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Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em nove 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), José Alessandro Santana Farias (Segundo 

Secretário), Amaury Batista Freire, Gilson Santos do Rosário e Pedro de Jesus Santos. A 

seguir, houve a apresentação da seguinte proposição: Moção de Congratulação 007/2019 - Ao 

Professor Paulo Roberto Caduda, em virtude da sua inquietude em promover o desenvolvimento 

educacional desta municipalidade, com a oferta de cursos de graduação e pós-graduação através 

da Caduda Desenvolvimento Profissional, que firmou recentemente parceria com a UNOESTE - 

Universidade do Oeste Paulista – EAD, de autoria do senhor vereador Gilson Rosário. Em 

seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o senhor Presidente Alexandre Dias 

justificou que a Comissão Permanente de Justiça Legislação e Redação solicitou mais 

informações da Prefeitura sobre o Projeto de Lei 967/2019 - Institui o Programa de Recuperação 

Fiscal da Dívida Ativa do Município de Poço Verde/SE, e dá outras providências. Também 

justificou a ausência dos senhores vereadores Gileno Alves e Damares Vieira que estão com  

atestados médicos. O parlamentar informou que estão disponíveis na Casa a prestação de contas  

da Prefeitura, do Fundo Municipal  de Educação, Saúde e Assistência Social referente ao ano de 

2018. Na sequência, o senhor vereador Léo de Fonsinho iniciou saudando os senhores vereadores 

e a todos que acompanham a Sessão pelas redes sociais. O edil voltou a falar sobre o problema da 

saúde pública no município e destacou que tem visto nas redes sociais e na rádio o local algumas 

situações relacionados a problema de saúde e citou o caso de uma criança que estar com problema 

sério no Bairro Xique-Xique pediu para a Secretaria de Saúde mandar equipe para fazer visita 

urgente à casa da criança. Denunciou que soube que a areia da quadra da comunidade vaquejada 

foi depositada no bairro Xique-xique o que pode está gerando doenças. Parabenizou o senhor 

vereador Gilson Rosário pela Moção de Congratulação ao professor Paulo Roberto Caduda. A 

seguir, o orador demonstrou a preocupação em relação ao esporte no município e a necessidade de 

construção de praças de esporte para os jovens e comentou que no Plano de Governo da atual 

gestão tinha a construção de campo de várzea na sede do município. Comentou o anseio da 

população do Distrito São José por uma quadra poliesportiva. Destacou que estão pagando um 

preço alto na saúde do município que tem a frente um “ditador desumano”, destacou o 

parlamentar. Afirmou que se falava mal da gestão passada, mas existiam seis PSFs funcionando, e 

na atual gestão tem apenas um PSF para atender todo município e lembrou-se do ex-secretário 

Amaury Batista como titular da pasta. O senhor vereador Léo de Fonsinho, dando continuidade ao 

seu pronunciamento, convidou todos os vereadores para ir a Clínica de Saúde para fazer visita in 

loco para ver se o Secretário de Saúde irá debochar e comentou o edil que precisam ser 

respeitados e pediu para respeitar também  o povo. Questionou se o pai do Prefeito está trabalho 

na Clínica de Saúde porque tem visto o senhor José Everaldo sempre na clínica. O parlamentar 

ainda disse que o Prefeito Iggor Oliveira gosta de se apresentar e nas redes sociais comenta sobre 

inaugurações e indagou inaugurar reformas? Disse ainda que os vereadores que estão para ajudar e 

para cobrar. Denunciou que o transporte dos professores e alunos que faz linha para Tabuleirinho 

e Saco do Camisa anda com passageiros acima do permitido. E, finalizou pedindo para o 
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Secretário de Saúde  convidar os vereadores para conversarem. Depois, o senhor Presidente 

Alexandre Dias publicou o ofício de nº 06 da Secretaria de Assistência Social, apresentando  o 

edital do processo de eleição para escolha dos novos membros do Conselho Tutelar do município 

para o quadriênio 2020-2023. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos iniciou 

cumprimentando os senhores vereadores e a todos que estão acompanhando a Sessão disse que 

têm tido cuidado nos seus atos de apresentar sugestões ouvindo a população para tentar solucionar 

o problema. Comentou que já solicitou através de Indicação reparos na iluminação na avenida 

principal do Distrito que está às escuras e voltou a pedir para resolver essa problemática. Destacou 

a seguir o orador, a importância do debate no fortalecimento das políticas públicas e pediu para os 

demais vereadores somarem-se nesse debate. O parlamentar chamou também a responsabilidade 

do executivo sobre a data base dos funcionários públicos e do magistério e do compromisso dos 

vereadores fazer às cobranças e entender o porquê a data base não chegou e que precisam debater 

sobre essa pauta para que os servidores sintam-se mais valorizados e acompanhados. Disse que 

respeita a administração, mas é preciso cumprir a lei, e que o senhor  vereador Léo de Fonsinho 

