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Ata da Décima Primeira Sessão Extraordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em 

vinte e sete de junho, às vinte e uma horas e trinta minutos, 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), 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 das Atas das 

Sessões anteriores. No Grande Expediente, o senhor Presidente publicou ofício do Instituto 

Nacional do Seguro Social, em atenção ao Ofício nº 115/2019 desta Casa Legislativa, solicitando 

providências emergenciais para a reforma da unidade de atendimento do INSS do munícipio de 

Poço Verde. De acordo com o laudo técnico, dos engenheiros do INSS, ficou evidenciado no 

expediente que o prédio da agência do INSS local apresenta problemas nas fundações, e a 

instituição está estudando uma solução para resolver este problema, haja vista que, a Prefeitura 

Municipal disponibilizou um prédio, mas o mesmo não atende as exigências técnicas de instalação 

da unidade. Segundo o responsável pelo INSS informou ainda, que estar sendo analisada a 

possibilidade de fechamento provisório da unidade, para reforma e os atendimentos serão 

agendados e realizados na cidade mais próxima.  Continuando, o senhor Presidente falou sobre 

uma Indicação, sugerindo ao Poder Executivo municipal que fizesse convênio com a Banda Lira 

Santa Cruz, para que a organização  pudessem continuar  o belíssimo  trabalho que vem fazendo. 

Na oportunidade, o edil leu uma mensagem  do maestro João  Marcos, responsável  pela Lira, no 

qual lamenta a falta  de incentivo do Poder Público, e elogia a iniciativa da Casa Legislativa em 

buscar aprovação  de uma lei que crie  política pública de incentivo  a Cultura, através da Lira, que 

congrega com pessoas de várias classes, credos e realidades sociais, portanto será  de grande valia 

uma lei que autorize o município  a fazer convênio  com essa instituição  social, bem como, o 

continuo apoio de toda sociedade poçoverdense. O edil relembrou ainda, que a Lira  sempre teve 

um grande apoio nas gestões passadas, mas já alguns anos esse incentivo  tem diminuído, apesar 

dos esforços do  senhor João  Marcos, para pedir ajuda a qualquer  gestor, independente  de 

partido.  Na sequência, a palavra foi concedida ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal 

Everaldo Iggor de Oliveira que inicialmente falou sobre o problema da falta de médicos no 

município, principalmente para o Programa Saúde da Família das comunidades rurais. O chefe do 

executivo  comentou que, buscou diversas soluções para este problema, uma delas foi à 

manutenção de auxílio financeiro, a fim de atrair os médicos, para o município, e agradeceu aos 

vereadores, pela aprovação do projeto oriundo do Poder Executivo. Falou também sobre o Projeto 

de Lei apresentado pelo senhor vereador Pedro, objetivando o pagamento dos servidores no 

último dia útil do mês, e destacou que, gostaria muito de realizar os pagamentos em dia, mas a 

realidade é que as receitas do município, nem sempre são repassadas em dia, pelo Governo 

Federal, e como foi impetrado um mandado de segurança contra o município, a gestão municipal 

teve que se valer da lei de 167/1995.  Na oportunidade, ele comentou que em relação à Lira  

Municipal, hoje a tarde houve uma reunião, com a Primeira dama e os representantes da 

instituição, onde discutiu-se a celebração de convênio com o Poder Executivo, o que põe fim 

numa celeuma política recente, que por falta de diálogo, expôs o Poder Executivo e a instituição 

desnecessariamente nas redes sociais. O Prefeito Iggor Oliveira  comentou que, apresentou 

emendas ao governo, e está aguardando a liberação de uma verba de cento e dez mil reais, para a 

aquisição de instrumentos e equipamentos, para a Lira. Disse ainda, que os participantes da Lira 

serão cadastrados no sistema da assistência social e farão parte do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. Continuando, o senhor Presidente agradeceu a falou sobre a 
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importância  de transmissões das sessões ao vivo, e do alcance e  abrangência que  traz, haja vista 

que cada vez mais pessoas  acompanham o trabalho dos vereadores, e destacou que a Casa 

