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Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em dois de 

abril, 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), Amaury Batista Freire, Damares Vieira 

Cavalcanti, Gilson Santos do Rosário, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. A 

seguir, houve a apresentação das seguintes proposições: Moção de Congratulação 005/2019 - 

Congratulações a empresa Dakota Calçados S/A, em virtude do 5º ano de funcionamento na sede 

desta municipalidade; Indicação 035/2019 - Ao ilustríssimo senhor Antônio Mário Almeida 

Fonseca, Secretário Municipal de Educação, solicitando o que segue: 1. Instituição de calendário 

de pagamento anual de todos os servidores da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a 

legislação pertinente; estas duas de autoria do senhor vereador Edson Didiu, Indicação 036/2019 

- Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito desta 

municipalidade, sugerindo o que segue: 1. Providências emergenciais junto aos órgãos 

competentes voltadas para a coleta de lixo na comunidade Cansanção, até a residência do senhor 

Ademar; esta última de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus Santos. Em seguida, deu-se 

início ao Grande Expediente, onde o senhor vereador Pedro de Jesus Santos, iniciou saudando os 

colegas vereadores e a todos que acompanham a Sessão, avaliou os debates na Casa sobre a ótica 

das políticas públicas que tem sido discutido nos últimos dias pela Igreja Católica com o tema da 

Campanha da Fraternidade. O edil destacou, que acredita que tem sido um tema tratado em todas 

as esferas pensando no melhor para a população, afirmou que nessa concepção de política pública 

a comunidade Cansanção tem discutido para que o carro do lixo possa atendê-los, por isso, 

apresentou Indicação para mostrar firmeza no pedido daquela comunidade e mencionou a 

dificuldade de chegar políticas nas localidades pequenas do interior. Comentou também sobre as 

discussões sobre os agentes de trânsito e de um cidadão que o abordou comentando que os 

vereadores Pedro e Léo de Fonsinho determinaram aos guardas de trânsito aplicarem multas. 

Falou que a lei de trânsito no município já tem dez anos e é da responsabilidade de cada indivíduo 

na cidade e que os agentes tem a mesma autoridade que a PRF e a CPRV.  Esclareceu que não 

tratou do tema e que o colega vereador Léo de Fonsinho convidou a coordenadora do 

departamento para que viesse discutir o assunto para que os agentes de trânsito atuassem, no 

sentido de organizar o trânsito em algumas áreas da cidade. Pediu para o Executivo e ao DMTT 

fazer o que é de direito como sinalização, faixas de pedestres, organizar o trânsito e dá os aparatos 

aos guardas para cobrar o que é de dever dos condutores. Salientou que não pode pessoas de má fé 

pôr responsabilidade no Poder Legislativo devido às multas, porque em nenhum momento os 

vereadores se posicionaram para multar os cidadãos. Pediu para que essas pessoas se retratarem e 

não falem do que não viu. Finalizou dizendo que a sociedade deve sempre buscar o debate das 

políticas públicas no campo das ideais, o orador edil disse que conversou com o Pe. Eder Santos 

para combinar data para o pároco vir a esta Casa falar sobre políticas públicas e pediu para que 

este fato possa ser anunciado  no carro de som e convidar os órgãos administrativos do município 

e as associações para dialogar sobre esse tema. E, na sequência, o senhor Presidente Alexandre 

Dias disse que naquela data recebeu informação que não havia médico na urgência e que ligou 

para a clínica e que realmente estava vago porque tinha ido até PSF no interior e iria atender a 
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população da sede à tarde. Destacou que havia outro médico ao lado da clínica atendendo outro 

PSF, e, foi informado que aparecendo qualquer emergência atenderia e esclareceu que não é dessa 

maneira que deve trabalhar porque plantonista é quem deve atender na urgência. Explicou que 

teve a informação que essa medida foi tomada em reunião e que iria ser adotada por alguns dias. 

