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Ata da Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em quinze de 

fevereiro, 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), 

Damares Vieira Cavalcanti, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário, Jaci Silvino 

de Sousa, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. A seguir, iniciou-se a sessão 

com a entoação do Hino Nacional. Na sequência, o excelentíssimo senhor José Emídio 

Tavares de Almeida Santos, vice-prefeito da cidade baiana de Heliópolis, saudou aos 

senhores vereadores, autoridades municipais e comunidade presente, falou sobre a 

problemática recorrente dos assaltos, que vêm assolando o município de Poço Verde, 

sobretudo nas proximidades do CECAF e ruas de acesso, e indagou: Que Poço Verde você 

quer para o futuro?  O que é preciso para ir e vir, para o mercado de Poço Verde, sem correr 

risco de vida? Segundo o orador, tal problemática decorre da falta de policiamento ostensivo, 

carência do trabalho de prevenção feito pela Polícia Civil, estruturação e organização do 

trânsito de veículos nas áreas mais próximas do CECAF. Além disso, destacou que é urgente 

a instalação de uma Guarda Municipal, e instalação de câmeras de vigilância naquela área, 

com operadores atuantes e em tempo hábil, para garantir a segurança dos comerciantes e das 

pessoas que frequentemente realizam suas compras e transações comerciais naquele local.  O 

orador disse ainda, que reconhece que para que isso aconteça é imprescindível o apoio do 

Governo do Estado, bem como o apoio do Governo Municipal, com uma reestruturação do 

trânsito nas imediações do CECAF. Comentou que, os bandidos utilizam-se cada vez mais de 

artimanhas para assaltar as pessoas e a audácia deles é tamanha, que não temem a ação da 

polícia, tanto, que de janeiro para cá, já houve seis furtos e assaltos a veículos, inclusive ele 

mesmo recentemente foi vítima de assalto, e contou como ocorreu o fato em detalhes. Na 

oportunidade, destacou que, confia no trabalho da Polícia, mas pediu que esta realizasse um 

trabalho mais efetivo, bem como o Poder Público Municipal intermediasse uma fiscalização 

com os agentes de trânsito, com mais eficiência, pois estes problemas estão incomodando os 

comerciantes de Poço Verde. O orador concluiu agradecendo ao convite do Presidente da 

Casa, para que viesse participar da abertura dos trabalhos legislativos, como também aos 

servidores da Casa, que sempre o trataram com muita gentileza, e ainda ao jornalista Cézar 

Elias, que abriu espaço para ele no seu programa jornalístico na rádio local, e ainda a presença 

da população e a compreensão dos vereadores desta casa. A seguir, a palavra foi franqueada 

ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira saudou aos senhores 

vereadores, autoridades municipais e comunidade presente. Continuando, o Prefeito 

Municipal se solidarizou com o senhor José Emídio Tavares pelo prejuízo que teve, com o 

assalto, e destacou que tem se esforçado e buscado parcerias com a Polícia, para a diminuição 

da violência, sobretudo os homicídios, e tem obtido bons resultados, no entanto, o número de 

roubos tem aumentado, e segundo ele, o fato do município estar localizado numa área de 

divisas, contribui muito para esse índice de roubos, e para ele, é iminente a necessidade do 

município ter um policiamento fronteiriço, e uma Polícia mais atuante. Na oportunidade, 

trouxe a sua mensagem de boas-vindas como representante do Poder Executivo, aos membros 

do Poder Legislativo, destacando a frase do Papa Francisco: “Apenas os que dialogam podem 

construir pontes e vínculos” e, enfatizou que é imperioso construir mais vínculos entre os 

representantes do povo e a sociedade, para viver numa comunidade unida e mais feliz. O 

Prefeito Municipal expôs os avanços conseguidos pela gestão no ano passado, e propôs um 

pacto pelo desenvolvimento da cidade, entre os membros do legislativo, baseado na 
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construção de um governo justo e cidadão, partindo dos princípios: honestidade, ética, 

solidariedade, inclusão social, eficiência e cidadania. Disse ainda, que o município respira um 

novo momento, mesmo diante das dificuldades que vivenciamos, já é possível notar as 

mudanças, e se tornando referência em alguns setores, citou alguns exemplos das conquistas 

realizadas pela gestão, como a recuperação do crédito junto às instituições Federais; 

parcelamento das dívidas previdenciárias; a construção da nova sede do DMTT; da Secretaria 

