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

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, 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: 

Requerimento 020/2019 - Ao Secretário Municipal de Educação, para que encaminhe técnico 

responsável pelo PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola, com o objetivo de falar a respeito 

do não recebimento do referido Programa, nas unidades públicas de ensino do município; 

Indicação 018/2019 - A ENERGISA, solicitando o que segue: 1.Providências EMERGENCIAIS, 

voltadas para a ampliação da rede elétrica na comunidade Amargosa, nas proximidades da 

residência da senhora Angélica Ribeiro dos Santos (CDR referência 3/052447-8); Indicação 

019/2019 – A Secretaria Municipal de Educação, solicitando o que segue: 1.Providências 

EMERGENCIAIS, voltadas para o fornecimento de material de limpeza a Escola Municipal Josias 

Rabelo, ambas de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos. No Grande 

Expediente, o senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza falou sobre o descaso do Poder 

Executivo, com as condições do cemitério, que está sem luminárias, e as pessoas estão enterrando 

seus familiares às escuras. Na ocasião, o edil falou sobre o Prefeito que se reportou as suas 

inúmeras Indicações que tem apresentado, dizendo que nada valiam, e expôs a sua indignação 

com o desprezo do Prefeito pelos documentos encaminhados pelos vereadores.  Por meio de 

aparte, o senhor Presidente comentou que, as Indicações são demandas da população, além disso, 

são apreciadas pela Casa Legislativa, e essa atitude do Prefeito, demonstra o despreparo deste, 

tendo em vista um documento de tamanha importância. Continuando, o senhor vereador 

Raimundinho afirmou que a estrada que liga o povoado Rio Real ao município de Heliópolis está 

tomada pelo lixo, e as pessoas reclamam que o Secretário Municipal de Obras não visita o local 

para solucionar o citado problema. Ele disse ainda, que o Posto de Saúde está há mais de um ano 

sem médico, e muitas pessoas que precisam trocar as receitas, para os medicamentos controlados, 

passam por muitas dificuldades. Ele afirmou que, a administração Municipal está vergonhosa e 

muito precária, e se continuar dessa forma, as pessoas passarão muito mais necessidade do que 

estão passando. Ele afirmou ainda, que enquanto estiver na política não deixará de dar assistência 

à população. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, 

é lamentável um Prefeito municipal dizer que uma Indicação não vale nada, e destacou que 

quando o Prefeito se refere dessa forma a um vereador, não está destratando apenas os vereadores, 

mas o povo que os elegeram.  O parlamentar pediu que, o Prefeito fosse humilde e respeitasse o 

povo. O edil disse que, só irá deixar de falar dos problemas do município, apenas quando estes 

forem solucionados, e pediu que o chefe do executivo visitasse o município, para ver os problemas 

que a população está enfrentando, e não se lembre dos eleitores apenas para pedir os votos. O edil 

comentou que, visitou as escolas do município com o Conselho de Alimentação Escolar, para 

verificar a situação da merenda, e em todas as escolas que esteve à reclamação era sempre a 

mesma, a péssima qualidade dos produtos hortifrutigranjeiros, e também pela demora na entrega, e 



  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       

alguns produtos estragam sem ser utilizados. O senhor vereador José Alessandro falou sobre uma 

rua próxima a quadra do povoado São José, que fica alagada quando chove, e as pessoas que 

precisam passar naquela localidade, têm que utilizar um trajeto muito mais longo, para passar. O 

edil comentou que é importante as pessoas acompanharem o trabalho dos vereadores que muitas 

vezes faz o seu trabalho assistencialista, mas também fazem o seu papel de legislar e defender o 

povo nesta Casa. Ele falou sobre a lei, que obriga o Prefeito a pagar os servidores ate o último dia 

útil do mês, que foi aprovada e sancionada por esta Casa, e espera que o Prefeito cumpra essa lei, 

respeitando esta Casa e os vereadores que representam a população.  O edil lamentou que, a 

pessoas que votaram no Prefeito estão decepcionadas e arrependidas, e destacou que o Prefeito 

está maltratando aqueles que mais trabalham, e pediu que zelasse dessas pessoas, pois  merecem 

respeito, especialmente os garis que  acordam cedo, para deixar a cidade mais bonita para todos. 

