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Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em quatro 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: 

José Raimundo de Jesus Souza (vice-presidente) Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro 

Secretário), José Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário) Amaury Batista Freire, 

Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Sousa, Gilson Santos do Rosário e Josefa Délia 

Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. A seguir, houve a apresentação das seguintes 

proposições: Moção de Pesar 006/2019 - Em virtude do falecimento da senhora Maria Elza 

Rabelo de Souza, ocorrido em 01 de abril de 2019, de autoria do senhor vereador Léo de 

Fonsinho; Indicação nº 037/2019 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, Prefeito Municipal, solicitando o que segue: 1.Reitera pedido de providências junto a 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para melhoria da iluminação pública de 

toda extensão da Avenida Epifânio Dória, na sede desta municipalidade, esta última de autoria do 

senhor vereador Edson Didiu. Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, em atendimento 

ao Requerimento 10/2019, de autoria do senhor vereador Edson Didiu/PSB, com o senhor 

Ericson Wilker de Jesus Santos, Diretor do Clube Desbravadores Amigos da Floresta, para falar a 

respeito da importância da atuação do Clube em áreas vulneráveis. O orador iniciou 

cumprimentando os vereadores e falou da felicidade pelo convite, agradeceu a oportunidade, e, 

depois comentou que o Clube atua em Poço Verde desde 2001 e durante esse período passou 

algumas dificuldades em 2006 foi fechado e reaberto depois de cinco anos em 2011. Disse que é 

uma instituição mundial que desenvolve projetos humanitários, falou do evento que participaram 

em São Paulo no último mês de janeiro. Esclareceu que a instituição é organizada com cargos e 

que não trabalha apenas na ação social, e desenvolve a área física, mental e intelectual. Declarou 

que pode participar do Clube Desbravadores a partir dos 10 anos e funciona como complemento 

escolar com várias atividades o que pode ajudar no futuro da escolha da profissão. O orador 

apresentou algumas atividades desenvolvidas pelo Clube no município e em outras cidades. 

Comentou o ápice do clube com a participação no Campori Sul-Americano destacou que são os 

maiores clubes que participam desse evento e tiverem o privilégio de participar. Na sequência, a 

senhora vereadora Délia Félix parabenizou o belíssimo trabalho apresentado e perguntou se o 

Clube recebe ajuda financeira de algum órgão para funcionamento das atividades. O orador 

explicou que a instituição é formada por voluntários e conta com ofertas, não existe mensalidade 

nem existe ajuda do comércio nem do município e destacou que é ligado à Igreja Adventista e 

quando acontece algum evento é tirado do caixa do clube que recebe porcentagem da igreja, e, 

agradeceu ao Prefeito Iggor Oliveira que apoiou a viagem ao Campori Sul-Americano no 

transporte. O senhor Ericson Wilker deixou a vontade que quem quiser ajudar o Clube pode se 

sentir a vontade. Depois, o senhor vereador Edson Didiu saudou a todos e demonstrou satisfação 

em discutir o empenho do Clube e mostrar para a população poçoverdense o trabalho 

desenvolvido. Comentou a luta e a determinação do diretor à frente do Clube Desbravadores e 

toda logística envolvida para realização dos eventos. O orador agradeceu e disse que é um trabalho 

árduo e com os depoimentos relatados dão forças para continuar. Por conseguinte, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos saudou os vereadores e disse que já teve a oportunidade de 
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conhecer o orador com apresentação nesta Casa e destacou que o senhor vereador Edson Didiu dá 

a honra de poder participar e falar do encontro Sul-Americano na cidade de Barretos/SP. 

