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

dezesseis 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 (Segundo Secretário) José Alessandro Santana Farias (Segundo 

Secretário), Amaury Batista Freire, Gilson Santos do Rosário e Josefa Délia Félix dos 

Reis. A seguir, houve a apresentação das seguintes proposições: Moção de Pesar 

010/2019 - Em virtude do falecimento repentino do senhor José Vieira, ocorrido em 10 de 

abril de 2019, de autoria do vereador Gilson Rosário. Indicação 038/2019 - Ao 

excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito Municipal, 

solicitando ações públicas voltadas para a comunidade Bom Jardim, conforme segue: 

1.Construção de Quadra Poliesportiva; 2.Construção de Posto de Saúde; 3. Pavimentação 

pública; Indicação 039/2019 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, Prefeito Municipal, sugerindo o que segue: 1.Providências junto aos órgãos 

competentes voltadas para a transformação do Barracão Cultural, localizado na sede desta 

municipalidade, no Centro Administrativo do Governo Municipal, estas duas proposituras 

de autoria do senhor vereador Edson Didiu. Em seguida, deu-se início ao Grande 

Expediente, no qual o senhor vereador Léo de Fonsinho, iniciou saudando os vereadores, 

comunidade presente e a todos os internautas. Comentou que o campeonato dos quarentões 

iniciou no último sábado com apoio de alguns comerciantes e da Secretaria de Esporte, 

evento que era um sonho dos participantes e agradeceu as pessoas que ajudaram durante o 

jogo, destacou a alegria de estar à frente dessa equipe. Na oportunidade, agradeceu os 

atletas de municípios vizinhos que estão participando, a Zé Lima pelo trabalho bem feito 

no campo, ao Prefeito Municipal, Secretário de Esporte, o comércio local e a Lira Santa 

Cruz pela abertura do campeonato. Parabenizou o trabalho que vem sendo feito pelo 

Secretário de Obras o senhor Bruno Leonardo e citou algumas solicitações atendidas e 

comentou que já iniciou a construção do calçamento no povoado Saco do Camisa e que 

estará fiscalizando para ser um trabalho bem feito e agradeceu. O parlamentar falou da 

situação que se encontra as estradas do município e afirmou que em alguns lugares precisa 

ser revitalizado com urgência. Solicitou a secretaria da Casa Indicação em caráter de 

urgência para revitalização do trecho que liga a borracharia de Ozanio até a Escola da 

Queimada Cumprida, ainda pediu a troca de lâmpadas e instalação de braços de luz na 

comunidade barragem em frente à casa de Zé dos Couros. Falou sobre a situação do 

pagamento e externou que na Semana Santa é o período que as pessoas recebem familiares 

e o Gestor Municipal atrasa os vencimentos dos funcionários. Argumentou que ouviu 

reclamação que o Prefeito e a Secretaria de Finanças desrespeitam os que mais trabalham e 

afirmou que o Prefeito desrespeita os servidores públicos quando não paga os vencimentos 

dos funcionários e pediu respeito à população e que não se repita o parcelamento do 
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pagamento, concluiu o orador. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande 

Expediente, deu-se início a Ordem do Dia. Na Ordem do Dia foram apresentados os 

Pareceres Favoráveis da Comissão de Justiça, Legislação e Redação e da Comissão de 

Finanças Orçamento e Fiscalização ao Projeto de Lei 967/2019 - Institui o Programa de 

Recuperação Fiscal da Dívida Ativa do Município de Poço Verde/SE, e dá outras 

providências, em seguida foi submetida em discussão a referida matéria e, após discussão, 

foi submetida em votação, obtendo como resultado: APROVADO POR 

UNANIMIDADE EM PRIMEIRA VOTAÇÃO. E, por não haver outros oradores 

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

Considerações Finais. Nas Considerações Finais, Depois, o senhor vereador Léo de 

Fonsinho destacou a importância de esta Casa ter conhecimento do valor arrecadado com 

a matéria ora aprovada. A seguir, o senhor vereador Edson Didiu cumprimentou os 

vereadores e a todos os internautas e esclareceu que o ofício solicitado pelo Presidente da 

Comissão senhor Pedro de Jesus Santos foi respondido e tem a relação de devedores 

constantes da dívida ativa do município e não foi entregue cópias aos demais vereadores 

porque é uma matéria que requer sigilo. Comentou sobre as Indicações apresentadas e 

destacou a necessidade da construção de Quadra Poliesportiva, Construção de Posto de 

Saúde e Pavimentação pública na Comunidade Bom Jardim, e ainda enfatizou a 

transformação do Barracão Cultural, localizado na sede desta municipalidade, no Centro 

Administrativo do Governo Municipal, porque tem residências alugadas que não tem 

espaço adequado. O orador classificou como falta de respeito dos Secretários de Educação 

e Saúde,  o fato de  não terem respondido os Requerimentos aprovados nesta Casa, e,  

declarou que acionou o jurídico da Casa para protocolar representação no Ministério 

Público, a respeito da situação abordada. Na sequência, o senhor vereador Gilson Rosário 

comentou a Moção de Pesar pelo falecimento de José Vieira. Reportou-se a fala do 

vereador Didiu no tocante aos aluguéis de residências e justificou como é difícil encontrar 

espaço adequado, e afirmou que pode estar existindo alguma falha do município, em não 

tornar público os locais onde estão prestando serviço e declarou acreditar que a senhora 

Priscila enviará os endereços, e concluiu afirmando que a Prefeitura distribuirá peixes aos 

carentes durante a Semana Santa.  Depois o senhor vereador Léo de Fonsinho comentou 

que o Prefeito estar divulgando a entrega de peixe e acrescentou que algumas pessoas 

também estão compartilhando. Disse que os gestores no país sempre dão o peixe, mas não 

ensina a pescar e questionou quanto foi gasto? Afirmou que o gestor precisa ensinar a 

pescar, porque a população não pode ser dependente eternamente. Falou da Indicação do 

senhor vereador Didiu sobre a situação do Barracão Cultural e espera que o espaço público 

seja ocupado pelo povo e pediu subscrição a Moção de Congratulação, concluiu desejando 

boa Páscoa a todos. E, por não haver outros edis para se manifestar nas Considerações 

Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos convocados 
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para naquela noite dia dezesseis de abril de dois mil e dezenove, realizar Primeira Sessão 

Extraordinária às vinte horas, e para constar eu, vereador Edson de Jesus Reis Santos, 

lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, dezesseis de abril de 2019.  
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