Ele também agradeceu aos munícipes que estão presentes na Sessão, como também os que 

acompanham através das redes sociais. Em seguida, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos 

comentou que, o poder legislativo é autônomo e independente e legitimado pelo povo, da mesma 

forma como o Prefeito, que também foi escolhido pela população, por isso respeita os colegas 

vereadores, e demais autoridades que foram escolhidas pelo voto, como o Prefeito e Vice-Prefeito.  

Ele relembrou que, em 2016 foi aprovada nesta Casa, a lei da regência de classe, um clamor da 

classe do magistério, e destacou que o próprio Secretário de Educação, na época senhor Paulo 

Roberto Caduca foi quem pediu que o Prefeito encaminhasse esse projeto para a Câmara.  Ele 

comentou que, a lei passou a vigorar a partir de janeiro de 2017, e apesar de tardiamente, foi 

cumprida pelo município, que foi obrigado pela justiça a pagar o direito adquirido pelo professor 

Pedro.  Ele afirmou que, o Poder Legislativo tem que ser respeitado, e, os vereadores não podem 

se acovardar diante das atitudes do Prefeito, mas devem honrar as solicitações da população. Ele 

destacou que é desta Casa que, provem a administração e ordenamento do município, e o Prefeito 

tem que executar o que for determinado. O orador afirmou que, os vereadores não brincam em 

serviço, e as suas atividades tem que ser expostas, para que as pessoas percebam que estão sendo 

representadas de fato.  O edil declarou que busca sempre agir de forma coerente, responsável e 

respeitosa, com seus eleitores, como também com as autoridades, e jamais denegriu a imagem de 

qualquer pessoa, seja ela quem for. Ele disse que, tem muito serviço prestado, e não há outro 

vereador que tenha apresentado mais proposições para o Distrito de São José e regiões adjacentes, 

mas, chamou a atenção o parlamentar que nem tudo que é solicitado é atendido, e que  sempre 

busca utilizar o seu mandato, para conseguir melhorias para a população. O edil comentou que não 

tem vergonha de pedir o voto para seus candidatos, e quando precisa defender algum ideal ou 

bandeira não titubeia, e destacou que, cada pessoa é livre para votar em quem deseja. A seguir, o 

senhor Presidente Alexandre Almeida Dias comentou que, o colega Pedro tem uma atenção 

muito grande pela região em que mora, em especial pelo Distrito São José, e destacou as 

conquistas que a comunidade recebeu com a luta e o apoio do vereador Pedro, como a avenida 

principal, a Clínica de Saúde da Família, a regularização  fundiária, entre outras conquistas, que 

estão  à disposição  da população, além disso, quando esteve na Presidência da Casa Legislativa, 

fez atualizações na Lei Orgânica e Regimento Interno desta Casa. O senhor Presidente afirmou 

ainda, que o edil é um vereador dedicado, que estuda os temas que pretende debater, qualificando 

ainda mais os trabalhos desta Casa.  Por fim, o senhor vereador Pedro afirmou que, age sempre 
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com responsabilidade em prol do povo de Poço Verde. Em seguida, o senhor vereador Edson de 

Jesus Reis Santos destacou que o colega José Raimundo ficou muito decepcionado com as 

afirmações do atual Prefeito, mas comentou que, os vereadores tem que estar junto do povo, para 

buscar as melhorias para a população, haja vista que o município não está fazendo a sua parte, e 

lamentou que as pessoas estivessem abandonando seus cargos, e deixando de prestar serviços para 

a Prefeitura, pois não estão recebendo, e nem podem reclamar, pois existe um coronel na 

Prefeitura, que amedronta as pessoas. E mais, disse que o município está abandonado, e as pessoas 

estão desassistidas na área da saúde, faltam médicos, agentes de saúde, falta orientação às pessoas, 

que estão necessitando de assistência, e contou exemplos de casos que interviu e ajudou. Ele falou 

sobre outros problemas que estão ocorrendo no município, como a falta de iluminação de ruas, e 

destacou que ficou surpreso com a afirmação do Prefeito em relação às Indicações, e afirmou que 

o Prefeito deve respeitar todos os vereadores, pois o povo os elegeram para cobrar. O edil disse 

que não está de brincadeira, e que tem responsabilidade com o seu mandato, e,  comentou que, 

recebeu uma denúncia de falta de material de limpeza numa escola, e afirmou que, buscou 