Comentou a vivencia cristã que dissemina algo positivo entre as pessoas, e, abordou a Cultura 

Evangélica e as ações desenvolvidas para a comunidade e disse que fica satisfeito pelas ações 

desenvolvidas. Em seguida, a senhora vereadora Damares Vieira parabenizou o jovem Ericson 

Wilker e o colega Edson Didiu pelo trabalho desenvolvido, disse que quando o Clube  precisar de 

ajuda, se prontifica a solicitar ao Executivo. Depois, o senhor vereador Amaury Batista 

parabenizou o orador pelo trabalho e que estar à disposição no que precisar. Por conseguinte, o 

senhor Presidente Alexandre Dias disse que ouvindo a fala dos colegas vereadores lembrou com é 

organizado o Estado à gestão das políticas públicas, destacou que tem muitas organizações e 

grupos sociais sem fins lucrativos que tem contribuído para o desenvolvimento social para 

amenizar diversas situações. Disse que ver a luta e a ajuda dessas instituições para distanciar 

jovens dos vícios. Abordou que soube que o Gestor Municipal prometeu a disponibilização do 

carro para a viagem a Barretos/SP e do transtorno de dias antes  não poder contar com essa ajuda e 

declarou que não estar tentando confrontar com o governo. Comentou os trabalhos desenvolvidos 

tanto pela Igreja Evangélica com a Católica na área social. O parlamentar falou do papel do senhor 

vereador Didiu que é diferenciado nesta Casa. O jovem Ericson Wilker disse que no Clube 

também tem pessoas católicas, e que tem suas crenças e respeita a dos outros. Destacou que o 

Clube é apartidário e disse que não leva o nome de pessoa, mas apresenta o nome de Cristo. 

Explicou que o Prefeito disse que ajudaria, o problema aconteceu com a empresa contratada que 

confundiu a data, mas no final a Prefeitura arcou com a viagem. Na sequência, o senhor vereador 

Amaury Batista disse ao Presidente da Casa que esse tipo de pergunta deveria ser feita 

pessoalmente em nenhum momento o município se omitiu, porque pergunta desse tipo gera mal 

estar. O jovem Ericson Wilker disse que o Clube não faz política para ninguém e esclareceu que o 

questionamento foi importante para esclarecer dúvidas, e sempre acreditou que daria certo. Por 

conseguinte, o senhor Gilson Rosário agradeceu o orador e o senhor vereador Edson Didiu por 

proporcionar o conhecimento do belíssimo trabalho do Clube e destacou que a polêmica criada 

pelos vereadores são picuinhas e afirmou que é momento de parabenizar. O jovem Ericson Wilker 

finalizou agradecendo a oportunidade e o apoio dos vereadores e abordou que nem tudo que faz 

estar nas redes sociais. Na sequência, o senhor vereador Edson Didiu entregou a Moção de 

Congratulação ao senhor Ericson Wilker diretor do Clube Desbravadores Amigos da Floresta, 

em virtude da brilhante participação no evento Campori Sul-Americano, realizado no mês de 

janeiro de 2019, na cidade de Barretos/SP. O edil em seguida, falou da felicidade de estar na 

Sessão e ouvir tantas ações importantes para os poçoverdenses, falou da lei que institui o 

calendário dos festejos da Cultura Evangélica e que apresentará Projeto de Lei para criar o dia do 

desbravador. Disse que os evangélicos tem um modo de vida que é admirado pelas pessoas e 

destacou que as igrejas tem um trabalho importante no município  e testemunhou que muitas vidas 

foram resgatadas. Comentou ainda que é visto com olhar diferente por professar a sua fé. Abordou 

a lei que cria a Cultura Evangélica e que a sua religião não é inferior à outra e que merece o 

mesmo respeito que as outras religiões. Parabenizou o Clube Desbravadores Amigos da 

Floresta por ser apartidário tendo como missão levar a palavra de Deus e ajudar as pessoas. 
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Depois, o senhor vereador Léo de Fonsinho saudou os vereadores, a comunidade presente e a 

todos os internautas, disse que fica feliz de ver um jovem dedicado à causa e ouvir os relatos e que 

estão à disposição. Comentou que esteve na comunidade Campestre que estava sendo realizada a 

obra no tanque conhecido como cacimba velha e agradeceu ao Prefeito Iggor Oliveira e ao 

