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Ata da Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em dezenove 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: 

Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), José Alessandro Santana Farias (Segundo 

Secretário), Amaury Batista Freire, Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, 

Gilson Santos do Rosário e Pedro de Jesus Santos. A seguir, houve a apresentação das 

seguintes proposições: Requerimento 001/2019 - Convida o enfermeiro José Magno Alves dos 

Santos, a comparecer em uma das Sessões Ordinárias deste Poder Legislativo, em data a 

combinar, para falar a respeito do Câncer, suas incidências, como evitar e tratamento, de autoria 

do senhor Presidente Alexandre Almeida Dias, Requerimento 002/2019 - Ao senhor Antônio 

Mário Almeida Fonseca, Secretário Municipal de Educação, solicitando o que segue: 1. 

“Encaminhamento a este Poder Legislativo do laudo relativo a vistoria do Corpo de Bombeiros, 

realizada nas Escolas da Rede Pública Municipal”, Requerimento 003/2019 - Ao senhor Antônio 

Mário Almeida Fonseca, Secretário Municipal de Educação, solicitando o que segue: 

1.“Encaminhamento a este Poder Legislativo da discriminação de todas as linhas do transporte 

escolar, com os respectivos  números de alunos usuários em cada uma delas”, Requerimento 

004/2019 - Ao senhor Antônio Mário Almeida Fonseca, Secretário Municipal de Educação, 

solicitando o que segue: 1.“Encaminhamento a este Poder Legislativo de relatório expedido pela 

engenharia do município, a respeito das condições físicas e  elétricas das escolas da rede pública 

municipal”, Requerimento 005/2019 - Ao senhor Antônio Mário Almeida Fonseca, Secretário 

Municipal de Educação, solicitando o que segue: 1.“Encaminhamento a este Poder Legislativo do 

relatório de vistoria dos ônibus escolares realizado pelo DETRAN/SE, conforme legislação em 

vigor”, Requerimento 006/2019 - Ao senhor João Ramalho Barreto Conceição, Secretário 

Municipal de Saúde, solicitando o que segue: 1.Encaminhamento a este Poder Legislativo da 

relação nominal dos medicamentos existentes na farmácia básica, com os respectivos quantitativos 

em estoque; 2. Relação nominal das equipes do PSF; 3. Escala dos servidores que compõem a 

emergência da Clínica Saúde da Família, todos estes de autoria do senhor vereador Didiu/PSB, 

Indicação 001/2019 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito 

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

Obras e Urbanismo, voltadas para a realização de limpeza da rede de esgoto e manutenção do 

bueiro da Rua Ramalho Barreto Conceição, na sede desta municipalidade, bem como da Rua João 

Emídio dos Santos, esta localizada no Conjunto Habitacional Albano Franco; 2. Providências 

emergenciais junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para limpeza da Praça 

do Conjunto Pedrinho Valadares e da Praça do Conjunto Françual de Souza, apresentada pelo 

senhor vereador Léo de Fonsinho/PC do B e a Indicação 002/2019 - Ao excelentíssimo senhor 

Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito Municipal, solicitando o que segue: 1. Providências 

emergenciais para a formalização do Convênio com o IPESSAÚDE, conforme Lei Municipal 

560/2010; 2. Contratação de médicos das áreas de pediatria, geriatria, obstetrícia e ginecologia, 

para atendimento na rede pública municipal; 3. Contratação de profissionais para composição 

completa de todas as equipes do PSF (médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde); 

4.Providências junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a conclusão do 
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calçamento da Avenida Capitão José Narcizo, nas proximidades da Igreja Nova Aliança, esta 

última proposta pelo senhor vereador Didiu/PSB. Em seguida, deu-se início ao Grande 

Expediente, no qual o senhor Presidente Alexandre Dias/PSDC comunicou que os senhores 

vereadores Gileno Alves e Délia Félix não se fizeram presentes, por estarem com atestados 

médicos. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos/PDT cumprimentou todos os 

vereadores e todos os poçoverdenses e falou que estão iniciando os trabalhos legislativos na Casa 