informação com a diretoria da escola, que confirmou a informação, e cobrou providências, pois 

não tem como uma escola funcionar corretamente, sem uma limpeza adequada. Na oportunidade, 

o edil falou sobre o Requerimento que apresentou, solicitando que o responsável explique esta 

situação, e relembrou que colocou uma Indicação ao município, solicitando EPI’S para as 

merendeiras, mas nunca foi atendido.  Ele afirmou que, não compreende porque os diretores das 

escolas permitem que essas situações aconteçam, e questionou se a gestão participativa das escolas 

está cumprindo o seu papel como deveria, pois parece que os diretores estão subservientes à 

administração municipal. Ele disse que, recentemente ocorreu um acidente com mais de 30 

pessoas, e mesmo assim os veículos do município continuam sendo utilizados de forma precária. 

O senhor vereador  Edson comentou ainda  que, muitas coisas erradas estão acontecendo nessa 

gestão, e deveriam ser investigadas a fundo. Ele disse que, apresentou naquela noite Requerimento 

solicitando esclarecimentos sobre a falta de repasse de recursos do PDDE de quatro escolas, que 

não estão recebendo.  O edil afirmou que, a Câmara de Vereadores tem que dar o exemplo, tem 

que fazer a sua parte, e destacou que foi preciso o Poder Legislativo entrar com ação na justiça, 

para que o Poder Executivo cumprisse a lei, e concluiu dizendo que, a Câmara é uníssona quando 

delibera em questões favoráveis ao povo.  E, por não haver outros edis para se manifestar no 

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

às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor Presidente pediu que, os senhores 

vereadores que estão buscando a regularização fundiária, que tragam maiores informações para as 

pessoas que se inscreveram neste programa. Por conseguinte, o vereador Pedro de Jesus Santos 

explicou que, o processo de regularização fundiária é demorado, pois, depende de levantamento 

técnico, topografia e outras demandas cartoriais, mas em breve será entregue pelo Governo do 

Estado. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro comentou que, a questão da balança do 

povoado Rio Real já foi resolvida e a comunidade está satisfeita.  Ele falou sobre o papel do 

vereador, e destacou a função primordial que é representar os interesses da população, e destacou 

que, o Prefeito tem que respeitar os vereadores. Na oportunidade,  leu uma mensagem do Papa 

Francisco, e pediu que o Prefeito refletisse sobre as três coisas que nos distância de Jesus que são a 

riqueza, a vaidade e o orgulho, ele disse ainda, que não é moeda de troca, nem se vende ou pode 
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ser barganhado, e enquanto puder defender a população nesta Casa ele defenderá.  Continuando, o 

Vereador Gileno Santana Alves parabenizou o colega Pedro, pelo que tem feito pelo Distrito de 

São José, e destacou que tudo que foi mencionando é verdade, e por isso merece ser reconhecido. 

Ele disse ainda, que os Requerimentos e Indicações dos vereadores tem validade sim, e destacou 

que durante a gestão de Antônio Dória encaminhou diversos Requerimentos, mas infelizmente 

muitos não foram atendidos, apesar de fazer parte do governo. Ele disse também que, apesar de 

não falar muito, tem observado os discursos dos colegas, e destacou que está trabalhando, fazendo 

o seu assistencialismo, e gostaria de fazer muito mais pelo povo de Poço Verde.   Por conseguinte, 

o senhor vereador Pedro de Jesus declarou acreditar que, as emendas que estão sendo realizadas 

nesta gestão, são provenientes da gestão passada, pois o Prefeito atual, através da articulação junto 

ao Deputado André Moura tem conseguido colocar em prática, o que o edil sugeriu, para a sua 

comunidade, e agradeceu e parabenizou a administração pelas obras. Ele reafirmou o poder que a 

Câmara de Vereadores tem, e citou o exemplo da incorporação da regência de classe nos 

contracheques dos professores que, buscaram a justiça para ter reconhecidos os seus direitos. Por 

fim, o senhor vereador José Alessandro comentou, que a gestão municipal há algum tempo 

utilizou argumento de que não está pagando os servidores, porque alguns professores tinham 

entrado na justiça para receber a regência de classe, e afirmou que o Prefeito só está pagando a 

regência atualmente, porque a justiça o obrigou, caso contrário não o faria, enfatizou o edil. 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 cinco 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, três de setembro de 2019.  
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