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Ata da Sexagésima Quarta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em oito de 

novembro, às dezenove horas, no Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, onde se fizeram 

presentes sob a Presidência Interina do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos os senhores 

vereadores: José Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário), Amaury Batista Freire, 

Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gilson Santos do Rosário, Gileno Santana 

Alves, 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 da seguinte proposição: 

Indicação 087/2018 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito 

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

Obras e Urbanismo, voltadas para a limpeza do açude da comunidade Cabeça do Boi, de autoria 

do senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza. No Grande Expediente, o senhor Presidente 

publicou um convite da I Igreja Batista de Poço Verde, para participar do 33° aniversário da 

igreja, a ser realizada nos dias 1 e 2 de dezembro, a partir das 19h e trinta minutos. Em seguida, o 

senhor vereador Gilson Santos do Rosário lamentou que a comunidade poçoverdense não esteja 

presente na Sessão, para perceberem o que os vereadores estão fazendo. Na ocasião, ele 

parabenizou o jovem Alisson, oriundo da comunidade Recanto que conseguiu obter o segundo 

lugar, na classificação geral da Universidade de Botucatu, para o curso de mestrado em 

Engenharia Agronômica, e destacou que é um orgulho para a família e para a cidade ver um 

conterrâneo galgando seu espaço na academia. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos comentou que o colega Gilson traz uma notícia muito positiva e encorajadora para os 

estudantes poçoverdenses.  O edil comentou que, a descentralização do ensino superior, que 

ocorreu nos governos de Lula e Dilma, sobretudo nas universidades públicas, pois, foi alocado 

para cidades mais próximas e possibilitou os jovens buscarem conhecimento e formação 

acadêmica. Isso não quer dizer que, esses governos teriam que se perpetuar no poder. E ainda, 

acredita que o futuro Ministro Marcos Pontes, que obteve sucesso na NASA, através do incentivo 

e do financiamento do Governo Lula, com o Programa Ciência Sem Fronteiras poderá realizar 

um grande trabalho, à frente da pasta que ficará responsável. Ele disse ainda, que é possível para 

qualquer pessoa que tenha vontade, obter sucesso através dos estudos e parabenizou o jovem 

Alisson pela sua conquista. O edil falou sobre a situação da quadra poliesportiva do Distrito de São 

José, e afirmou que, infelizmente a Secretaria Municipal de Esportes não tem dado atenção a esta 

problemática, e a comunidade clama para que algo seja feito, haja vista que é um dos únicos 

espaços para o desenvolvimento do esporte na comunidade.  Ele afirmou que muitos jovens o 

abordaram pessoalmente, como também através das redes sociais, para indagar o que os 

vereadores estão fazendo para cobrar ao Prefeito que resolva aquela situação. O edil relembrou 

que, no mês de março, o colega ex-vereador Jaci em sua inquietude retirou a cobertura da quadra 

poliesportiva, juntamente com o apoio da Secretaria municipal de Obras, e na época acreditava-se, 

que a reforma daquele espaço seria iniciada, infelizmente as coisas não acontecem como se 

pensou. Disse ainda, que os moradores do Distrito São José estão encampando campanha nas 

redes sociais, pedindo que providências sejam tomadas.  Por meio de aparte, o senhor vereador 

Gileno Santana Alves comentou que, a quadra do povoado Saco do Camisa está com diversos 

problemas estruturais, e há o risco iminente da estrutura cair em cima das pessoas, e contou que 
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tanto o Secretário Municipal de Obras e o Prefeito Municipal tem conhecimento sobre o problema, 

mas infelizmente até agora não tomaram nenhuma providência. Ele disse ainda que, os vereadores 

têm cobrado ao Prefeito, mas, infelizmente tem que aguardar a decisão do Prefeito, haja vista que 

não tem verba para fazer o que o povo pede. Continuando, o senhor vereador Pedro comentou 

que, as quadras são um espaço onde os jovens podem se socializar, praticar seus exercícios, e no 

caso do Distrito de São José tem grande importância na área educacional. O edil reconhece que a 

responsabilidade pelo Distrito São José é do município, e comentou que o ex-vereador Jaci 

Silvino, acreditando que seria colocado asfalto na avenida do Distrito cavou valas nos dois 

sentidos da avenida, infelizmente o material que chegou não foi suficiente para tapar todos os 

buracos, e a comunidade cobra que o edil resolva a situação, mesmo sabendo que não foi ele quem 

a provocou.  Disse ainda o orador, que no dia 23 de novembro serão iniciados os jogos internos 

das escolas do Distrito, e tradicionalmente ocorre um desfile cívico na principal avenida do 

Distrito, mas, da forma em que se encontra esburacada, não há condições de realizar o desfile. Ele 

afirmou que, apresentará uma Indicação solicitando ao Governo do Estado, que providencie o 

recapeamento da Avenida José do Rosário Dias. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de 