Legislativa, e cumprindo o dever de vereador e através de proposições buscam através da 

iniciativa do mandato para que as coisas melhorem. Destacou que ficaram em recesso legislativo, 

mas continuou fazendo as atividades de vereador, assim como os demais colegas vereadores e 

falou da honra de estar abrindo a Sessão e compartilhou que esperava que o Prefeito Iggor 

Oliveira estivesse dando as boas vindas como nos anos anteriores para que a Câmara trabalhe para 

desenvolver o município e destacou que é preciso que os poderes sejam cordiais e comentou que 

não será por isso que não farão os seus trabalhos. Disse que trabalhará e trará boas proposições e 

levará as solicitações da população até o executivo. O parlamentar chamou a atenção sobre sua 

independência política e afirmou que o povo está acima de qualquer grupo político e falou de sua 

responsabilidade e de sempre dialogar. Comentou em seguida, que o líder político, o ex-prefeito 

Toinho de Dorinha candidatou sua esposa a Deputada Federal pensando no amanhã para retomar o 

grupo ao poder. Disse ainda o orador, que não estar antecipando o processo político e que em 

todos os lugares já tem organizações para esse fim e destacou que nas redes sociais já tem 

agrupamentos para o pleito de 2020. Comentou também que ontem o agrupamento que lhe dá 

sustentação se reuniu para falar de seu mandato para ouvir a comunidade e que levará essa reunião 

para as comunidades. Argumentou por que não participar do processo majoritário em 2020 e falou 

que não deliberou nesse sentido, mas que pode ser possível e destacou ainda algumas pessoas 

aspiram se candidatar a majoritária em 2020, assim como alguns colegas vereadores. Falou do 

sonho no último pleito de ser vice, mas que não guardou rancor. Afirmou em seguida o orador, 

que compreende que terá muitos debates de melhorias para a população, e, destacou que o pleito 

em 2020 será complexo em relação ao partido e o fundo partidário. Falou que o executivo cuida 

do município e o legislativo do povo e que nada se resolver no meio administrativo sem passar por 

esta Casa e mencionou a empresa Dakota que dá sustentação a Poço Verde e foi preciso aprovação 

de diversos projetos para continuar no município e parabenizou o Presidente pela transmissão das 

Sessões. Na sequência, o senhor vereador José Alessandro/PC do B saudou a todos, iniciou 

parabenizando o Presidente Alexandre Dias pela mudança do sistema de transmissão das Sessões 

e falou da participação das pessoas de outros munícipios através desse suporte. Desejou aos 

colegas vereadores bom retorno e comentou que quando estão em recesso carrega algumas 

responsabilidades que não são do vereador, mas do Poder Executivo e explicou que o papel do 

vereador é o de cobrar e fiscalizar. O orador destacou a falta de compromisso do Prefeito e 

afirmou que muitos dos discursos na campanha deste diziam que as tradições iriam voltar, mas 

destacou o edil, que o que se percebe é que o Governo Municipal acabou com algumas tradições a 

exemplo das quadrilhas juninas, porque não têm apoio financeiro do município, e, chamou atenção 

que no primeiro ano o Prefeito pagava em dia os salários dos servidores e ia às redes sociais 

divulgar tal feito, e, hoje não utiliza o mesmo mecanismo para dizer que atrasa salários. Disse 
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ainda o edil, que as chuvas estão próximas e questionou  quais foram às providências tomadas pelo 

então Secretário de Obras  João Ramalho para evitar os transtornos ocasionados com o último 

temporal? Comentou em seguida,  sobre a  Audiência Pública que houve no Conjunto Françual, 

onde naquela oportunidade o Secretário João Ramalho se colocação à disposição para amenizar a 

situação daquela comunidade. O orador sugeriu que os senhores vereadores visitassem o Conjunto 

