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Ata da Quinquagésima Sétima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em 

quinze de outubro, 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 da Ata da Sessão anterior. Em seguida, houve a apresentação das 

seguintes proposições: Projeto de Decreto Legislativo 032/2019- Concede Título de Cidadão 

Poçoverdense ao senhor Allan Morais Santana, de autoria do senhor Edson de Jesus Reis Santos; 

Indicação 131/2019- A Secretaria Municipal de Obras, solicitando o que segue: 1. Reposição de 

lâmpadas da iluminação pública da Rua Antônio Nascimento Silva, no Bairro Fazendinha, de 

autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias. No Grande Expediente, o senhor 

Presidente Alexandre Almeida Dias falou sobre a trajetória de vida, obras e milagres de Irmã 

Dulce, que foi beatificada em 2011, pelo enviado especial do Papa Bento XVI, Dom Geraldo 

Majella Agnelo, em Salvador. Em 13 de outubro de 2019, foi canonizada pelo papa Francisco, 

tornando-se a primeira mulher comprovadamente nascida no Brasil a ser canonizada, e a 37ª santa 

brasileira. Ele afirmou que não conhecia a história dela, mas pesquisou e percebeu que ela era uma 

pessoa admirável, que se dedicou a caridade e ajudar ao próximo, e a partir de agora se tornará 

devoto da Santa Irmã Dulce. Ele falou também sobre Requerimento aprovado na semana passada, 

solicitando que, o Secretário Municipal de Administração, senhor Eliel Santana compareça a 

sessão, para explicar como será feito o Processo Seletivo Simplificado 001/2019, e destacou que 

as inscrições já finalizaram, e apesar do Requerimento ter um prazo de 30 dias para ser cumprido, 

espera que o Secretário cumpra a obrigação de vir a esta casa, o que não tem sido feito pelos 

demais Secretários ao longo da Gestão Municipal. O edil falou sobre uma emenda aprovada nesta 

casa, solicitando que o Poder Executivo repassasse para um fundo de contingenciamento, parte 

dos recursos do município, para que em ocasiões especiais, possa ser utilizado para pagamento dos 

servidores, mas infelizmente esta é mais uma lei municipal que foi aprovada nesta casa, e que está 

sendo descumprida pelo Governo. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus Reis 

Santos parabenizou todos os professores, em especial sua esposa e os colegas Pedro, José 

Alessandro e Délia, pelo Dia do Professor. O edil lamentou que, os professores de poço verde 

além do atraso salarial, receberam apenas 60% de seus vencimentos, e os garis não receberam 

nenhum centavo até esta data. Ele disse ainda, que a falta de pagamento dos servidores efetivos é 

um sinal de que o município está no fundo do poço, e relembrou o que aconteceu com o gestor 

anterior, que atrasou os salários dos servidores no último ano de gestão.  Ele disse ainda, que cada 

mês que atrasa salário, a dívida do município aumenta muito, e se somar aos débitos com 

fornecedores o montante está na casa dos milhões. E mais, após a manifestação dos servidores, o 

Prefeito prometeu reajuste, e afirmou que esta é mais uma falácia dele, que prometeu em seu plano 

de governo pagar rigorosamente em dia os salários dos servidores. O edil disse também que, o 

município precisa de um plano de recuperação fiscal concreto, que de fato solucione os problemas 
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do povo, que está a Deus dará. Ele comentou que, atendeu na sua casa sete pessoas, que buscavam 

a solução de problemas simples, como medicamentos que devem ser oferecidos na farmácia 

básica. Ele refletiu que, o município de Simão Dias é um canteiro de obras, enquanto Poço Verde 

durante esses três anos de mandato, apenas a UBS do povoado Tabuleirinho e calçamentos de ruas 

no povoado Saco do Camisa e São José foram concluídas. Por meio de aparte, o senhor vereador 

José Raimundo refletiu que, todo mês há uma informação de que existe bloqueio dos recursos do 

município, mas infelizmente apenas os servidores são penalizados com isso, pois o salário do 