Argumentou que existe Requerimento que solicita do Secretário de Saúde senhor João Ramalho 

para falar sobre os PSFs descobertos. O parlamentar falou também sobre os agentes de trânsito, no 

qual um cidadão o comunicou que um agente de trânsito o multou quatro vezes, esclareceu que 

alguns agentes estão levando para o lado pessoal e fazendo o que quer e destacou que o município 

não suporta essa condição. Disse ainda o orador que se dependesse de si com esses 

acontecimentos não haveria agente de trânsito nesta municipalidade. Depois, o senhor vereador 

Edson Didiu cumprimentou os vereadores e a todos que estão acompanhando a Sessão comentou 

que no último dia foi momento importante porque há cinco anos estava sendo instalada a Dakota 

Calçados com muita luta pelo ex-prefeito Toinho de Dorinha. Declarou que essa fábrica era 

disputada por outros municípios, mas com muita garra o ex-prefeito conseguiu trazer para o 

município, o qual ajuda a girar a economia do município. Destacou que pessoas carentes e que não 

tem experiência no município estão tendo oportunidade de emprego. Agradeceu a Deus e as 

pessoas que ajudaram a conseguir esse empreendimento para o município. Disse que os planos da 

empresa é de empregar mais pessoas. Questionou onde estariam os jovens que estão trabalhando 

na Dakota? Finalizou apresentando reconhecimento dessa empresa através de Moção de 

Congratulação. Concedeu aparte ao senhor vereador Gilson Rosário que comentou  que fez o 

papel nesta Casa votando em Projetos de Lei para beneficiar a população poçoverdense como a 

Fábrica, assim como o deputado Zezinho Guimarães. Comentou que um internauta disse que os 

vereadores não tem projeto para conseguir empregos para o povo e argumentou que é preciso que 

a sociedade entenda o papel de seus representantes. O senhor vereador Edson Didiu salientou que 

todos os projetos passam por esta Casa e reconheceu os vereadores da época que também são 

homenageados. O parlamentar comentou que fez Indicação na qual cobrou do Secretário de 

Educação, o senhor Mário Almeida para fazer cronograma de pagamento de salário e pôr a 

disposição dos servidores, disse que é desrespeitoso o que vem acontecendo, porque há um tempo 

denegriram a imagem do ex-secretário de educação Caduda. Afirmou que os salários da educação 

estão atrasando periodicamente e que não tem sido cumprido o pagamento da regência de classe, 

bem como não tem sido discutido sobre o reajuste do Piso. Destacou que o Plano de Carreira está 

previsto para ser pago dentro do mês. Disse que não ver a luta de outrora do sindicato e perguntou 

se já foi discutido o Piso e a Regência de Classe precisa ir à justiça para cobrar o direito? 

Argumentou que estar engajado na luta da saúde e comentou a fala relatada pelo Presidente da 

Casa sobre a situação da saúde. Comentou da lei de sua autoria sobre a obrigatoriedade de pôr a 

escala no hospital para saber o plantonista, e ainda sobre a disponibilização da lista de 

medicamentos no site da Prefeitura para conhecimento da sociedade.  Disse que o Secretário de 

Saúde estar sendo seletivo quando não aceita pedido particular e indagou se o SUS é seletivo? O 

senhor Presidente Alexandre Dias pediu aparte explicou que diferente da Assistência Social para 

os que têm baixa renda, mas o SUS é diferente é para todos. O senhor vereador Edson Didiu 

perguntou aos vereadores quem não ajudou pagar consultar para a alguém? A senhora vereadora 
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Délia Félix pediu aparte disse que perguntou na reunião ao Secretário de Saúde se era 

determinação do SUS ou do Secretário não aceitar receita particular, o Secretário de Saúde João 

Ramalho afirmou que era sua. A edil pediu para fazer triagem para saber se as pessoas são 

carentes, e este disse que não. A oradora afirmou que dessa forma quem manda é o Secretário, 

porém o SUS é para toda população. Argumentou ainda, que no sistema público não se consegue 

consulta com especialistas de diversas áreas e recorre-se às vezes ao vereador e quando precisa 

marcar exames pelo SUS não consegue porque o Secretário impede. Comentou que o Secretário 

de Saúde não teve a delicadeza de explicar a situação, mas que era uma imposição do Secretário. 