Legislativa prioriza a independência  dos poderes.  Em seguida,  o senhor vereador Gilson Rosário 

saudou a todos e, comentou sobre o Campeonato  Municipal   e, destacou que a tabela dos jogos 

está  disponível nas redes sociais. Ele falou também sobre a importância  das pessoas 

acompanharem os trabalhos  dos vereadores, e perceberem quais vereadores têm compromisso 

com a população, e os que não tem, para que mais tarde possam julgar quais merecem retornar ou 

não a esta Casa.  O edil  afirmou que, alguns vereadores agem de forma equivocada, e muitas 

vezes votam em projetos a seu bel prazer, sem coerência  e divergindo do posicionamento da 

bancada que faz parte, e citou os nomes dos colegas Damares e Emílio, que perguntam qual o 

entendimento da bancada sobre determinadas matérias, mas votam contrário. O orador 

concluiu  dizendo que, se ele não  estiver se sentindo  bem no agrupamento que está, ele se 

reúne  com as pessoas, expõe  seu descontentamento  e  se afasta do grupo, e desejou um bom 

recesso a todos. Por conseguinte, o senhor  Presidente comentou  que a vereadora Damares  tem 

feito à parte dela, pois vereador tem bancada, mas também tem que ter opinião, e é  uma 

prerrogativa  do vereador votar contra ou a favor de alguma matéria , até mesmo se abster, caso 

não concorde com o que está  sendo tratado, isso mostra que a edil estar  fazendo o trabalho 

correto, demonstrando  para seus eleitores opinião.  Continuando, o senhor  vereador Pedro de 

Jesus saudou a todos, comentou que a presença do Prefeito  é  muito  positiva , pois demonstra 

respeito pelo Legislativo. Ele disse ainda, que as bancadas se respeitam entre si, mas o debate e as 

divergências são naturais e saudáveis e pertinentes ao processo legislativo, que está  preocupado 

em deliberar  projetos e políticas públicas  que desenvolvam a cidade. Ele afirmou que, o projeto 

de sua autoria não foi para desafiar o Prefeito, mas uma solicitação  direta de diversos servidores, 

que se sentiram desfavorecidos com a atuação  do Governo Municipal, em basear-se numa lei para 

justificar o atraso dos salários. O edil  afirmou também, que se ouvisse  a solicitação  das pessoas e 

nada fizesse, seria como se não estivesse fazendo valer seu mandato de vereador, e declarou que 

precisa dar respostas concretas aos munícipes, através das indicações, requerimentos e leis. E 

mais,  afirmou que também  cumpre seu papel como professor, pois é um profissional 

comprometido com seu trabalho e com seus alunos,  ressaltou que, durante esse primeiro semestre 

também  fez seu papel assistencialista, que apesar de ser criticado por algumas pessoas é um 

serviço muito necessário em municípios pequenos, e finalizou desejando um bom recesso a todos, 

e que retornem revigorados para o segundo semestre.  E, por não haver outros oradores para se 

manifestar no Grande Expediente, deu-se início a Ordem do dia. Na Ordem do Dia, foi submetido 

em votação o Projeto de Lei 979/2019 - Dispõe sobre a autorização de o Poder Executivo 

conceder auxílios financeiros aos médicos contratados para a Rede Municipal de Atenção Básica, 

e dá outras providências, sendo:  APROVADO POR UNANIMIDADE EM TERCEIRA 

VOTAÇÃO E REDAÇÃO FINAL. Em seguida, o Projeto de Lei 980/2019- “Altera a redação 

do art. 2º da Lei 167 de 30 de junho de 1995”, também foi posto em votação obtendo como 

resultado: APROVAÇÃO TERCEIRA VOTAÇÃO E REDAÇÃO FINAL COM O PLACAR 

DE 07 (SETE) VOTOS FAVORAVEIS, e 02 (DOIS) VOTOS CONTRÁRIOS, DOS 

SENHORES VEREADORES GILENO SANTANA ALVES E AMAURY BATISTA FREIRE. 