Municipal de Obras e da Secretaria Municipal de Planejamento; duas quadras poliesportivas; 

Academia de Saúde da Família no bairro Vaquejada; recuperação de vias públicas; 

pavimentação de ruas; obras de esgotamento sanitário; entrega de novas ambulâncias, entre 

outras. Disse ainda, que na próxima segunda, será aberta a nova Casa de Apoio, para acolher 

os poçoverdenses que viajam até Aracaju, e está localizada na Rua Deputado Antônio Torres, 

bairro Cirurgia, na capital sergipana, e contará com dormitórios masculinos e femininos, 

quatro banheiros, e ainda local para o descanso para os motoristas. O Prefeito Iggor Oliveira 

comentou ainda, sobre a ampliação do Projeto Comunidade Solidária, e das obras de 

esgotamento sanitário, que estão previstas para serem realizadas ainda neste primeiro 

semestre. Falou ainda, sobre o melhoramento da iluminação pública, que foi realizado ao 

longo de 2017, e do aumento no gasto com iluminação pública, que ultrapassa os R$ 55 mil 

reais mensais, e que o município tem arcado com essa despesa.  Falou também sobre as ações 

no âmbito da Agricultura, e agradeceu o empenho e apoio desprendido pelo ex-secretário e 

vereador Gileno Santana Alves. Ainda em seu discurso, o Prefeito falou sobre a educação e 

seus avanços, sobretudo nos diálogos e negociações junto ao sindicato dos professores, e 

destacou que o pagamento do Piso Nacional, implicará numa despesa de mais de R$ 900 mil 

reais, enquanto que as receitas do FUNDEB tiveram um aumento de apenas R$ 180 mil reais, 

mas a gestão está buscando alternativas para garantir o direito dos Professores. O Prefeito 

discorreu sobre os eventos culturais, e da contribuição que deram ao município, fazendo 

circular mais de R$ 2 milhões de reais na economia local, além disso, o município manteve a 

nota de 8,7 em transparência pública, mostrando que o município obteve o maior avanço neste 

sentido, saindo da nota zero. No âmbito do esporte, comentou que o município continuará 

incentivando diversas modalidades esportivas, e relatou que o calendário esportivo está 

pronto, e que iniciarão as atividades em março. Por outro lado, enfatizou que o município tem 

feito a transferência constitucional para a saúde e educação bem acima do percentual exigido 

por lei, além de ter concedido o percentual de insalubridade para diversas categorias de 

profissionais. Comentou sobre o empenho da Secretária Municipal de Planejamento, para a 

captação de recursos, e cadastramento de projetos junto ao SICONV, e ainda a busca de 

emendas parlamentares, para ampliar a receita do município. Reafirmou que, esta gestão é a 

que mais dialoga com as diversas entidades, organizações e sociedade civil, e continuará 

mantendo essa postura, para melhorar cada vez mais o município, e pediu a união dos Poderes 

Legislativo e Executivo, esquecendo questões pessoais ou partidárias, para que assim, juntos 

construam um município mais forte, concluiu o orador. Em seguida, o senhor Presidente da 

Casa publicou ofício da Secretaria Municipal de Saúde, informando que está encaminhando o 

Plano Municipal de Saúde - PMS, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde de Poço 

Verde, como prevê a Lei Complementar 141/2012. O ofício menciona ainda, que o PMS traz 

uma análise situacional, sanitária e epidemiológica do município, acerca da rede de saúde, 

fluxos de acesso, recursos financeiros, o trabalho da educação em saúde, que subsidiam as 

diretrizes, objetivos e metas para serem alcançadas para os próximos quatro anos. Na 

oportunidade, o mesmo expediente encaminha também o Relatório de Gestão da Saúde, do 

terceiro quadrimestre de 2017. Continuando, o Grande Expediente, o senhor vereador Edson 
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de Jesus Reis Santos saudou a todos, e comentou que para ele é motivo de muita alegria, 

estar mais uma vez falando na Tribuna, como representante do povo, iniciando os trabalhos 

legislativos, e pede a Deus que dê sabedoria a todos, para que os vereadores possam contribuir 

cada vez mais para o crescimento do nosso município. Destacou que apesar de ser da 

oposição não é de sua índole esperar ou torcer para que a gestão seja ruim, pelo contrário, 

