atenção sobre os atrasos dos salários dos servidores contratados, 

que têm medo de falar, e continuam trabalhando sem receber, por amor a educação, pois quem 

mais se prejudicará são as crianças, no caso dos professores. Ele disse que, as pessoas estão 

sofrendo com esta situação, e relembrou que, no ano passado o Prefeito fez uma proposta aos 

servidores contratados, que se perdoassem os salários atrasados, pagaria os salários futuros em dia, 

e indagou será que isso vai acontecer este ano? Ele pediu que o Prefeito respeitasse as pessoas, 

principalmente aquelas que o elegeram. Continuando,  justificou a Indicação de sua autoria, 

solicitando a antecipação das feiras livres, dos dias 07 de setembro e 02 de novembro, para as 

sextas-feiras antecedentes as respectivas datas, haja vista que são feriados importantes, e as 

pessoas que trabalham em lojas e feiras o procuraram, e apresentaram esta demanda. Por 

conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos agradeceu a Deus pela oportunidade 

de receber o Pastor Jairo naquela noite, que contou  um pouco da história da Igreja Presbiteriana, 

e comentou que, desde sua posse como vereador é o primeiro representante evangélico, ocasião na 

qual  houve um divisor de águas, no que diz respeito à representatividade e reconhecimento da 

comunidade evangélica do município, enfatizou o edil. Ele falou ainda, que quando toma suas 

decisões busca o entendimento através da palavra de Deus, para que o oriente e permita buscar 

melhorias para o povo. O senhor vereador  Edson Didiu comentou que, a sua vida é pautada nos 

ensinamentos de Cristo, e busca pregar a palavra de Deus por onde passa, e mesmo que algumas 

pessoas o critiquem,  continua fazendo o seu papel cumprindo a sua missão de representar o seu 

povo. E, declarou que se está neste Parlamento é porque Deus permitiu, pois Ele tem um propósito 

para tudo. E mais, afirmou que cada vereador que está neste mandato, principalmente os de 

primeiro mandato sofreram com as pressões e as críticas de pessoas, que não acreditavam que 

fosse possível que  vencessem a eleição. O edil a seguir,  justificou os Requerimentos de sua 

autoria, haja vista o acidente ocorrido nesta segunda, e as condições dos veículos do município, e 

as recentes declarações de colegas da situação nas últimas Sessões, e denunciou que até sem freio 

os motoristas estão sendo obrigados a dirigir, portanto pede que o chefe dos transportes possa 

esclarecer estes assuntos. E, pediu para os colegas que votassem favoravelmente aos 

Requerimentos, e que conversassem com o Prefeito, para que este fizesse a manutenção nos 

ônibus do município, pois estão em situação precária, algo que  tem evidenciado há muito tempo.  

O parlamentar concluiu dizendo que, a crise do município não é apenas financeira, mas política, 

de acordo com os áudios que tem sido espalhados do município, nos quais  até mesmo os seus 
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correligionários não estão defendendo o gestor municipal. Por conseguinte, o senhor vereador 

Gilson Santos do Rosário parabenizou e agradeceu ao Pastor Jairo e sua equipe, por comparecer 

a Câmara, para falar sobre a história Igreja Presbiteriana. O edil justificou ainda, a Moção de 

Congratulação que apresentou na Sessão, parabenizando os profissionais da contabilidade Aécio 

Prado Dantas Júnior, Antônio Mário Almeida Fonseca e a Maria Ávila Dias Santana, por terem 

sido contemplados com o Prêmio Quality Contábil, e destacou a importância dessa premiação, 

demonstrando quão eficiente é o trabalho desses profissionais, que engrandece ainda mais o 

município.  Continuando, o edil destacou que, o  município está de fato passando por uma crise, e 

afirmou que, é uma realidade dura e difícil e, por isso ressaltou que, o próximo candidato a 