Secretário de Obras Bruno Leonardo. Falou da Moção de Pesar pelo falecimento da senhora 

Maria Elza Rabelo de Souza, e, parabenizou a Escola Municipal Porfírio Vieira pelo aniversário e 

convidou os vereadores para participar dos festejos alusivos a escola. O edil argumentou, que na 

rua comentam que alguns vereadores mandou os guardas de trânsito multarem e destacou que em 

momento algum nenhum vereador ordenou agentes a multar, e, acrescentou o orador, que o 

Requerimento de sua autoria aprovado nesta Casa para a diretora do Departamento de Trânsito é 

para vir esclarecer dúvidas, mas esta enviou ofício informando que os agentes estão fiscalizando 

diariamente em pontos estratégicos com ênfase no uso de equipamentos de segurança. Disse que 

quer que os agentes organizem o trânsito. O parlamentar disse que no DMTT tem a JARI que faz a 

triagem das multas e denunciou que é a Diretora que faz e se dá pela “cor da boca” e afirmou que 

precisa rever essa situação e pediu a esta Casa para enviar ofício ao Ministério Público para a 

diretora vir a esta Casa, cumprir o Requerimento aprovado. Comentou a fala do senhor vereador 

Didiu que a fé é independente de religião porque é uma escolha pessoal e as pessoas que criticam 

tem má fé. Disse ainda que tem dados do município da saúde estar mal, pediu desculpa por não ter 

participado da Sessão passada porque chegou atrasado. Disse ao Secretário de Saúde que o SUS é 

um sistema único de saúde do Brasil e que precisa respeitar as pessoas que vem de outros 

municípios. Na oportunidade falou que o Secretário de Saúde João Ramalho disse que estar mais 

humano, o edil leu o que é ser humano segundo o dicionário e declarou que o Secretário não 

entende nada da pasta da saúde e pediu respeito e ainda declarou o orador, que este foi para a 

Secretaria de Saúde fazer política partidária e está usando isso para voltar a esta Casa. Na 

sequência, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos disse que muitas pessoas tem tido a 

oportunidade de acompanhar as sessões através do facebook, e, abordou que têm discutido 

políticas públicas no município e esta é uma sessão muito propositiva para o município através das 

ações disseminadas pelo grupo dos desbravadores na cidade. O parlamentar destacou o Projeto de 

Lei 967/2019, o qual solicitou informações e que estar aguardando resposta. E, ainda falou da lei 

do magistério que estão aguardados a delegada do SINTESE a senhora Andrea Gois para saber se 

posicionar. Pediu subscrição da Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Maria Elza Rabelo 

de Souza. O edil argumentou que a senhora Elza é um espelho e cabe a cada um fazer reflexão 

como pai, professor e cidadão e viver harmonicamente para não ofender o outro e fazer boas 

reflexões. Disse que sempre debaterá para que as políticas públicas que existe no município sejam 

para melhorar a qualidade de vida da população. Enfatizou que o Pe. Eder Santos virá a Câmara 

para falar sobre políticas públicas. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande 

Expediente, ou matérias para a Ordem do Dia. Na Ordem do Dia foi submetido em discussão o 

Projeto de Decreto Legislativo 002/2019 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor 

Ualisson Gonçalves de Oliveira (Nal Pizzaria Vitória) o autor senhor Presidente Alexandre Dias 

justificou a propositura. Depois, o senhor vereador Amaury Batista falou que é a favor e pediu 

para analisar com calma as pessoas que tem muito tempo na cidade. A senhora vereadora Délia 
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Félix disse que conhece o homenageado e que é merecedor. O senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos comentou que o senhor Nal é um cidadão gerador de emprego no município, o edil 

compreendeu que o vereador Amaury Batista não se desfez da matéria e disse que precisa ter 

clareza na fala para não gerar mau entendimento. Na sequência, o Projeto de Decreto 002/2019, 

acima já descrito, foi submetido em votação, obtendo como resultado: APROVADO POR 