quer que a cidade cresça cada vez mais, e que as pessoas possam decidir no momento certo, 

quem são seus candidatos.  Na ocasião, o senhor vereador Edson comentou que, mesmo 

estando em recesso os vereadores não pararam de trabalhar e, fizeram diversas visitas às 

comunidades e povoados, e também fez alguns pronunciamentos na rádio local, por entender 

que às vezes é necessário que o representante do povo tome um posicionamento sobre alguns 

assuntos, com responsabilidade e consciência, sempre respeitando as pessoas, defendendo os 

interesses do povo.  E, comentou que, os alunos da Universidade Federal de Sergipe, lhe 

abordaram e questionaram porque o ônibus que trazia os estudantes para o município parou de 

buscá-los em Aracaju, e pediu que o Governo Municipal tomasse providências, sobre o 

assunto, bem como sobre à Casa dos Estudantes, que foi uma promessa de campanha do atual 

Prefeito, apesar de reconhecer que não é uma obrigação do município, mas que de fato 

ajudaria muito os estudantes, mais carentes. Na oportunidade, agradeceu ao Secretário 

Municipal de Saúde de Heliópolis, por ter acolhido dois pacientes de Poço Verde, quando 

estes necessitaram na Casa de Apoio em Aracaju. O edil falou sobre a questão das diárias dos 

motoristas que viajam para Aracaju, e destacou que alguns profissionais da classe o 

abordaram e pediram que fossem tomadas providências, já que eles não estão recebendo este 

direito, e estão tendo que arcar com as despesas de alimentação quando viajam. O senhor 

vereador Didiu reafirmou seu compromisso com o povo, e destacou que continuará estudando 

os Projetos, apresentando suas proposições, e aprovando o que for melhor para a população, 

pois não legisla em causa própria, e acredita que as coisas podem mudar, basta que cada um 

faça a sua parte, quer seja em suas casas, nas escolas, nas igrejas e em qualquer lugar. E, 

pediu que os agentes públicos agissem pensando sempre no próximo, com a consciência e 

respeito. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias saudou a 

todos, e parabenizou aos organizadores do Bloco Pompeu, que foi muito bem organizado, e 

pediu aos organizadores que mantivessem com a essência do bloco, de sair pelas ruas, com 

fantasias, e sem bandas famosas, pois é o que identifica. Também falou sobre a experiência de 

ter participado de uma Romaria junto aos Muladeiros, partindo da cidade de Poço Verde com 

destino a cidade de Monte Santo/ BA, a convite do seu compadre, e em homenagem ao seu 

tio, que está acamado. Agradeceu a todos os seus companheiros que o acompanharam e que o 

ajudaram a passar por esta experiência, pois era algo que nunca havia feito, mas que marcou a 

sua vida, e onde aprendeu algumas atitudes básicas, que foi a simplicidade, compartilhamento 

da alimentação, preocupação com o outro, compreensão, cooperação, determinação, 

superação e partilha, e tudo isso, lhe possibilitou uma alegria imensa, o tornando mais homem 

e um ser humano diferente.  Em seguida, o edil agradeceu ao Secretário Municipal de Obras, 

pelo atendimento de alguns anseios da população e destacou, que haverá muitas solicitações, 

pois nem todas foram atendidas. Chamou a atenção dos presentes sobre as palavras do 

Prefeito Municipal, e destacou que após um ano e dois meses de gestão foi anunciado o 

endereço da Casa de Apoio do município de Poço Verde.  Na oportunidade, o senhor vereador 

José Alessandro falou sobre as câmeras de vigilância que foram instaladas no DMTT, e 

indagou para que estão servindo aqueles equipamentos, já que no período da noite, não existe 

nenhuma pessoa para observar as imagens que estão sendo registradas e passá-las para a 

polícia? Disse ainda, que anseia que o Governo Municipal implante a Guarda Municipal, que 
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é uma das propostas de governo, o quanto antes, para que os furtos não aconteçam. O senhor 

vereador José Alessandro disse também que, após a inauguração da nova sede do DMTT, os 

agentes de trânsito desapareceram, e até mesmo as multas cessaram, mas pede que o Governo 

se posicione sobre a problemática do trânsito, nas ruas do centro às sextas-feiras à noite, aos 

sábados e domingos, pois as pessoas que passam naquelas localidades passam por 

dificuldades para transitar, haja vista que muitas pessoas estacionam nas vias, e alguns bares e 