E, por não haver outras matérias para a Ordem do Dia, teve início as Considerações Finais. Nas 

Considerações Finais, a senhora vereadora Damares Vieira comentou que, quando não entende 

de determinado assunto, procura tirar suas dúvidas com os colegas, e nas votações daquela noite, o 

colega Gilson Rosário orientou que, votassem sim na primeira votação do Projeto 980/2019, 

depois este edil  resolveu votar contrário no mesmo projeto, na segunda votação, mas decidiu 

manter a sua posição, e continuou aprovando, porque entendeu que, não está prejudicando nem o 
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Prefeito nem a população. Ela disse ainda, que respeita o Prefeito, como também os colegas, mas 

partir de agora seguirá a sua experiência e intuição, para deliberar sobre as matérias, que tragam 

benefícios para a população, mesmo que a sua bancada vote contrário. A edil  disse que, trabalha 

em conjunto com  o Prefeito, e não tem nada contra o colega Gilson Rosário, mas exige que este  

a respeite. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson Rosário comentou que, não é a primeira vez 

que a colega Damares foi infiel a sua bancada, e destacou que foi contrário ao projeto, porque a 

matéria chegou e foi votada no mesmo dia, também disse que vota com sua consciência, e não por 

determinação do Prefeito. No entanto, afirmou o orador, a colega Damares tem uma conduta 

diante da presença da vereadora Délia e na ausência desta se comporta diferente, e ressaltou que é 

importante que as pessoas observem isso, para decidirem quem merece retornar a esta Casa, e 

concluiu desejando um bom recesso a todos.  Em seguida, o senhor Edson Didiu comentou que, 

no dia 09 de julho os projetos „Um Milhão de Almas e „Mochila no Sertão‟, atuarão por quatro 

dias no município, realizando evangelização, como também haverá atendimento odontológico, 

médico, psicológico, distribuição de cestas básicas na sede do município e nos povoados. O edil  

comentou que tem feito seu papel de vereador trazendo as demandas que a sociedade lhe 

apresenta, muitas vezes critica o Poder Executivo, mas também apresenta soluções de alguns 

problemas, através das Indicações que apresenta. Afirmou ainda, que sempre busca fazer o melhor 

pela sociedade poçoverdense, pois não aguenta ver as pessoas sofrendo. Disse ainda, que ficou 

triste com o comentário feito pelo colega Gilson Rosário, em referência a Damares e, se 

solidarizou com a colega edil, e espera que eles possam conversar e, que não guardem mágoas, 

pois os dois são amigos de longa data. Por fim,  parabenizou o senhor  Presidente pela condução 

da Casa, e desejando um feliz recesso a todos. Continuando, o senhor vereador Gileno Santana 

agradeceu a Deus, pelo restabelecimento de sua saúde, também agradeceu a todos os amigos e 

colegas pelas orações, pelas palavras de estímulo, que fortaleceram e motivaram seu espírito. 

Disse ainda, que votou contrário ao PL 980, porque compreende que não é intenção do Prefeito, 

pagar o salário atrasado, mas infelizmente as condições do município não são favoráveis a isto, e 

destacou que tem um posicionamento firme, e independente, e quando decide votar favorável ou 

contrário, segue a sua experiência e intuição. E, concluiu agradecendo a presença de todos, e 

desejando um bom recesso a todos. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro se solidarizou com a 

colega Damares Vieira, e pediu que esta  não levasse as discussões daquela noite, para o lado 

pessoal, e parabenizou a forma como esta se comportou, demonstrando seu apoio ao Prefeito, 

como também o seu compromisso com a sociedade. Por fim, o senhor Presidente agradeceu aos 

servidores da Câmara Municipal, pelo trabalho eficiente e exemplar que desenvolvem. 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 primeiro de agosto 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, vinte e sete de junho de 2019.  
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