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Ata da Quadragésima Quinta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em quatro 

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 das Atas das Sessões anteriores. Em seguida, foram apresentadas as seguintes 

proposições: Indicação 068/2018 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, sugerindo o que segue: 1. Providências emergenciais junto a Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo, voltadas para a reposição de lâmpadas da iluminação pública do povoado Rio 

Real e das comunidades Terra Vermelha e Mimoso, de autoria do senhor vereador Edson de Jesus 

Reis Santos; Indicação 069/2018 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, Prefeito Municipal, voltadas para o que segue: 1. Ações conjuntas junto à empresa 

DESO, voltadas para a ampliação da rede hídrica na Comunidade Santo Antônio em uma extensão 

de 2 km, a partir do ponto onde já existe abastecimento de água (principal estrada Poço Verde/Rio 

Real), até as proximidades das propriedades dos senhores Mané Valéro e Gilásio. 2. Ações 

conjuntas junto a Secretaria Municipal de Obras, voltadas para pavimentação construção de rede 

de esgoto, na Travessa Dezinho, entre os Conjuntos Habitacionais Pedro Almeida Valadares Neto 

e Françual Souza Santana, apresentada pelo senhor Presidente Alexandre Almeida Dias; 

Indicação 070/2018 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito 

Municipal, ações junto a Secretaria Municipal de Obras, voltadas para o que segue: 

1.Pavimentação pública no povoado Lagoa do Junco, em especial no principal acesso para a sede 

desta municipalidade, de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos. No Grande 

Expediente, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias parabenizou o Prefeito 

Municipal, pela construção da ponte do povoado Malhada Grande, que era uma reivindicação 

antiga, e que foi atendida nessa gestão, parabenizou também a iniciativa do Prefeito de contratar 

pessoas da comunidade para realizar a obra. Por outro lado, lamentou a questão da educação, e 

destacou que os professores estão desunidos e, muito acomodados nessa gestão, pois estão vendo 

as coisas acontecerem e nada fazem. Ele contou que até o momento, os professores não receberam 

seus salários do mês anterior, como também estão sem receber as férias do mês de julho, e até 

agora não foram convocados para a audiência que teriam com o Prefeito no fim de junho, e 

destacou que, os professores querem que o Prefeito cumpra o que foi prometido. Na oportunidade, 

o edil alertou aos professores que vão às ruas, que utilizem as redes sociais para cobrar dos 

representantes do sindicato dos professores, pois, é um direito de todos. Afirmou ainda, que os 

professores precisam se unir, e requerer ações efetivas da delegada do SINTESE, pois, foi eleita 

para representar os professores frente à Comissão de Gestão Permanente de Carreiras. O 

parlamentar declarou ainda, que quando foi Presidente da Comissão de Carreiras, sempre agiu de 

forma que beneficiasse os professores, e na época, quando era recebido um documento, gerava-se 

um protocolo, que era analisado de acordo com a ordem cronológica, e se a formação não fosse 

compatível com a área da educação do município não era incorporada à carreira. O edil afirmou 

que, a atual Comissão de Carreira tem retido e arquivado a documentação de alguns professores, e 
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não tem dado o parecer em relação ao adicional pela titulação, enquanto outros estão recebendo o 

adicional mesmo o título não estando de acordo com a área de educação municipal. Ele alertou os 

professores em relação aos repasses do FUNDEB, e destacou que a gestão vai passar, mas, os 

professores permanecerão, por isso precisam unir-se. E mais, disse que os professores contratados 

estão há três meses sem receber seus salários, e contou o caso de um desses professores, que 

reivindicou seus salários pelas redes sociais, e recentemente recebeu uma ligação sendo demitido. 