lanchonetes colocam mesas nas calçadas impedindo a passagem dos pedestres, e ainda, os 

jovens que empinam motos na via.  O edil relembrou que, no início da gestão havia alguns 

agentes de trânsito, que organizava o trânsito na Praça do Triângulo, auxiliando a passagem 

dos pedestres no local, que é de grande movimento. Pediu que, o governo municipal interceda 

sobre estas questões, e que não espere acontecerem mais roubos nas imediações do CECAF 

para tomar uma atitude, nem que alguma pessoa morra atropelada, para que sejam construídos 

redutores de velocidade, que foram solicitados nesta Casa. Na ocasião, pediu a autorização do 

Prefeito, para que possa colocar as lâmpadas da quadra poliesportiva do povoado Saco do 

Camisa.  E indagou se as solicitações feitas pelos vereadores da oposição irão ser cumpridas 

no próximo mandato? Parabenizou ao Prefeito pela manutenção das estradas do município, e 

pediu que realizasse a manutenção de um trecho que passa pelo senhor Dudé, local por onde 

os ônibus escolares costumam passar, e que ainda não foi recuperado e a limpeza das nações, 

antes que as chuvas se aproximem.  O edil comentou sobre um assunto que tem lhe deixado 

muito triste, o memorial do município, que seria instalado na Casa das Irmãs de Santa Maria, 

e que até agora não foi concretizado, e se surpreendeu com a placa de venda na fachada do 

prédio. Por fim, falou sobre a questão da aprovação das contas do FUNDEB, já que o 

Conselho Municipal de Educação, não tem se reunido, e destacou que é uma preocupação 

dele, como membro da Comissão Permanente de Educação desta Casa. Em seguida, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos cumprimentou a todos os colegas vereadores, autoridades 

municipais e comunidade presente, e se solidarizou com o senhor José Tavares, que teve seu 

veículo roubado.  Disse ainda, que é uma satisfação para ele retornar aos trabalhos 

legislativos, para fazer as reivindicações do povo ao Governo Municipal e Estadual. O edil 

comentou que este ano será semelhante ao ano passado, pois também será cheio de desafios e 

destacou que é um ato de muita responsabilidade do Prefeito Municipal se fazer presente na 

Câmara, pois demonstra o quanto ele está preocupado com a unidade entre os Poderes 

Legislativo e Executivo. O edil falou também que está a disposição da comunidade, para 

ajudá-la a fazer as cobranças necessárias, inclusive em relação à Casa de Apoio, e ficou feliz 

por ouvir o anúncio da abertura naquela noite. Na oportunidade, comentou que em 

2017,  utilizou muito a Casa de Apoio da cidade de Heliópolis que acolheu as pessoas que 

levava a Aracaju, e lá eram muito bem atendidas, ressaltou a importância da solidariedade 

entre os municípios vizinhos, que se ajudam quando necessário. Relembrou que, na legislatura 

de 2013-2016 apresentou 166 proposituras ao Prefeito Municipal, que é de seu grupo 

político.  Disse ainda, que o município cresceu muito na gestão de Antônio Dória e, seja em 

relação a questão de ampliação do número de moradias, como também na geração de 

emprego, entre outras coisas, e por isso recomendou que o Prefeito não fizesse comparações, 

pois atrai uma grande responsabilidade para ele, pois a população vai cobrar mais, já que o 

que foi feito pelos seus antecessores é público e notório e não pode ser apagado da história. 

Na oportunidade, falou também que vai renovar as Indicações de sua autoria apresentadas nos 

anos anteriores, principalmente as voltadas para o Distrito de São José, como calçamento, 

esgotamento sanitário, entre outras coisas. Falou também sobre a regularização fundiária, que 

o município está sendo contemplado, e que foi sonhada por ele desde 2009, e que de lá para 
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cá foi objeto de parcerias entre os entes, e hoje é uma realidade para a população 

poçoverdense. Pediu que o Governo Municipal realize a cobertura de reboco das paredes, 

construção de calçada, instalação de um portão e um poste de iluminação dentro do cemitério 

do Distrito São José. Além disso, irá reiterar a Indicação para a construção de vestiários e 

reforma da Quadra Poliesportiva do Distrito São José. Retomou a colocação do Prefeito em 

relação ao repasse constitucional de 32% para a Educação, acima do mínimo, e destacou que 

infelizmente em 2016, a gestão passada não cumpriu  o valor mínimo, mas conseguiu dar uma 

educação de qualidade para os poçoverdenses, sendo destaque como melhor IDEB do Estado, 

enquanto a nota do SINTESE foi 4,6. Por outro lado, em 2017, na gestão atual, a nota do 