Françual de Souza e destacou a situação que está à praça daquela comunidade, que requer 

melhorias urgentes, assim como, a praça do Conjunto Pedrinho Valadares. Declarou que precisa 

dizer nesta Casa o que estar acontecendo e parabeniza o Prefeito quando este faz, e comentou 

sobre os processos licitatórios do município que são demorados e acabam adiando as obras e 

serviços, e declarou que tem funcionários no município que estão sem receber. Disse ainda que 

fará Indicação sobre solicitação de poda de árvores na Avenida Simão Dias. O parlamentar disse 

também que representa os trabalhadores rurais do município nesta Casa e que esteve na segunda-

feira na DDR - Divisão Desenvolvimento Rural que antes fazia parte do Ministério da Agricultura 

e Pecuária, onde hoje é Agricultura, Pecuária e Abastecimento e agradeceu ao pessoal da FETASE 

que fizeram o intermédio com o Coordenador Geral, para saber a situação do Garantia Safra. 

Destacou que até sexta apenas sete municípios tinham recebido. Disse ainda que naquela 

oportunidade, perguntou como é feita à escolha do município. O edil citou a quantidade de 

famílias escritas nesta municipalidade e afirmou que o Coordenador do Programa Garantia Safra 

ficou satisfeito com o trabalho realizado em Poço Verde em parceria com a EMDAGRO e o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e, declarou que teve conhecimento que todos os agricultores 

inscritos irão receber o Garantia Safra, o senhor vereador Léo de Fonsinho/PC do B declarou 

que na referida reunião também se inteirou a respeito do Projeto Dom Távora, onde ficou sabedor 

que algumas atividades já estão em execução e finalizou parabenizando a ousadia dos jovens do 

Distrito São José pela festa que manteve a tradição e pediu humildade ao Prefeito e afirmou que 

este deve o mandato ao povo. Por conseguinte, o senhor vereador Edson Didiu/PSB 

cumprimentou a todos e elogiou a transmissão da Sessão e disse que os vereadores não pararam de 

trabalhar no período de recesso e disse que faz assistencialismo porque não suporta ver a 

população sofrer. Falou dos Requerimentos ora apresentados de sua autoria  e da Indicação que 

traz a necessidade  urgente da regularização dos PSFs do município, dentre outras situações  que 

acarreta grandes problemas porque a população faz uso de medicamentos que precisa de receita e 

superlota a urgência. Disse que faz parte de outro grupo político, mas nunca torceu para que esse 

governo não desse certo, e, declarou que ver as dificuldades do município e o Prefeito não esta 

cumprindo o que foi prometido. O edil também afirmou que o Governador do Estado na campanha 

dizia que iria resolver os problemas e já comunicou que irá atrasar salários porque estar com 

dificuldades financeiras. E, afirmou o edil que não culpa ninguém por ter elegido o governador 

Belivaldo Chagas. O parlamentar orador comentou que indagava no período eleitoral se a 

melhoria da Rodovia Pedro Almeida Valadares seria apenas até o povoado Feirinha, no município 

de Simão Dias, e chamou a atenção do problema de sinalização e falta de acostamento na 

mencionada rodovia. Falou ainda de suas proposições ora apresentadas e afirmou que é preciso ter 

o compromisso de governar o município. O edil disse ainda como pode a comunidade chegar na 

farmácia básica e não ter os medicamentos e no posto de saúde ser restringindo a quantidade de 
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exames e perguntou o que está acontecendo? A seguir, o senhor vereador Didiu/PSB comentou  

que no município não tem médicos com outras especialidades para atender a população e disse que 

é obrigação do gestor resolver a situação e pediu ao líder da situação que interceda ao Prefeito 

Iggor Oliveira. Chamou a atenção em seguida,  que assim como o ex-prefeito Toinho de Dorinha 

que trouxe a Dakota o Prefeito atual pode buscar outras fábricas para empregar a população. 