Disse que, o Prefeito e os secretários de educação e de finanças estão fazendo pouco caso desses 

profissionais, que dedicam seu tempo e esforço para fazer a educação do município, pois, 

trabalham com dignidade e amor. O senhor vereador José Alessandro comentou que, a gestão não 

está fazendo jus ao seu slogan: “Eficiência e Cidadania”, bem como está sendo também 

desumana com os servidores, pois, quando atrasa salários subtrai a dignidade das pessoas, refletiu 

o edil.  Segundo ele, a própria gestão coloca os servidores de diversas categorias em desacordo, 

pois, alguns servidores do município têm lhes perguntado se os professores já receberam o salário, 

como se uma categoria fosse melhor que a outra. Ele reconheceu que o município passa por 

dificuldades, mas, parece que a dificuldade é apenas para pagar os salários, porque segundo o que 

tem sido veiculado nas redes sociais da Prefeitura, o senhor André Moura tem mandado diversas 

verbas para o município, mas, o que os munícipes almejam é que esses recursos sejam utilizados 

com eficiência e transparência, destacou o orador. Por sua vez, o edil contou que esteve na 

audiência pública realizada no Conjunto Françual e, os moradores da localidade reivindicavam 

continuação da limpeza que foi feita recentemente, pois, melhorou bastante o aspecto do conjunto, 

bem como pediu que para o Secretário Municipal de Obras realize a limpeza no Conjunto 

Pedrinho Valadares, que está necessitando desse serviço. Por fim, ressaltou mais uma vez, o papel 

de legislador e fiscalizador do vereador, e pediu que o Prefeito tivesse mais respeito com os 

servidores e pagasse os salários de maneira correta, pois, são eles que mantém o município 

funcionando. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou matérias 

para a Ordem do Dia, deu-se início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos parabenizou a iniciativa do colega José Alessandro trazer para o 

debate, a questão da educação do município, e refletiu sobre o comportamento do SINTESE na 

gestão passada e nesta gestão. Ele disse ainda, que como membro da Comissão de Educação está à 

disposição para realizar as visitas nas escolas, apenas com a restrição do período da tarde, pois dá 

aula, como também está à disposição para se dirigir à Secretaria Municipal de Educação, para 

elucidar as questões levantadas pelo colega naquela noite em relação à carreira dos professores. 

Ele disse ainda, que este ano serão realizadas as eleições para a gestão democrática das escolas, e a 

Comissão de Gestão de Carreiras tem que estar muito preparada, para desenvolver o rito do pleito, 

que se aproxima. E mais, afirmou que a Comissão de Educação do Poder Legislativo tem que 

convidar os representantes da Secretaria Municipal de Educação, para fazer a análise do Plano 

Decenal de Educação, para rever as inúmeras mudanças que foram aprovadas no Fórum Municipal 

de Educação. E, concluiu se colocando à disposição das Comissões existentes neste Poder 

Legislativo, para discutir as matérias em pauta. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de 

Jesus Reis Santos comentou que, visitou o povoado Lagoa do Junco, e verificou algumas 

dificuldades que os moradores da localidade enfrentam, e relembrou as Indicações que apresentou 

no ano passado, para a reforma do posto de saúde, a disponibilização de ambulância para atender a 
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comunidade, a qual o senhor vereador Gilson Rosário comentou na sessão passada, que solicitará 

uma emenda para o deputado João Daniel, para esta finalidade. O edil disse ainda, que a cidade de 

Poço Verde tem vereadores que se identificam com diversas comunidades e localidades, mas, a 

região da Lagoa do Junco é a menos assistida, no entanto, tem realizado algumas visitas, e tem 

percebido as necessidades dos moradores, dentre elas está à solicitação de pavimentação pública 

no povoado Lagoa do Junco, em especial no principal acesso para a sede desta municipalidade. O 

edil falou ainda, sobre a falta de estimulo das pessoas para o próximo pleito, e destacou que os 

brasileiros têm o privilégio de poder escolher, enquanto em outros países isso não é possível, e deu 

exemplos. Ele afirmou que é preciso incentivar as pessoas a exercerem a sua cidadania através do 

voto, que pesquisem sobre os candidatos, que observem a sua conduta moral e escolha aquele que 

mais se identifiquem, mas, que não deixem de exercer o seu direito. 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 seis de setembro de dois mil e dezoito, às dezenove 

horas, realizarem a próxima Sessão Ordinária, e para constar eu, vereador Edson de Jesus Reis 

Santos, lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, em quatro de setembro de 2018. 
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