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Ata da Quinta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em primeiro de março, às 

dezenove horas, no Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, onde se fizeram presentes sob a 

Presidência Interina do senhor vereador José Alessandro Santana Farias, os senhores 

vereadores: 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 foi apresentada a seguinte proposição: Indicação 010/2018 - Ao 

excelentíssimo senhor Prefeito desta municipalidade, Everaldo Iggor Santana de Oliveira, 

solicitando o que segue: 1. Providências emergenciais voltadas para disponibilidade 24h de um 

veículo à disposição da Clínica de Saúde da Família João Leal de Araújo, no Distrito de São José; 

2. Reforma da Praça do Agricultor, no Distrito de São José;  3.Construção de Ciclovia partindo da 

Praça Ozória Mota/Praça da Juventude/Interligação entre as Rodovias Antônio Carlos Valadares e 

Pedro Almeida Valadares/Fábrica Dakota/Conjunto Habitacional João Emídio dos 

Santos/Conjunto Habitacional José Silvino de Souza; 4. Recapeamento asfáltico nas ruas e 

avenidas do Distrito de São José, de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus Santos. A seguir, 

deu-se início ao Grande Expediente, no qual o senhor vereador Pedro de Jesus Santos desejou 

boas vindas ao senhor vereador Emílio de Jesus Sousa e falou sobre a Indicação de sua autoria, 

na qual solicita que sejam tomadas providências em relação à Clínica de Saúde da Família do 

Povoado São José, pois desde agosto de 2014, o Prefeito Thiago Dória retirou a ambulância do 

Distrito de São José. Mas espera que o Prefeito possa colocar a ambulância no povoado São José, 

para que os munícipes possam ter uma qualidade de vida melhor, destacou o parlamentar. 

Continuando, o edil também falou sobre o trânsito no município, nos horários de pico, e do risco 

que as pessoas são expostas diariamente, quando passam pelas vias que ligam a Praça Ozória 

Mota/Praça da Juventude/Interligação entre as Rodovias Antônio Carlos Valadares e Pedro 

Almeida Valadares/Fábrica Dakota/Conjunto Habitacional João Emídio dos Santos/Conjunto 

Habitacional José Silvino de Souza e, apresentou uma Indicação para construir uma ciclovia 

ligando essas localidades, pois a quantidade de pessoas que as utilizam para trabalhar ou para 

estudar é muito grande. Afirmou que tem apresentado essa Indicação inúmeras vezes, e pede que 

o Prefeito possa se sensibilizar e buscar recursos em Brasília para que essa obra seja realizada. O 

senhor vereador Pedro de Jesus Santos pediu ainda, que seja realizado o recapeamento asfáltico 

nas ruas e avenidas do Distrito de São José.  Na oportunidade, o edil parabenizou o SINDSERV, 

pelo avanço nas negociações para a melhoria de salário dos Garis, através da insalubridade, que 

após muitas lutas poderá se tornar uma realidade, para os servidores dessa área. Comentou que, 

gostaria de estar parabenizando o SINTESE, mas infelizmente o sindicato não tem a mesma garra 

de outrora, pois já passaram dois meses e até o momento não chegou o Projeto de Lei para 

atualização do Piso Nacional, e o sindicato não teve o poder de manifestação e mobilização de 

tempos atrás. O edil destacou que é necessário que o sindicato seja independente, e que as pessoas 

possam escolher o seu candidato no período eleitoral, mas que cobre de qualquer gestor seja ele de 

qual grupo político for, pois a categoria sempre teve voz, mas não é o que está ocorrendo nessa 

gestão. O orador contou que, não participará de nenhuma reunião do sindicato, pois assim fez na 

gestão passada. E mais, comentou que, o ex-secretário de Educação concedeu todos os direitos aos 

professores, na sua gestão e quem está à frente da pasta atualmente, está percebendo isso. 

Relembrou que, na gestão passada alguns professores utilizavam-se do Grande Expediente, para 

denegrir a sua imagem espalhando informações inverídicas, tentando atrapalhar a sua candidatura 

desrespeitando-o como colega, e ressaltou a diferença de comportamento. No entanto, clama e 

espera que os professores se unam para buscar o desenvolvimento da categoria, pois é através da 
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luta que se consegue os direitos. O parlamentar reconheceu que o Governo Municipal tem 

dialogado com a classe, mas existe um passivo de 13 meses referentes à regência de classe, e é 

necessário que ajam um debate sobre o assunto, e que o SINTESE se manifeste. O senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos em seguida, afirmou que, ao que parece o SINTESE está 

representando o Governo Municipal, pois tem solicitado que os professores busquem matrículas 

para as escolas, contou que já se sente um atrativo para a escola, sendo um bom professor e 