Também falou que foi anunciado 12 milhões de emendas no ano passado e perguntou onde estão 

essas emendas e que quer respostas concretas. Enfatizou, que durante o recesso muitas pessoas o 

procuraram para resolver várias problemáticas que são obrigações do município, e, demostrou sua 

indignação sobre várias coisas erradas que estão acontecendo no município, voltou a falar  sobre o 

convênio com Ipesaúde e comunicou que esteve reunido com representantes dos sindicatos do 

município para ver se o município pode aderir e destacou que para o estado  é uma alíquota e para 

o município  é outra, o que se faz necessário à união de todos para igualar tal situação. O 

parlamentar orador disse se o executivo precisar pode se somar a essa Casa porque estão aqui para 

servir a população e salientou que ajudou no projeto de suplementação. Disse aos poçoverdenses 

que quiserem dá sugestão para melhorar no município pode entrar em contato, porque seu trabalho 

é de luta e que quer estar sempre e dialogando com o povo. E, por não haver outros oradores 

inscritos para o Grande Expediente, e ainda, por não haver matérias para serem discutidas ou 

votadas na Ordem do Dia, teve início as Considerações Finais, com o senhor vereador José 

Alessandro/PC do B ao comentar que o senhor vereador Didiu/PSB mencionou os remédios da 

farmácia básica e, acrescentou que quando o povo chega à clínica e precisa de medicação tem que 

comprar e lamentou o edil que não se recorda quando viu o Prefeito no município e afirmou que 

tanto se falava dos outros prefeitos que não ficava no município. Falou ainda, que o Secretário de 

Educação estar à frente da pasta do esporte, situação preocupante, destacou o edil, porque lidar 

com educação já é difícil, e questionou qual vai ser a prioridade com relação ao esporte? E, 

agradeceu ao Secretário Mário pela atenção ao campeonato estadual  dos quarentões. Depois o 

senhor vereador Gilson Rosário/PMN cumprimentou a todos e desejou bom retorno a esta Casa e 

que possam a cada dia trabalhar mais em prol do povo. O edil disse que foi a Codevasf atendendo 

ao pedido da Associação dos Pescadores, informou que na próxima quinta estará recebendo carro 

pipa e algumas forrageiras para destinar aos agricultores e disse que seus deputados estão à 

disposição e que estão ampliando o Projeto Dom Távora para melhorar a qualidade de vida do 

povo. Também aproveitou para agradecer aos senhores vereadores Pedro e Jaci e a empresa  

Jfilhos pela a festa no Distrito de São José e agradeceu aos organizadores do evento. Continuando, 

o senhor vereador Amaury Batista desejou boas vindas aos colegas vereadores e pediu paciência 

e disse que o Brasil e o Estado estão com dificuldades e que em Poço Verde não é diferente e 

destacou que o Prefeito Iggor Oliveira dialogou com os vereadores que demonstrou a dificuldade 

financeira. A seguir, o senhor vereador Edson Didiu/PSB reportou-se ao vereador Amaury 

Batista e declarou ter paciência e afirmou que o que foi prometido pelo Governo Municipal era 

diferente do que se estar vendo já no terceiro ano de mandato e comentou que na qualidade de 

vereador precisa fazer o papel de cobrar com responsabilidade e afirmou o descompasso com a 

mudança de Secretários, e, destacou que quer que o município cresça e demostrou sua indagação 

de ver a população ir à casa do vereador fazer solicitação que é dever do município e que precisa 
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de resposta concreta e planejamento e que terá paciência, mas fazendo cobrança. Depois, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos/PDT comentou sobre a solicitação da Paróquia São Sebastião 

para realização da ampliação capela do Distrito de São José e explicou que o Padre Eder pediu 

contribuição dos parlamentares e da Prefeitura para que o espaço da praça da capela seja 

documentado para a Igreja. Disse que foi um dia produtivo e que haverá debates e destacou sua 

importância. Falou que no retorno aos trabalhos legislativos houve algumas mudanças e sugeriu 

cuidado e que não se faça como o ex-prefeito Thiago Dória que nos últimos anos não teve líder da 

bancada. E, afirmou que são situações pessoais e que é importante ter líder da bancada para levar 

os anseios ao Prefeito. E, por não haver outros edis para se manifestar nas Considerações Finais, o 

senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos convocados no próximo dia 

vinte e um de fevereiro de dois mil e dezenove, no horário regimental, 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, dezenove de fevereiro de 2019.  
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