como Presidente da Comissão de Educação, assim como os demais membros devem promover 

discussão sobre a questão financeira no município e ter conhecimento da não chegada dos projetos 

de reajuste dos servidores e professores. Comentou sobre os projetos que estão em pauta e disse 

que solicitou do Secretário Roberto Xavier documentação para solucionar o Projeto e já recebeu o 

documento solicitado e convocou os membros da comissão para depois pôr em votação a referida 

matéria. Disse que na política o agente político precisa ter caráter porque precisa dá bons 

exemplos pela representação da  comunidade, assim como o Prefeito que é o líder maior, e, 

acrescentou o orador que na política precisa-se honrar a palavra, e, comentou da sua  

responsabilidade quando fez parte de outro grupo político. Em seguida, o senhor vereador Gilson 

Rosário saudou a todos e explicou na última Sessão precisou se ausentar em virtude de 

falecimento de um ente da família, e que em seguida houve votação de um determinado Projeto de 

Decreto concedendo cidadania poçoverdense, e, declarou que não achou justo o resultado da 

votação, por no seu entender não haver merecimento e afirmou que queria justificativa. 

Argumentou que esteve na DESO em Aracaju a pedido da população do povoado Tabuleirinho 

devido o fornecimento ter sido interrompido naquela comunidade e esclareceu que houve chuvas, 

mas a comunidade necessita do abastecimento porque tem a tubulação e não chega água nas 

residências, por esse motivo a DESO precisa abastecer com carro pipa. Esclareceu que existe um 

TAC entre a empresa e a Promotoria local onde o carro não pode parar o abastecimento e destacou 

que foi afirmado que água da comunidade Barro será fornecida para o povoado Tabuleirinho. 

Disse que fez pedido ao Deputado João Daniel para que fosse reforçado o abastecimento no verão. 

O parlamentar citou algumas pessoas que foram homenageadas com o título de Cidadão 

Poçoverdense que realmente tem prestado serviço no município. Comentou a Moção de 

Congratulação ao professor Caduda que firmou convênio com a UNOESTE e parabenizou-o por 

este fato. Pediu para o senhor Presidente da Casa verificar o problema no site  da transparência da 

Câmara. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou matérias para a 

Ordem do Dia, teve início as Considerações Finais, na qual o senhor Presidente Alexandre Dias 

informou que recebeu ofício e ata da Escola Antônio Carlos Valadares solicitando o apoio dos 
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vereadores na questão da Quadra Poliesportiva que estar sendo construída, enviando cópia dos 

referidos documentos imediatamente   a Comissão de Educação para dialogar com os responsáveis 

pela referida unidade de ensino. O senhor Presidente esclareceu ao senhor vereador Gilson 

Rosário que a empresa responsável pelo site da Câmara teve problemas técnicos com alguns sites, 

mas que tal situação será resolvida com a máxima brevidade possível. Depois, o senhor vereador 

Léo de Fonsinho disse que estudará a solicitação da Diretora da Escola Valadares. Declarou que o 

que for melhor para a comunidade escolar  fará o possível dentro da lei. Comentou o falecimento 

da mãe do ex-vereador Cézar Elias, a saudosa Maria Pureza de Souza e externou sentimentos aos 

familiares e solicitou Moção de Pesar a Secretaria da Casa. O edil mais uma vez agradeceu ao 

Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras pelo serviço feito no taque na comunidade Campestre. 

Abordou a preocupação das pessoas em relação aos agrotóxicos que serão depositados nas 

lavouras e pediu ao senhor vereador Amaury Batista formar parcerias e a Comissão de Educação, 

Saúde e Meio Ambiente para discutir esse assunto, trouxe dados de intoxicação com agrotóxicos, 

com os quais, segundo o orador, nos últimos anos pode-se perceber maior crescimento. Finalizou 

sugerindo exoneração do atual Secretário de Saúde e a nomeação do enfermeiro Afonso no lugar, 

porque tem desempenhado belíssimo trabalho, destacou o parlamentar. Por conseguinte, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos falou do respeito que tem pelo professor Caduda e pediu 

subscrição da Moção de Congratulação parabenizou-o pelo novo empreendimento na cidade, 

comentou o legado deixado por Caduda em tantas áreas. O edil disse que não iria se manifestar em 

relação ao ofício da Escola Valadares, mas apoiará para o que for melhor para a educação do 

município. Na oportunidade o senhor vereador Gilson Rosário também falou do ofício da Escola 

Municipal Antônio Carlos Valadares e acredita se a quadra não fizer parte da escola é uma 

novidade porque se sabe desde o início do projeto que seria, e, por outro lado declarou a 

necessidade de dialogar e ter responsabilidade no fechamento da rua porque têm pessoas que 

trafegam, o que requer estudo de viabilidade, chamou a atenção o orador. 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 onze 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, nove de abril de 2019.  
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