SINTESE foi de 5,3, mas o IDEB não foi o melhor do Estado de Sergipe. Relembrou também 

que na gestão 2013 a 2016, os professores acumularam mais de 40% de reajuste salarial, 

atualização  de salário de 22 monitores, igualando aos demais professores da rede, e chamou a 

atenção para a coerência do Sindicato dos Professores. Disse também, que apesar do 

investimento na educação relatado pelo Prefeito, ainda existe alguns passivos que não foram 

pagos aos professores, a exemplo da regência de classe, aprovada por esta Casa, e que a 

Gestão está tentando derrubar, colocando em cheque  a decisão dos vereadores, por questões 

políticas. Afirmou que, o Prefeito tem um grande desafio nas mãos, cumprir com o Piso 

Nacional dos professores aprovado pelo Governo Federal, e concluiu parabenizando-o, pelo 

sua habilidade de persuasão e de diálogo com os professores, obtendo melhores resultados 

mesmo não tendo os mesmos avanços de outrora no IDEB.  E, por não haver outros oradores 

para se manifestar no 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 Gileno Santana Alves saudou a todos, e falou sobre o seu retorno às atividades 

legislativas, destacou que foi muito cobrado pelas pessoas, mas cumpriu o seu papel na 

Secretaria de Agricultura, e afirmou acreditar que realizou um bom trabalho, pois havia uma 

equipe muito preparada lhe assessorando.  Na oportunidade, o senhor vereador Gileno 

afirmou que seu lugar é na Câmara, e vai concluir o seu mandato, e não pretende disputar as 

eleições de 2020. Disse ainda, que para ele é uma grande satisfação ter a presença do vice-

prefeito de Heliópolis nesta Casa, pois é uma pessoa que ele considera muito. O edil falou 

também que, continuará apresentando seus Requerimentos e Indicações, e não é porque está 

ao lado da situação que deixou de fazê-los, e já foi considerado enjoado por outros gestores, 

por estar sempre reivindicando os pedidos da população ao Prefeito. Concluiu dizendo que 

continuará apoiando o Prefeito como seu aliado, e espera que ele possa concluir este mandato, 

e ser eleito para o próximo. Colocou-se à disposição de todos, para trabalhar durante os 

próximos três anos, e afirmou que não se afastará da política, pois gosta muito dela, e 

agradeceu a presença dos munícipes no Plenário. Por conseguinte, a senhora vereadora Josefa 

Délia Félix dos Reis comentou que é uma satisfação estar de volta a Câmara, e também está 

muito feliz por saber que a partir de segunda-feira, os poçoverdenses terão a sua disposição a 

Casa de Apoio, na cidade de Aracaju. E mais, comentou que, continuará reivindicando os 

anseios da população, a exemplo da regência de classe dos professores, o pagamento de 

alguns servidores da gestão passada, que ainda não receberam os salários atrasados, e pediu 

que o Prefeito se sensibilizasse com a situação desses servidores, e também dos estudantes 

universitários que estão sem transporte. E, finalizou agradecendo a presença de todos e se 

colocando à disposição da população. Depois, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário 

agradeceu a presença do Prefeito do Município, do vice-prefeito de Heliópolis e da 

comunidade presente. Inicialmente deu boas vindas aos colegas, e pediu que estes se 

concentrem no que é melhor para o povo de Poço Verde, e não em picuinhas políticas. O edil 
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destacou que, é muito fácil criticar, difícil é colocar o discurso em prática, e retomou as 

palavras do colega José Alessandro, que falou sobre a Casa das Irmãs de Santa Maria, e 

explicou que as freiras encaminharam uma carta para a Prefeitura, justificando a venda 

daquele imóvel, infelizmente o município passa por dificuldades financeiras, e não está em 

condições de adquirir aquele bem, para que seja concretizado o Memorial do Município. O 

edil afirmou que, o transporte dos estudantes universitários estará indo buscá-los amanhã, e os 

levará de volta no domingo, e chamou a atenção sobre a complexidade de administrar um 

município, principalmente, quando está passando por dificuldades. E mais, comentou que ano 

passado o Governo Municipal apresentou um Projeto de Lei para arrecadação de impostos, 

mas como o colega vereador pediu vistas ao Projeto, o mesmo não pôde ser apreciado no 