Prefeito é pago mensalmente. Continuando, Edson comentou que, pelo que sabe foi feito acordo 

com o INSS, para que seja paga a dívida e bloqueios nas contas é algo comum em qualquer 

gestão, e o dinheiro é devolvido, mas o município tem que esclarecer tudo. Ele pediu que o gestor 

traga os extratos das contas e explique o que está acontecendo. E mais, afirmou que, os vereadores 

têm que se juntar, descruzar os braços e buscar um novo projeto de governo para 2020, que traga 

melhorias para o município, atenção na saúde, educação de qualidade, e que não esteja preocupado 

apenas em reeleição. Ele afirmou que, já tem sua opção para governar o município, a senhora 

Edna Dória e vai trabalhar junto com ela, para que ela alcance o êxito. Edson afirmou que, está 

nesta casa para representar o povo, pois foi eleito para isso, e respeita a opinião dos colegas, 

apesar de não concordar com todas, e ressaltou que o papel dos vereadores é cobrar, mas cada um 

tem a sua consciência.  Ele afirmou que, semana passada esteve no IPHAN para buscar 

informações sobre o processo de tombamento dos imóveis históricos do município e relatou que é 

um processo difícil e longo, mas possível de ser feito, inclusive imóveis particulares podem ser 

tombados e vai lutar por isso. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

parabenizou todos os professores do Brasil e do mundo pelo seu dia, em especial os professores da 

rede municipal de ensino de Poço Verde, e fez uma homenagem com um cordel do senhor Bráulio 

Bessa. O edil afirmou que acredita na força do professor, que se dedica  a passar o conhecimento 

para seus alunos, para que eles possam ser cidadãos de bem, que cuidem do seu país, e muitas 

vezes  o Professor carrega não apenas a sua função, mas também é amigo, pai, mãe, e merece todo 

o respeito, mas infelizmente tem sido desvalorizado pelos governantes do país, em especial o do 

nosso município, que além de atrasar os salários, não oferece escolas com boa estrutura, nem 

material para trabalhar e os professores clamam por dignidade e respeito.  Ele afirmou que, o atual 

prefeito teve expressivo apoio e votação dos professores de Poço Verde, e é o que mais tem 

decepcionado a classe. Na oportunidade, o edil falou sobre a festa que ocorreu no último sábado, 

em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, e parabenizou seus organizadores. O edil falou que, o 

prefeito tem descumprido várias Leis Municipais, inclusive as que tratam do pagamento dos 

servidores, e este mês pagou apenas 60% dos salários dos professores no dia 10, e segundo 

informações vai pagar o restante ainda esta semana, ele chamou a responsabilidade do Prefeito, 

que nunca aparece na cidade fugindo das suas obrigações. Ele retomou o problema do Conjunto 

Françual, e destacou que as pessoas o abordam na rua e cobram providências, ressaltou que o 

prefeito não respeita a câmara de vereadores, e afirmou que este é o pior prefeito que o município 

teve.  O edil indagou se vereadores da situação estão conseguindo ter acesso ao prefeito, e afirmou 

que, vai cobrar dos colegas que eles resolvam os problema do povo, haja vista que os da oposição 

não conseguem. Ele comentou que, até mesmo os Secretários não comparecem para prestar 
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esclarecimentos, sobre os problemas do município, e indagou por onde anda o Secretario de obras. 

Ressaltou ainda, que as pessoas estão cansadas de no último ano de mandato, o prefeito inaugurar 

obras, para se reelegerem. Ele orientou que, os colegas visitassem os prédios públicos do 

município, e percebessem a situação em que se encontram, relatou também a situação do CAPS, 

que recebe uma verba federal de R$ 28.500,00 reais mensalmente, mas ficou cinco meses sem 

funcionar. José Alessandro disse também que é obrigação dos vereadores cobrar, mas as pessoas 

também devem fazer a sua parte, cobrar aos vereadores, pois não são representantes do governo, 

mas do povo que os colocaram nesta casa. Por fim, ele parabenizou várias pessoas que completam 

idade nova nesta data. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos, parabenizou o 

jovem Gabriel pela atitude e coragem de escrever sobre diversos temas em suas redes sociais. O 

edil parabenizou a todos os professores, especialmente aos seus colegas de trabalho da Escola 