UNAMINIDADE. Em seguida, foi colocado em discussão o Projeto de Decreto 004/2019 - 

Concede a Comenda da Ordem do Mérito Professor João de Oliveira, a professora Maria das 

Dores Fernando Rosário. O senhor Presidente pediu aos demais pares para aprovarem o projeto 

por entender a importância no universo educacional da professora homenageada. Depois, o senhor 

Léo de Fonsinho comentou que foi ex-aluno e que a professora Dorinha sempre se doou a 

educação. Depois, a senhora vereadora Délia Félix parabenizou pela escolha da profissional. Por 

conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos disse que a Comenda da Ordem do Mérito 

Professor João de Oliveira foi constituída  nesta Casa  e comentou o legado deixado pelo ex-

prefeito e professor João de Oliveira. Depois, o Projeto de Decreto 004/2019, acima mencionado, 

foi submetido em votação, obtendo como resultado: APROVADO POR UNAMINIDADE.  Por 

conseguinte, foi colocado em discussão o Projeto de Decreto 005/2019 - Concede a Comenda da 

Ordem do Mérito Professor João de Oliveira, a professora Joseane Oliveira Silva Andrade. O 

autor da matéria Presidente Alexandre Dias comentou que a professora  Joseane é uma pessoa que 

se identifica na profissão e ama o que faz. O senhor vereador Pedro de Jesus Santos disse que a 

professora Joseane é uma referência e gosta de geografia através da dela e que teve a honra de ser 

aluno, assim como seus irmãos e filhos terem estudado com a homenageada. A senhora Délia 

Félix afirmou que conhece a professora Joseane e seu belíssimo trabalho. Depois o senhor 

vereador Léo de Fonsinho também comentou que é ex-aluno e se sente feliz e honrado pela 

indicação. Em seguida, o Projeto de Decreto 005/2019, acima discutido, foi submetido em 

votação, obtendo como resultado: APROVADO POR UNAMINIDADE. Depois, o Projeto de 

Decreto 001/2019 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Manoel Rodrigues Neto 

(Neto Soldado), foi submetido em votação, e nesta oportunidade, o autor da matéria, o senhor 

Presidente Alexandre Dias justificou a matéria ao afirmar que o homenageado reside no 

município há muitos anos e que é uma pessoa caridosa e solícita. Em seguida, o Projeto de Decreto 

001/2019  foi submetido em votação, obtendo como resultado: APROVADO COM O PLACAR 

08 (OITO) VOTOS FAVORÁVEIS E 01 (UM) CONTRÁRIO. E, por não haver mais matérias 

para serem votadas passou-se para as Considerações Finais, onde o senhor vereador Léo de 

Fonsinho comentou o pronunciamento do vereador Pedro, o qual disse que as discussões na 

Câmara alcançam diferentes pessoas e às vezes é mal interpretado, a exemplo de sua citação em 

sessão passada a respeito da saudosa Dorinete. Falou da preocupação de algumas pessoas com 

agrotóxicos que serão colocados na produção agrícola e disse que este tema  precisa ser discutido 

nesta Casa com a participação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Departamento de 

Agricultura do município, Emdagro,  Banco do Brasil e os agricultores. A seguir o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos falou que o Secretário de Obras senhor Bruno Leonardo tem sido 

ágil nos pedidos que tem feito para o Distrito São José, e,  finalizou dizendo que foi uma noite 

muito produtiva. Depois o senhor Presidente disse ao senhor vereador Amaury Batista que existe 
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as diferenças de lado político que gera conflitos de ideias e ações que pode diminuir, e que 

pessoalmente não tem nada contra ao vereador. Ainda comentou sobre a situação do transporte 

prometido pela Prefeitura para o Clube dos Desbravadores e da problemática gerada porque houve 

comentários que o Prefeito não iria cumprir com o prometido. 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 nove 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, quatro de abril de 2019.  
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