Plenário, em decorrência do prazo para devolução do mesmo, que é de dez dias, segundo o 

Regimento Interno. O edil, afirmou que não houve até então justificativa para tal pedido de 

vistas, e lamenta que o município esteja deixando de arrecadar recursos, para melhor servir a 

seu povo. O senhor vereador Gilson Rosário parabenizou o senhor vereador Gileno, que está 

retornando a esta Casa, e comentou que está analisando o convite para assumir uma Secretaria 

Municipal, e refletiu que, se o Prefeito Iggor fizer uma boa administração e o povo entender 

que deve reconduzi-lo ao mandato, estará apoiando-o, e agradeceu a presença de todos. Em 

seguida, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou sobre a existência da Lei de Gestão 

Democrática nas escolas, e afirmou que apresentará um Projeto de Lei, para que, na mesma 

chapa para escolha dos diretores das escolas, também seja incluída a escolha dos Pedagogos, 

para melhorar a organização da gestão das escolas do município. O parlamentar contou 

também que, apresentará um Projeto, para a ampliação do período de licença sem 

remuneração, previsto na Lei 441/2007, de um ano para cinco anos, onde ficará a critério do 

servidor retornar antes da licença, se assim for concedida. Enalteceu a presença do Prefeito 

Municipal naquela noite, e desejou sorte a todos os colegas, pois será um ano de muito 

trabalho para todos. Continuando, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

comentou que, o Projeto referido pelo senhor vereador Gilson deveria ter sido encaminhado a 

esta Casa no mês de outubro, e só foi encaminhado no dia 07 de dezembro do mesmo ano. 

Disse também que, nunca aprovou nem aprovará qualquer matéria sem ler, e destacou que 

apesar dos oito mandatos do colega Gilson Rosário, este já aprovou Projetos sem a devida 

análise, e na Sessão seguinte pediu desculpas a população, por não ter lido a matéria. Disse 

ainda, que segundo o artigo 161 do Regimento Interno, os prazos previstos na referida lei, não 

serão contados no recesso, portanto tem dez dias a partir de hoje, para devolver a matéria para 

o Plenário. Falou também que, existe um ofício solicitando que a assessoria jurídica viesse a 

esta Casa, para tirar as suas dúvidas relacionadas à matéria, bem como também será 

encaminhado um ofício à Prefeitura Municipal, solicitando que um técnico venha a esta Casa, 

para elucidar as possíveis dúvidas relacionadas à matéria, pois é de seu interesse que o 

município arrecade, mas é imprescindível saber como e onde será arrecadado, e quem sofrerá 

as sanções dessa arrecadação. Disse que, esteve junto ao Prefeito Iggor em alguns eventos no 

município, e muitas pessoas lhe perguntavam se ele havia „pulado‟, e explicou que, pulou, 

mas foi apenas na festa, que foi muito boa por sinal, junto com seus amigos e familiares. E 

mais, afirmou que será parceiro do Prefeito quando ele precisar, mas quando ele errar, ele vai 

cobrar, pois é fiscal do povo. Na ocasião, o edil parabenizou os funcionários que, respeitam os 

vereadores e que os tratam de forma cordial e respeitosa, e afirmou que se ele vai a algum 

órgão para falar com o Secretário para cobrar algo, não é para si, mas para a população, e se o 

Secretário não faz um bom trabalho, a gestão será mal avaliada pela própria população, 

portanto está ajudando ao Prefeito. Reafirmou que seu papel é defender os direitos da 
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população que o elegeu, e concluiu dizendo que está dentro do prazo de análise do Projeto, e 

se ele achar que está tudo de acordo, certamente o aprovará, e se entender que precisa ser 

alterado, vai apresentar emendas, para que a população não seja prejudicada. Por conseguinte, 

o senhor Presidente parabenizou o senhor José Tavares, pelo comprometimento dele na vida 

pública, pois tem uma trajetória política muito bonita, e continua fazendo um bom trabalho 

pelos seus conterrâneos, e por isso tem grande prestígio da população. Disse ainda, que o 

convidado fez colocações muito claras sobre o que aconteceu com o veículo dele, e espera 

que o poder público possa tomar as providências cabíveis, e que a sociedade também possa 

fazer a sua parte denunciando este tipo de crime a polícia. Ele pediu que o Prefeito 

viabilizasse a instalação de câmeras nas proximidades do CECAF, para prevenir este tipo de 

crime. O edil agradeceu a presença do vice-prefeito e dos vereadores de Heliópolis e disse que 

fará uma visita à Câmara de Vereadores daquela cidade.  O senhor Presidente Alexandre Dias 

comentou que, a Câmara de Vereadores obteve a nota 8,5 no quesito Transparência Pública. 