Municipal Caçula Valadares, que contribuem cada um a seu modo, para o crescimento e 

enriquecimento da sociedade poçoverdense, através do ensino, oportunizando seus alunos 

vislumbrarem e construírem seus sonhos.  Ele disse ainda, que respeita a profissão do professor, e 

decidiu seguir a carreira, porque foi inspirado por seus mestres. Ele falou sobre a indignação dos 

servidores, que estão sendo desrespeitados pelo Poder Executivo, aludindo às informações 

veiculadas através das redes sociais, como justificativa para o atraso ou não pagamento dos 

servidores. O edil disse ainda, que está sentindo falta do debate com os vereadores da situação, 

que formam a base do Governo na casa, e não estão trazendo respostas as informações solicitadas 

pela oposição, como outrora. Ele afirmou que, está faltando transparência em relação às ações do 

município, e parece que os colegas estão desmotivados, mas não quer dizer que a situação está 

satisfeita com a forma que a administração está agindo, mas é preciso que todos os vereadores 

façam as indagações, mas também que as respostas sejam trazidas, para dar respaldo à sociedade, 

pois o Poder Legislativo tem essa função. Na ocasião, ele pediu que os colegas da situação 

tomassem posicionamento, pois apenas a oposição está trazendo as problemáticas do município. 

Ele disse ainda que, o vereador Gileno pediu que o secretário tomasse providências, em relação a 

capina do mato na praça do Cecaf e, pediu também que ele tomasse providências em relação a 

Praça do agricultor no distrito de São José, que também estava tomada pelo mato, e imediatamente 

o Secretário atendeu ao edil. Ele refletiu que, na gestão passada a oposição dizia que o prefeito e 

seu staff era incapaz de gerir o município, e indagou se essa gestão é capaz?  Por meio de aparte, o 

senhor vereador Gileno Santana Alves comentou que, toda vez que o Prefeito Iggor falava que, 

pagaria rigorosamente o salário dos servidores, sempre aconselhava a não falar isso, pois 

acompanhou várias gestões e, todas elas passaram por dificuldades financeiras para honrar o 

pagamento dos servidores,  e compreende que, se o atual prefeito não está pagando os servidores é 

porque infelizmente não tem recursos, e certamente nenhum vereador está satisfeito com isto.  Ele 

afirmou ainda, que não é apenas o Prefeito que recebe em dia, mas os vereadores também.  

Continuando, Pedro explicou que o repasse do duodécimo para o Poder Legislativo é 

constitucional e deve ser realizado entre o dia 1 até o dia 20 de cada mês, assim como o subsídio 

do Prefeito tem uma lei que o respalda, e os servidores também, portanto, para adentrar neste 

debate é necessário ter a consciência de que todos têm o seu direito resguardado pela constituição, 

e a responsabilidade de realizar este pagamento é exclusivamente do executivo, e quando ele não 
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cumpre, provavelmente é por alguma dificuldade ou por incapacidade governamental, e cabe a 

população perceber se o gestor deve ou não continuar à frente do município. Por conseguinte, a 

senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis fez uma homenagem aos Professores, e destacou 

que é um profissional que forma as demais profissões, mas não é valorizado como deveria. Ela 

falou ainda, que os trabalhadores de uma forma geral aguardavam ansiosamente, o dia 1 de maio 

pelo reajuste de salário, mas atualmente não têm mais seus direitos respeitados, e lamenta que isso 

esteja ocorrendo. Ela disse ainda, que os trabalhadores estão acomodados e, relembrou que na 

gestão passada os professores da rede municipal tomaram as ruas, em busca de seus direitos, no 

entanto, nesta gestão a classe do magistério está acomodada, não tem buscado seus direitos. E 

mais, disse que o Prefeito não está respeitando esta casa, pois não tem cumprido as leis aprovadas, 

inclusive não tem concedido o reajuste dos professores. Délia comentou que, não entende porque 

os salários dos servidores estão atrasados, pois até mesmo o próprio Secretário de Finanças 

afirmou nesta casa, que os recursos do município são suficientes para gerir a cidade, e indagou o 

que está acontecendo com o nosso município? Ela se colocou à disposição dos professores, para 

lutar pela busca dos seus direitos, e pediu ainda que, o Prefeito Municipal tenha a sensibilidade de 

no próximo ano, reconhecer o esforço dos professores e dar um reajuste digno, para a categoria. 

