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Ata da Sexagésima Oitava Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em dez de 

dezembro, 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: 

Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), Damares Vieira Cavalcanti, Gileno Santana 

Alves e Pedro de Jesus Santos. A seguir, foram apresentadas as seguintes proposições: Projeto de 

Resolução 003/2020 - Dá nova redação ao Parágrafo Terceiro, do art. 12 da Lei Orgânica do 

Município de Poço Verde, que passará a vigorar com a seguinte redação: (Parágrafo Terceiro – O 

vereador investido no cargo de Secretário Municipal estará automaticamente licenciado, ficando 

vedada a opção pelos subsídios do cargo de vereador); Projeto de Resolução 004/2020 - Dá nova 

redação ao Parágrafo Quarto, do art. 48 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Poço Verde, 

que passará a vigorar com a seguinte redação. (Parágrafo Quarto – O vereador investido no cargo de 

Secretário Municipal estará automaticamente licenciado, ficando vedada a opção pelos subsídios do 

cargo de vereador), ambos de autoria do senhor vereador Gilson Santos do Rosário. No Grande 

Expediente, a jovem Larissa Santos Almeida, Presidente da União Municipal dos Estudantes de Poço 

Verde, para falar a respeito da fundação do referida união. Inicialmente, a oradora apresentou os 

membros do diretório, em seguida falou sobre a função da entidade, que representa os estudantes de 

todas as séries, na luta pela busca de seus direitos, criação de projetos, eventos para a interação dos 

estudantes, que foram muito prejudicados durante a crise sanitária do coronavírus. Ela comentou que, 

o primeiro ato da UMES foi à mobilização contrária à alteração do nome da Escola Municipal 

Antônio Carlos Valadares, considerada uma injustiça pela classe estudantil, afirmou a oradora. A 

estudante comentou que, a UMES está em fase de organização, mas tem o objetivo de criar vínculos 

com os Poderes Legislativo e Executivo, para que possam projetar o que for melhor para a educação 

municipal. A UMES em parceria com a UNE também tem lutado pela regulamentação do FUNDEB, 

democracia e respeito dos poderes constituídos, e ainda conscientizar os estudantes sobre os seus 

direitos, para que sejam ouvidos, e que a educação seja projetada de acordo com o que for melhor 

para eles. Em seguida, o senhor Presidente da Casa indagou qual o posicionamento da oradora, em 

relação às aulas remotas realizadas pelas escolas públicas e particulares? E na ocasião, a oradora 

comentou que, a pandemia deixou muito mais evidente à desigualdade de ensino, e declarou que é 

público e notório que, muitos estudantes foram prejudicados com a pandemia e, infelizmente os que 

moram nos povoados tiveram muito menos acesso as aulas remotas, por não ter os equipamentos 

necessários para tal. Ela afirmou que, os estudantes cobrarão muito dos governantes soluções, para o 

retorno das aulas presenciais, bem como de outras demandas, como a defasagem no ensino e 

saneamento básico, disse a oradora. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos 

parabenizou os estudantes, que se organizaram para lutar e buscar os seus direitos, manifestando a 

opinião e as dificuldades que eles, estão enfrentando. Ele comentou ainda que, os jovens e estudantes 

de Poço Verde são muito ativos, e há muito tempo se manifestam de forma muito positiva para 

buscarem melhorias na educação, saúde e transporte, para a coletividade, junto às pessoas ou 

autoridades competentes. A seguir, a oradora disse ainda que, as dificuldades que os estudantes estão 

enfrentando, têm motivado a luta da UMES, e destacou que, apesar das agruras, eles se esforçam e 

perseveram na luta pelos seus direitos, e ressaltou a importância do diálogo entre alunos e 
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professores, para que eles encontrem apoio e soluções para os problemas, de forma organizada. 

Depois, o senhor vereador Pedro comentou que, estudou no Colégio Estadual Professor João de 

Oliveira até o ano de 1998, e comentou que  naquela época havia muita falta de professores de 

algumas disciplinas, e relatou que este problema persiste até os dias atuais, mas o edil declarou 

esperar que, durante o período de pandemia, o Governo do Estado tenha cumprido a promessa de 

fazer a melhoria na instalação elétrica da escola e dos aparelhos de ar condicionado, entre outras 

melhorias que foram prometidas. Por fim, o senhor Presidente afirmou que apoia a causa dos 

estudantes, e orientou os membros da UMES, para terem cuidado com políticos, que muitas vezes se 

aproximam de lideranças estudantis, com intuito de transformá-las em cabos eleitorais, e muitas 

vezes essas lideranças perdem o foco, mas afirmou esperar que os estudantes possam alcançar os 

objetivos que almejam.  E, por não haver matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do 

Dia, ou edis para se manifestar nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por 

encerrada a Sessão, ficando todos convocados para no dia quinze de dezembro, realizarem 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, dez de dezembro de 2020. 
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