Também falou sobre os Projetos de Lei 946 e 947/2017, que o senhor vereador José 

Alessandro pediu vistas, e se solidarizou com o colega, pois é um direito do vereador previsto 

no Regimento Interno. Disse ainda, que os senhores vereadores José Alessandro, José 

Raimundo e Edson de Jesus solicitaram uma diligência à ERPAC e também com a assessoria 

jurídica da Casa, para dirimir dúvidas, mas como os Projetos são muito extensos, não houve 

tempo, para serem votados antes do recesso, apesar de que o Prefeito tinha a outorga de 

convocar sessão extraordinária, se ele entendesse que deveria fazê-lo, mas não foi o caso. Na 

oportunidade, parabenizou o Prefeito pela vinda dele a esta Casa, e destacou que todos os 

membros do Poder Legislativo estão e sempre estiveram abertos ao diálogo e às pontes, tão 

mencionadas pelo Prefeito, e deu exemplos de alguns momentos em que esses diálogos 

ocorreram, sempre de forma respeitosa entre ambas as partes. Comentou que, as discussões e 

embates no campo das ideias são muito importantes, pois faz a gestão crescer, e é muito 

comum a oposição cobrar mais, que a situação, não suprimindo o mérito da última. Comentou 

que, no ano passado houve uma audiência pública para discutir o orçamento, junto com a 

população e os vereadores, cogitando outras possibilidades no orçamento, e naquela ocasião, 

ficou muito triste, pois houveram reuniões, onde alguns colaboradores municipais foram 

convencidos de que o município iria parar, em decorrência do orçamento, e que não 

receberiam seus salários, mas após algum tempo as pessoas entenderam que nada disso era 

realidade. Reiterou as palavras do colega Pedro de Jesus Santos, e destacou que é de bom 

tom, que todos os agentes políticos sejam mais humildes e pacientes, pois ao fazer 

comparações com outras gestões, em tão pouco tempo, o gestor traz muita responsabilidade 

para si, e cada Prefeito que passou pelo município deixou sua contribuição, e por ser um 

município pobre, necessita muito da união e da parceria dos Poderes Legislativo e Executivo, 

e enfatizou que o Prefeito pode contar com o diálogo, que sempre teve. O edil falou sobre os 

vídeos que veiculou nas redes sociais fazendo algumas cobranças, e que repercutiram muito, 

mas ao mesmo tempo, também apresentou notas agradecendo o atendimento de suas 

reivindicações assim que foram resolvidas, mas ainda existem algumas que ainda estão para 

serem resolvidas. Na oportunidade, o senhor Presidente pediu que o Secretário Municipal de 

Obras desse uma atenção à estrada localizada no povoado Campestre, nas proximidades da 

casa do senhor Joãozinho, que está inacessível, e também pediu a melhoria da estrada do 

Povoado Malhada da Onça. E ainda, solicitou a insalubridade dos Garis e Margaridas, que 

trabalham expostos ao sol e as intempéries do tempo, e que necessitam desse reconhecimento. 

O edil pediu ainda, que o Prefeito se sensibilizasse com a questão do cemitério local, que não 

tem mais vagas para novos túmulos há algum tempo, e é um problema que está aumentando, 
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pois atualmente, as pessoas estão sendo enterradas em túmulos que são muito antigos, e outras 

estão cedendo espaço em sepulturas de parentes, por não haver mais espaço.  Continuando, 

relembrou de algumas Indicações solicitando quebra-molas e faixa de pedestres nas 

proximidades da Escola de Gorete, na Rua João XXIII, uma rua de grande movimento, onde 

já ocorreram acidentes. E, por não haver outros edis para se manifestarem nas Considerações 

Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, com a execução do Hino 

Nacional, ficando todos convocados para no dia vinte de fevereiro 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 quinze de fevereiro de 2018. 
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