Délia comentou ainda que, o Presidente da República, bem como o Prefeito não podem fazer o 

que bem entendem, pois dependem do Poder Legislativo, que aprova o que o Executivo pode 

fazer. A edil afirmou ainda, que estaria muito feliz se o prefeito tivesse encaminhado para esta 

casa, os  projetos com reajustes salariais para os servidores, e afirmou que ele ainda tem prazo 

para tal. Na oportunidade, Délia falou sobre a homenagem que o Presidente fez a Santa Irmã 

Dulce, e destacou que cresceu em Salvador, e conhece bem as obras de Irmã Dulce, que apesar de 

ter falecido há muitos anos continuam vivas aprendendo as pessoas que mais necessitam. E, por 

não haver outros edis para se manifestarem no Grande Expediente, deu-se início a Ordem do Dia. 

Na Ordem do Dia, foi submetido em discussão os Projeto de Decreto Legislativo 027/2019- 

Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Valmir Bento; Projeto de Decreto Legislativo 

028/2019- Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Edson Diego Santos Oliveira e  

Projeto de Decreto Legislativo 031/2019- Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor 

Afonso Abreu Mendes Junior. Durante as discussões, o senhor vereador Edson de Jesus Reis 

Santos justificou os projetos de sua autoria, informando que, o senhor Valmir Bento é um pastor 

da Igreja Adventista, bacharel em Teologia, escritor de vários livros, também elabora vários 

projetos sociais que a igreja realiza e tem dado grande contribuição social para o município. Ele 

disse ainda, que o senhor Edson Diego Santos Oliveira também tem contribuído muito com o 

município, dando apoio aos projetos sociais, também com distribuição de cesta básica, como 

também tem gerado de emprego e renda, para as pessoas. O Presidente Alexandre Dias, afirmou 

que, o senhor Edson Diego é uma pessoa simples, e tem trazido desenvolvimento para a nossa 

cidade, e por isso merece ser homenageado. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias comentou que, os títulos de cidadão Poçoverdense são propostos para pessoas 

que, de fato contribuam com a cidade, quer seja em  sua atividade profissional ou social, 

independentemente de partido político que ela pertença ou simpatize, e destacou que o senhor 

Afonso é primo da Primeira-Dama, e realiza um trabalho brilhante, voltado para a assistência de 
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saúde à população poçoverdense, por isso ele merece o título, e na oportunidade pediu o apoio dos 

colegas, para aprovarem a matéria. O Presidente por sua vez, destacou que, Afonso é um grande 

profissional, uma pessoa dedicada e paciente e muito merecedor deste título. Depois, os Projetos 

de Decreto Legislativo 027, 028 e 031/2019 foram submetidos em votação, 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 Santana Farias falou sobre a indicação de sua autoria, solicitando a 

manutenção das estradas vicinais dos Povoados Lagoa do Junco, Queimada Comprida e Cedro, 

que estão muito ruins. Ele falou ainda, que ontem foi abordado por um munícipe, que sempre 

apoiou o grupo do Prefeito que, confidenciou-lhe que tem sido maltratado pelo mesmo. O edil 

parabenizou os responsáveis pelo Sindserv pela assembleia que ocorreu no último sábado, 

agradeceu a todos que estão acompanhando as sessões através das redes sociais, e concluiu com 

uma mensagem em homenagem aos professores. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson 

Santos do Rosário parabenizou os professores, em especial a sua esposa Lourdinha e os colegas 

vereadores, e destacou que, os professores são muito importantes, pois se dedicam a construção de 

um futuro melhor para a população. Ele também parabenizou o senhor vereador Pedro e seu 

afilhado Luiz, pela passagem de suas datas natalícias. Ele disse ainda, que chegou ao seu 

conhecimento de que, uma pessoa que teve o seu título aprovado nesta casa, e disse que não virá 

receber a homenagem, porque não se sente merecedora, haja vista que não construiu nada pelo 

município, ele contou que, ficou tão perplexo que não teve como responder. Gilson disse ainda, 

que muitas vezes os edis aprovam os títulos em decorrência da consideração pelos colegas, que 

sempre buscam conceder essas honrarias a pessoas que de fato merecem. Depois, a senhora 

vereadora Damares Viera Cavalcanti parabenizou os professores, em especial o senhor vereador 