tratando seu aluno, que dirá a seus pais que quer continuar em determinada escola. O edil 

relembrou que, ano passado houve a manifestação dos professores a favor de colocar na mesma 

chapa para a escolha de diretor, também um pedagogo, para melhorar a qualidade da educação, e 

enfatizou que apresentará essa Indicação e destacou a necessidade de união dos professores neste 

sentido. A seguir, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias falou sobre a sua satisfação 

em ver o colega vereador Emílio de Jesus retornar a Câmara, e destacou que é de conhecimento 

de todos que os vereadores cobram muito dos Secretários, sobretudo do Secretário de Obras, haja 

vista que é uma Secretaria que tem muita demanda, principalmente nos povoados do município, 

pois é responsável por fazer limpeza de barragens e açudes, estradas, entre outras coisas. O edil 

acredita que, o colega Emílio não tenha tido condições para mostrar serviço. Na oportunidade, 

comentou que o Distrito de São José possui dois representantes na Câmara de Vereadores, e que 

tem feito diversas solicitações ao poder público, mas infelizmente não têm sido atendidas. 

Relembrou que, o Distrito de São José foi o primeiro a ter uma quadra poliesportiva, que foi 

construída e inaugurada na gestão de Antônio Dória, e participou da inauguração na época com 

muita satisfação, mas que atualmente encontra-se abandonada, pois parte da cobertura está 

defeituosa, e as crianças costumam brincar no local sem saber do risco que correm. O edil disse 

ainda, que a Prefeitura prometeu realizar a restauração da imagem de São José, mas até o 

momento apenas foi realizada a pintura da imagem, destacou que parte dela está caindo, e pediu 

que o município tomasse providências quanto a isso. Falou também sobre a Festa do Agricultor do 

distrito de São José, e lamentou que infelizmente nesta gestão o evento foi descaracterizado. 

Relembrou também sobre a realização da primeira olimpíada estudantil, e do apoio que ele teve da 

Secretaria Municipal de Educação, para a realização da mesma, pois na época o órgão era gestor 

dos recursos da educação. E ainda, comentou que em um ano e dois meses de gestão, não ocorreu 

qualquer benfeitoria nas escolas do município, e ressaltou que entrou nos cofres públicos mais de 

R$ 417 mil reais em 2017, e este ano mais de R$ 96 mil reais de salário educação, que é destinado 

a isso. E indagou para onde foi o dinheiro? Chamou a atenção o parlamentar que, parece que as 

Secretarias do Município são especialistas em maquiar as coisas, para deixar bonito algo que não 

está bem.  Destacou que, na próxima semana trará o diagnóstico da educação do município de 

Poço Verde, para mostrar para a sociedade o que de fato está ocorrendo nessa gestão. Destacou 

que o ex-secretário de Educação foi considerado um dos melhores Secretários do Estado, e saiu da 

gestão sendo considerado como ladrão, por muitos professores, mesmo tendo suas licenças 

concedidas, escolas reformadas entre outras coisas que foram realizadas, mas que as pessoas 

esqueceram.  No entanto, percebe que no início da gestão da eficiência e cidadania as coisas não 

vão bem, imagina como será no fim dela.  Relembrou que o Prefeito havia dito na primeira Sessão 

deste ano que a casa de apoio estaria aberta na semana seguinte, mas até o momento não há 

informações sobre isso, mas a colega vereadora Damares trouxe o endereço, espera que na 

próxima segunda a casa seja de fato aberta, e na terça os edis possam parabenizar a colega pelo 

feito. O edil comentou também, que espera que a casa não seja utilizada apenas pelos 

simpatizantes e correligionários do grupo ‘boca branca’, como ocorre na distribuição de água e, 
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salientou que quando se nega água para alguém está se negando vida, pois ninguém pode se 

manter sem água. O edil lamenta que a política partidária seja evidenciada a todo o momento e, 

refletiu sobre o quanto atrapalha o povo que mais sofre, ainda citou exemplos do sofrimento das 

pessoas a espera na fila do hospital, que sai de madrugada para Aracaju e só retorna à noite, sem 

ter dinheiro para se alimentar ou um local para descansar. E, finalizou falando sobre a sua 

satisfação de estar na Câmara representando o povo de Poço Verde e, afirmou que na próxima 

Sessão estará cobrando o melhor para seus conterrâneos. E, por não haver outros oradores para o 

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

às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário 

desejou as boas-vindas ao colega vereador Emílio de Jesus, e destacou que fizeram um bom 

trabalho nas Secretarias, mas retornaram a Câmara incentivados pelos seus eleitores.  Comentou 

ainda, que a senhora Kamilla Cavalcanti foi nomeada Secretária Municipal de Assuntos Políticos e 