Prefeito que disser que resolverá o problema da educação estará mentindo, segundo a fala do ex-

secretário de Educação Paulo Roberto Caduda, e declarou que sempre orienta as pessoas a votar 

sem paixão política, e sim, em pessoas que tenham responsabilidade, e que trabalhe em prol do 

povo. Ele disse ainda, que muitas vezes o gestor tem a boa vontade de resolver os problemas, mas 

infelizmente não tem recursos financeiros e, destacou que não concorda com a prática de deixar de 

pagar alguns meses os servidores contratados, para atualizar a folha dos efetivos, o que não é 

novidade da atual gestão, porque outros gestores se utilizavam deste método, enfatizou o edil.  Ele 

disse ainda, que o Secretário Municipal de Finanças está buscando soluções para estes problemas, 

e ressaltou a fala do advogado Eduardo Milton, que destacou que os problemas do munícipio 

tendem a piorar, independente do Prefeito que assumirá a Prefeitura. Em seguida, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos agradeceu a presença do Pastor Jairo e o parabenizou pelo relato 

que fez sobre a Igreja Presbiteriana e seus 160 anos de existência.  Ele parabenizou também os 

profissionais de contabilidade do município Mário Almeida e Maria Ávila, pelo prêmio recebido, e 

destacou que estes se destacaram no estado, mas também são muito reconhecidos no município, 

como profissionais de extrema qualidade, prestando serviço para as pessoas desta região. 

Parabenizou o senhor Aécio Prado Dantas Júnior, que também é um ótimo e qualificado 

profissional e, que também presta serviços de grande relevância para a Casa Legislativa há vários 

anos. O orador titular ao reassumir seu discurso falou sobre a importância dos debates, e da força 

das mídias sociais e dos movimentos organizados, que vem transformando e influenciando a 

política no mundo todo, em especial no Brasil, e destacou que recentemente o Congresso depôs 

uma presidente da República, sob a justificativa de que era o desejo da população, como também 

elegeu o atual Presidente, que gastou muito pouco em sua campanha, em relação aos demais 

concorrentes. Ele disse ainda, que os meios de comunicação e redes sociais são poderosas 

ferramentas, que podem ser utilizadas para o bem, mas também para o mal, pois uma ação 

negativa se espalha muito mais rapidamente que uma ação  positiva. Ele falou sobre o fundo 

eleitoral, e sobre as discussões no Congresso Nacional, e destacou que o valor que estavam 

propondo aumento para R$ 3,7 bilhões de reais é muito alto, haja vista os problemas que o país 

vem enfrentando, e um dos deputados que foi eleito através dos movimentos recém-criados, 

conseguiu reduzir  esse valor para R$ 1,7 bilhão de reais, e, chamou a atenção sobre a importância  

do Poder Legislativo.  O edil afirmou que, esta Casa tem honrado o povo de Poço Verde , pois tem 

observado aquilo que é  necessidade, e tem trazido às demandas do povo, de forma responsável e 

de acordo com as condições  do município.  Ele afirmou que, é bem verdade que Poço  Verde está  

passando por uma crise, mas também  é  verdade que, o orçamento  municipal a cada ano, passa 



  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       

por reajustes  positivos. Portanto, é necessário que seja debatido o que está acontecendo, para que 

as coisas funcionem como deveriam. O parlamentar declarou que reconhece que o município 

cresceu, desde a gestão de Antônio Doria, mas é necessário que o Prefeito Iggor diga o que está 

acontecendo, pois, o povo outorgou a este a responsabilidade para administrar o município, assim 

como os vereadores têm cumprido o seu papel de legislar e fiscalizar. Continuando, o senhor 