Jesus Reis Santos lamentou que, o recapeamento asfáltico por parte do Governo do Estado só e 

feito a cada quatro anos. Em seguida, o vereador José Alessandro Santana Farias parabenizou a 

senhora Nivalda Lisboa, por sua passagem natalícia, desejando muitas felicidades e muitos anos 

de vida. Ele falou ainda, que o município está com mais de 70% dos servidores do município, sem 

receber seus vencimentos, e os servidores contratados estão há quatro meses com os salários 

atrasados, e destacou que o Governo Municipal não tem nada de eficiente, mas, é desumano, pois, 

está permitindo que pais de família passem necessidade. O edil lamentou que, o município esteja 

passando por uma crise, mas, o Prefeito está demitindo as pessoas, e comentou que muitas delas 

foram dispensadas no início do ano, e ainda não receberam. E mais, afirmou que o jovem Diego, 

responsável pela iluminação pública do município, recentemente foi demitido, o edil relembrou 

que fez algumas críticas em Sessões anteriores, e infelizmente este tomou como ofensas pessoais, 

mas, eram apenas em relação às promessas que o servidor fazia, mas, não foram cumpridas porque 

não tinham condições para tal. Ele indagou ainda, se quando o vereador Emílio foi Secretário 

Municipal de Obras, o Prefeito dava a ele condições de trabalho? O edil falou ainda, que o Prefeito 

não tem compromisso com os servidores, pois, tem demitido as pessoas que mais trabalharam pela 

gestão, e estão ficando apenas o que menos fazem pelo município, e,  lamentou também a forma 

como tem sido feitas essas demissões, através de terceiros e sem previsão para pagar os salários 

atrasados. O edil disse ainda, que a falta de respeito do Prefeito é tamanha que não paga os 

professores contratados há cinco meses. Por meio de aparte, o senhor vereador Edson de Jesus 

Reis Santos comentou que, não teve conhecimento se algum Secretário foi demitido pelo Prefeito.  

Continuando, o senhor vereador José Alessandro comentou que o Prefeito deveria demitir quem 

está recebendo sem trabalhar, e destacou que essa prática é muito antiga, e vem de gestões 

passadas, e pediu que o Prefeito trabalhasse com mais honestidade e humanidade. Ele disse ainda, 

que no fim da gestão do Prefeito Thiago Dória, o estádio Camilão foi abandonado, e na atual 

gestão, o campo foi revitalizado com os esforços do senhor José Lima, em menos de cinco meses. 

Ele disse ainda, que o atual Secretário Municipal de Esportes nunca está presente no município, e 
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que a sua pasta é inerte, e pediu que o Prefeito colocasse nas Secretarias pessoas que tenham 

determinação, vontade de trabalhar e que pensem no povo de Poço Verde. O senhor vereador José 

Alessandro afirmou que, o Secretário Municipal de Educação não tem compromisso com a 

educação do município, pois, além de outros fatos também demitiu todos os secretários escolares 

no momento em que eles são muito necessários. Na oportunidade indagou onde foi colocada a 

cobertura daquela quadra? Ele comentou que, o material que foi retirado da quadra poderia ser 

reaproveitado, para colocar na Creche Morada do Saber. E mais, pediu que o Prefeito tomasse 

providências rápidas, em relação à quadra do povoado Saco do Camisa, e refletiu que espera que 

ela não se deteriore, como a quadra do Distrito do São José. Ele comentou que, segundo boatos, o 

Prefeito não está pagando aos agentes de serviços gerais, porque está pagando aos professores, 

mas, ele destacou que isso não é verdade, pois, apesar dos recursos do FUNDEB serem apenas 

para ser usado na educação, os salários dos professores ainda não foram pagos, e refletiu se este 

não foi o motivo pelo qual o Secretário Municipal de Finanças deixou de comparecer a esta Casa. 

E, por não haver outros oradores inscritos 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 José Alessandro falou sobre a questão da arrecadação 

das taxas pagas pelos feirantes, e destacou que apresentou Indicação solicitando que as taxas 

fossem pagas através de boletos, para que a arrecadação fosse direcionada para seus devidos 

lugares. Ele disse que, apresentou essa ideia na Prefeitura, mas, só colocaram os pontos negativos, 

como a inadimplência, entre outros problemas. Disse ainda que, da forma como é feita a 

arrecadação, não se sabe ao certo quanto é arrecadado, e para onde este recurso está sendo 

revertido. Ressaltou novamente a questão dos salários atrasados, e parabenizou os servidores que 

mesmo há quatro meses sem receber, ainda encontram motivação para trabalhar, e destacou que é 

preciso que o Prefeito entenda que ele deve respeitar as pessoas, e tem a obrigação de pagar os 

salários dos servidores, que foram contratados porque o município necessitava, e os mesmos 

trabalham por que precisam sustentar suas famílias, concluiu o edil.  Em seguida, o senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, apesar do discurso do colega José 

Alessandro ser forte, e algumas pessoas se sentirem atingidas, ele sempre vota favoravelmente nos 

Projetos de Lei que beneficiam o povo. Disse ainda, que na próxima semana, os vereadores irão 

até o escritório da assessoria contábil, para elucidar algumas dúvidas sobre a Lei Orçamentária 

Anual, que em breve será votada nesta Casa.  Depois, o senhor vereador José Alessandro 

comentou que, no fim do ano passado, deram entrada os Projetos de Lei 946 e 947/2018 de autoria 

do Poder Executivo, e destacou que o mesmo não foi aprovado, porque necessitavam ser feitas 

algumas alterações, e não deu tempo de fazê-las antes do recesso, e pediu que o Governo 

Municipal encaminhasse o Projeto com as alterações, para que a matéria possa ser analisada e 

votada antes do recesso, haja vista que são matérias extensas, e precisam de uma análise criteriosa. 

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 treze de novembro 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 a baixo subscrevo.  
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Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, oito de novembro de 2018.  
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