Explanou a tristeza diante dessa situação e que não esperava isso do senhor João Ramalho. O 

senhor vereador Edson Didiu concluiu dizendo que o município pode oferecer mais exames 

porque pela tabela SUS e o custo são baixos e, mesmo assim, o governo dá prioridade, enfatizou o 

edil.  O senhor Presidente Alexandre Dias pediu aparte e questionou ao senhor vereador Edson 

Didiu se na gestão passada havia marcação de exames todos os dias? Nesta oportunidade o orador 

titular disse que não sabia, mas não havia reclamação, poderia ter desorganização, mas a 

população não reclamava como hoje, comentou o edil, que acrescentou que não precisa ter 

organização para prejudicar as pessoas, mas serem bem atendidas enfatizou e declarou que o 

gestor da Saúde enxerga o título eleitoral ou a qual grupo político pertence o usuário do serviço de 

saúde. O senhor vereador Gilson Rosário pediu aparte e argumentou que as problemáticas 

relatadas em todos os seus mandatos aconteceram e que não deve privilegiar alguns porque o SUS 

é universal, ainda destacou a importância da permanência do Secretário a frente da pasta para criar 

política de saúde, destacou que a mudança de Secretários é uma política que precisa ser mudada. 

O senhor vereador Edson Didiu finalizou dizendo que para humanizar a saúde precisa esquecer o 

lado partidário. Depois, a senhora vereadora Délia Félix comentou que a população está sentido 

falta dos carros móveis dos dentistas que existia na gestão passada. E, por não haver outros 

oradores inscritos para o Grande Expediente, ou matérias para a Ordem do Dia, teve início as 

Considerações Finais, onde o senhor vereador Gilson Rosário agradeceu e parabenizou os 

internautas que estão acompanhando a Sessão e disse que ajuda no trabalho dos vereadores. O edil 

disse que estar acontecendo alguns equívocos em relação à Casa Legislativa, onde tem sido 

discutido sobre o trabalho dos agentes de trânsito no sentido de orientar os condutores no trânsito 

do município e não para multarem, também declarou que existem reclamações e o município não 

dá condições para trabalhar e afirmou que precisa analisar as partes e através do Requerimento do 

colega vereador Léo de Fonsinho para a diretora do departamento irá esclarecer as dúvidas e falou 

que a população precisa vir a Câmara para ouvir as discussões para dá resposta as pessoas que 

questionam na rua. Comentou que o senhor Presidente da Casa deveria seguir a pauta e pôr em 

votação os projetos de Requerimento porque tinha quórum para votação e cumprir o que 

determina a lei, ainda justificou que Título de Cidadão é muito importante e pediu para rever as 

pessoas que estão sendo agraciadas com tal homenagem, e, afirmou que o senhor Presidente estar 

fazendo média política e põe os demais vereadores nessa linha de visão. E na sequência, a senhora 

vereadora Délia Félix disse à população que tem tentando fazer seu trabalho cobrando efetivas 

ações e que foi a Secretaria de Saúde e percebeu que nada tem sido feito e declarou não entender 

o que estar acontecendo na atual gestão. Comentou  da reunião marcada com o Secretário de 
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Obras Bruno Leonardo e saiu sem dá satisfação e perguntou como se trabalha dessa maneira? 

Pediu respeito aos vereadores e a população. Ainda pediu aos Secretários de Saúde e Obras para 

vir a esta Casa se retratar sobre os acontecidos. Na sequência o senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos disse que a linha de raciocínio na Casa tem sido propositiva e quando se discute política 

pública se percebe as intervenções sobre diversos temas como saúde e educação e que precisa 

intensificar o debate para melhorar as políticas públicas. O edil orador subscreveu a Moção de 

Congratulação do vereador Edson Didiu e destacou a importância da empresa Dakota e salientou 

a luta do governo de Toinho de Dorinha, chamou a atenção que as questões administrativas que 

são regulamentas na Casa Legislativa a exemplo da isenção de impostos para funcionamento da 

Dakota para ajudar na geração de empregos para a população. Disse que é importante que os 

vereadores ressaltem a importância da Casa Legislativa na organização da empresa. Argumentou 

que são situações desse tipo que demonstra que a Câmara trabalha e respeita o povo através da 

aprovação das leis. O senhor vereador Edson Didiu em resposta a abordagem da senhora 

vereadora Délia Félix disse que o Odontomóvel pertencia a Associação Sebastião da Fonseca e 

depois que assumiu a nova gestão foi devolvido à Associação. Depois o senhor vereador Amaury 

Batista questionou onde estar esse Odontomóvel e por que não é doado ao município? Pediu para 

os vereadores solicitarem a doação a associação. 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 próximo dia quatro de abril 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, dois de abril de 2019.  
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