Presidente agradeceu ao pastor da Igreja Presbiteriana como também seus membros pela presença 

naquela noite. Ele parabenizou também a sua esposa, pela passagem da data natalícia. Comentou 

que, fez parte do grupo do atual Prefeito, como também fez campanha, mas no início da gestão 

houve alguns desentendimentos entre o Prefeito e ele, e naquele momento, muitas pessoas não 

entenderam o que estava acontecendo, mas há algum tempo os fatos estão por si só sendo 

esclarecidos. Ele relembrou que não foi o único político que mudou de grupo, por discordar das 

ideias de seus membros, e citou os nomes de colegas, que também fizeram o mesmo, e isso não 

quer dizer que essa atitude mude a personalidade das pessoas. Disse ainda, que vem de uma 

família de pessoas serias, e de políticos que tem responsabilidade, que cumprem com o que 

prometem, e se orgulha muito disso. E,  comentou que, recentemente o vice-prefeito fez um 

desabafo em relação à gestão atual, em áudios que circulam na internet, e conhece diversas 

lideranças que se decepcionaram com o Prefeito e suas atitudes. Destacou que, as informações 

veiculadas nas redes sociais chegam muito velozmente, e as declarações que o Prefeito tem feito 

sobre diversos assuntos, estão caindo no descrédito, pois as pessoas estão percebendo que não é 

nada do que está sendo exposto. Ele destacou que, tem muito respeito pelos servidores, que 

trabalham com o Prefeito, que estão há muitos meses sem receber, mas continuam trabalhando 

numa situação precária. O senhor Presidente Alexandre afirmou que, continua trabalhando com 

responsabilidade, paciência e pé no chão,  mesmo sendo ofendido pelo Prefeito. E mais, disse que 

todos os Vereadores cobram atitudes da administração e fazem o seu trabalho social, cada um de 

seu jeito, empenhados para resolver os problemas do município. E, por não haver outros edis para 

se manifestar no Grande Expediente, deu-se início a Ordem do Dia. Na Ordem do Dia foram 

submetidos em discussão e votação o Requerimento 018/2019 - Convida o Chefe Municipal de 

Transportes, o senhor Cristiano Nascimento Rabelo, para falar sobre a manutenção dos veículos da 

Prefeitura Municipal e o Requerimento 019/2019 - Ao Secretário Municipal de Administração, 

senhor Eliel de Oliveira Santana, solicita o relatório de manutenção preventiva e cópia de todos 

os licenciamentos anuais de todos os veículos da Prefeitura Municipal, obtendo como resultado: 

APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE PELOS MEMBROS PRESENTES EM ÚNICA 

VOTAÇÃO. 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 José 

Alessandro agradeceu a todos que estão assistindo a Sessão. Ele lamentou que, infelizmente  os 

maus exemplos da gestão passada estão sendo seguidos, por essa gestão.  Ele falou sobre a 

arrecadação das taxas  nas feiras livres, que estão  sendo recolhidas através de talão  manualmente, 

e não estão  sendo revertidas para a saúde e educação, já que não são computadas.  Falou sobre as 

diversas  atrações como circos, parque e outros, que vem ao município, e não tem conhecimento se 

estes pagam taxas, para permanecerem na cidade. E mais, falou que  a questão da balança do 

povoado Rio Real foi resolvida, e agradeceu o apoio dos colegas Emílio e José Raimundo.  Por 

conseguinte, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que,  as taxas recolhidas na 
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feira são depositadas no ponto BANESE, haja vista que ainda não existe o pagamento através de 

boleto. Já em relação aos circos e parques, o edil  afirmou que os próprios municípios ajudam 

essas atrações a vir à cidade, para que haja um lazer, e muitas vezes os prefeitos ajudam essas 

atrações a irem embora, pois nem sempre a aceitação é muito boa, como antigamente, haja vista 

que as pessoas possuem outras distrações atualmente. Por fim, o vereador Pedro de Jesus 

manifestou saudações aos seus amigos que estão acompanhando a Sessão e  desejou  a todos paz, 

sucesso e discernimento e orientação divina, para continuar trabalhando  em prol do município. 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 três 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. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, vinte e nove de agosto de 2019.  
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