Institucionais. O edil comentou também que a população sabe diferenciar o que é verídico do que 

não é, e também sabe diferenciar que cada vereador tem um perfil e uma função, e afirmou que 

quando um colega ocupa a Tribuna pode falar o que lhe vier à cabeça, mas cabe ao povo saber 

separar o que é verdade ou mentira. Defendeu que a atual gestão é eficiente, infelizmente algumas 

pessoas não percebem isso, e destacou que os políticos fazem um novo concurso a cada quatro 

anos, e afirmou que a melhor resposta para os maus políticos é dada através do voto, por isso a 

importância de saber votar e fazê-lo com consciência. Por fim, o edil falou que o colega Jaci 

Silvino não pode comparecer, por estar com problemas de saúde. Por conseguinte, o senhor 

vereador Gileno Santana Alves deu boas-vindas ao colega Emílio de Jesus Souza, e destacou que 

não acredita que as coisas estejam acontecendo da forma como o colega José Alessandro se 

referiu, e destacou que em seus 25 anos de trajetória política, nem sempre seus pedidos foram 

todos atendidos.  E mais, não acredita que a água esteja sendo distribuída para apenas as pessoas 

do grupo ‘boca branca’, e ele mesmo nunca fez distinção de ninguém em relação ao partido que 

vota, pois trata a todos igualmente. Relembrou de uma passagem que ocorreu durante as últimas 

eleições, na qual um líder político do grupo ‘boca preta’ colocou em xeque o carisma do edil, mas 

ao se aproximar do pleito, os integrantes do grupo perceberam a estima que as pessoas do povoado 

Saco do Camisa e região têm por ele.  Afirmou ainda que, concluirá o seu mandato trabalhando 

com seriedade e respeitando ao povo, e não deixará o seu povoado sem o apoio de um vereador. A 

seguir, o senhor vereador Emílio de Jesus Souza falou sobre a sua experiência como Secretário 

Municipal de Obras, durante os dez meses, e destacou que foi uma oportunidade ímpar, 

proporcionada pelo Prefeito, e agradeceu por isso. Explicou que saiu da Secretaria porque não 

tinha muita autonomia, pois as decisões são centralizadas no Prefeito, e ainda pela escassez de 

recursos da Secretaria, por fim, agradeceu a recepção dos colegas da Câmara de Vereadores. Em 

seguida, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos desejou que a nova Secretária Municipal de 

Assuntos Políticos e Institucionais seja bem-sucedida na sua pasta, pois terá a missão de fazer a 

ponte entre os Poderes Legislativos e Executivo. Disse ainda, que é uma satisfação para ele, ver o 

retorno do colega Emílio, e reconheceu que, este realizou o que pôde à frente da Secretaria, e 

como ele mesmo justificou não tinha muita autonomia para realizar tudo que pretendia de acordo 

com a sua vontade. Por fim, desejou aos colegas recém-chegados sucesso durante o ano, que será 

cheio de desafios.  Continuando, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias relembrou 

que, em 2010 quando os Professores faziam as suas reivindicações nas ruas, o SINTESE apoiava e 

cobrava veementemente os direitos dos Professores, mas atualmente o sindicato está se 

comportando como parceiro do Poder Executivo, e os professores tem se acostumado com isso, e 
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não tem se organizado ou se mobilizado. Mas ele refletiu que, a classe não deve se acomodar 

dessa forma, já que em 2016, os professores logo em janeiro cobravam o pagamento do Piso 

Nacional, bem como no fim da gestão fizeram greve e passeatas contra o Secretário que mais 

concedeu direitos aos professores. Falou também sobre as críticas que as pessoas fazem aos 

políticos, e generalizam como se todos fossem corruptos, e destacou que, nem todos são iguais, e 

que não é só o político que tem atitudes corruptas, mas qualquer pessoa que tirar vantagem de 

outra, também está agindo incorretamente, e a população tem o poder de escolher seus políticos, e 

têm o político que merecem, e espera poder fazer parte da Câmara e estar ao lado da situação, 

para que as pessoas possam ver se ele terá o mesmo comportamento de hoje. E, concluiu pedindo 

que as pessoas venham a Câmara, para motivar os vereadores a trabalhar pela população, e 

justificou as ausências dos senhores vereadores Alexandre Almeida Dias e José Raimundo de 

Jesus Souza que estão viajando, e ainda do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos, que está 

enfermo. 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 março 

de dois mil e dezoito, às dezenove horas realizarem a próxima Sessão Ordinária, e para constar 

eu, vereador Pedro de Jesus Santos, lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo. Plenário da Câmara 

Municipal de Poço Verde, em primeiro de março de 2018. 
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