Pedro de Jesus que é professor e, também pela passagem natalícia no dia 14 de outubro, e 

parabenizou também a professora Tia Bazé, pela passagem natalícia nesta data. Em seguida, o 

senhor vereador Gileno Santana Alves parabenizou todos os professores, pois tem orgulho e 

honra de ter seus filhos e netos formados, por intermédio dos professores, e também o seu colega 

Pedro, pelo seu aniversário, e destacou que o admira como político e como ser humano. Por 

conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos agradeceu a todos os colegas que lhe 

felicitaram, e destacou que tem feito o seu papel de vereador sempre procurando o bem comum, 

para que o município de Poço Verde se desenvolva. O edil afirmou que, o Poder Legislativo como 

um todo, bem como os poderes executivos devem procurar medidas urgentes, para solucionar os 

problemas da população, e dar condições dignas de trabalho para os servidores, em especial para 

os professores, para dar uma qualidade melhor na educação dos alunos, como salários adequados, 

qualificações para a prática de ensino, como também a formação contínua dos professores. Ele 

disse ainda que, fica muito feliz quando vê o reconhecimento dos colegas, com essa profissão, que 

é tão importante na formação dos cidadãos. Ele comentou ainda, que o Brasil mudou 70% dos 

deputados e senadores, nas últimas eleições, mas indagou quais resultados efetivos essa mudança 

trouxe para a população? Ele avalia que as mudanças são importantes, mas em cada legislatura, os 

parlamentares contribuem da melhor forma, para aquele período em que se propuseram a estar no 
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Legislativo. Ele disse ainda, que os Poderes Legislativo e Executivo de cada mandato, de uma 

forma geral são os melhores possíveis, pois foi a população quem escolheu aquelas pessoas como 

seus representantes. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, 

esta casa tem um trabalho muito importante, pois é onde se criam as leis, e ele é testemunha do 

avanço que os professores e demais servidores tiveram ao longo dos anos, com a aprovação dos 

planos de carreira, da valorização dos servidores que obtiveram seus direitos, e se entristece 

quando há atrasos na folha de pagamento. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro 

relembrou que, para ele a sua maior professora foi sua mãe, que além de ensinar-lhe a ler e 

escrever, também ensinou a respeitar o próximo e a buscar o seu espaço, e concluiu parabenizando 

o colega Pedro, pela sua data natalícia. Continuando, o senhor vereador José Raimundo 

parabenizou a todos os professores pelo seu dia e, na oportunidade cobrou providências em 

relação ao lixão e o mato do Povoado Rio Real, pois o lixo estão tomando a localidade. Afirmou 

ainda, que os garis não estão fazendo a limpeza das ruas, pois não estão recebendo seus salários, e 

o Secretário Municipal de Obras não aparece, para dar qualquer satisfação. Ele falou sobre a falta 

de atendimento da equipe do PSF do povoado Rio Real, e da situação das estradas vicinais que 

ligam os povoados à cidade, que estão intransitáveis.  Por fim, o Presidente da Casa parabenizou 

os professores pelo seu dia, em especial seu amigo Adérico, suas tias Clenilda, Lindinalva, Ávila, 

María Ávila, Fátima, Professora Valmeire, sua esposa Ruthnéia e os colegas vereadores Délia, 

José Alessandro, Pedro, Edson e os servidores da casa, Nágila, Aline, Vilson e Nilda, que é uma 

pessoa responsável, eficiente e experiente, e por ela tem muita confiança. E, por não haver outros 

edis para se manifestarem nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a 

Sessão, ficando todos convocados para no dia dezessete de outubro de dois mil e dezenove realizar 

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

Santos, em substituição ao titular lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, quinze de outubro de 2019.  
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