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Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em vinte e três 

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, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário e Josefa Délia 

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

proposições: Indicação 040/2019 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, Prefeito Municipal, solicitando o que segue, junto a Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo: 1. Providências voltadas para a realização de capina ao redor da Igreja Católica do 

povoado Tabuleirinho; 2. Providências voltadas para a realização de capina na Rua Aloízio Varjão 

Menezes, na sede desta municipalidade, nas proximidades da UAB; 3. Providências emergenciais, 

voltadas para a revitalização das estradas vicinais que dão acesso à comunidade Queimada 

Comprida, especialmente no trecho compreendido: da borracharia do senhor Ozânio até a Escola 

Municipal, da referida localidade; 4. Providências emergenciais, voltadas para melhoria da 

iluminação pública da comunidade Barragem, com a ampliação do número de braços de lâmpadas 

e substituição de lâmpadas, em especial nas proximidades da propriedade do senhor Zé dos 

Couros; de autoria do senhor vereador Léo de Fonsinho. Indicação 041/2019 - Ao excelentíssimo 

senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito Municipal, sugerindo o que segue: 

1.Providências emergenciais junto aos órgãos competentes, voltadas para a construção de Clínica 

de Saúde da Família, na comunidade Cachorro Morto; esta última proposta pelo senhor vereador 

Raimundinho da Kombi.  Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o senhor Léo 

de Fonsinho iniciou saudando os vereadores, os internautas que acompanham a Sessão. Explanou 

a Indicação apresentada de sua autoria e comentou a necessidade de capinagem ao redor da Igreja 

Católica do povoado Tabuleirinho e na Rua Aloízio Varjão Menezes ao lado do polo da UAB e 

pediu para o gestor municipal andar mais na cidade para ver as dificuldades da população, pediu 

ainda para o Secretário de Obras solucionar o mais breve o problema abordado, e ainda solicitou 

melhoria da estrada que liga a borracharia do senhor Ozânio até a Escola Municipal da 

comunidade Queimada Comprida e a melhoria da iluminação pública da comunidade Barragem, 

com a ampliação do número de braços de lâmpadas. O senhor vereador Gileno Alves pediu aparte 

e parabenizou o senhor vereador Léo pela preocupação com o povoado Tabuleirinho e demonstrou 

sua preocupação do povoado Saco do Camisa não ter um representante no futuro. Parabenizou o 

Prefeito Iggor Oliveira pela festa no povoado Saco do Camisa no último sábado de aleluia e pela 

construção do calçamento no povoado e destacou as benfeitorias dos ex-prefeitos Everaldo 

Oliveira e Toinho de Dorinha no povoado. O orador principal agradeceu as palavras do colega 

vereador e comentou a festa no Saco do Camisa no último sábado e parabenizou o Prefeito pelo 

evento. Falou também da festa no Povoado Rio Real. Em seguida, o edil discorreu sobre o 

calçamento no povoado e declarou que estarão fiscalizando a execução da obra. Comentou sobre 

um senhor do povoado Junco que estava com problema de saúde e o médico no momento era o 

que não atende bem os pacientes, aproveitou para comentar sobre uma atendente na clínica de 

saúde que atende mal os pacientes, e afirmou que se precisa ser mais humano no ambiente que 
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necessita ser mais humano. Disse ainda, que a população precisa ir ao Ministério Público para que 

esse médico mude sua postura. Parabenizou enfermeiros e técnicos de enfermagem que atenderam 

os pacientes acidentados no último domingo, porque o médico tinha saído do plantão para jantar. 

Declarou em seguida, que renovará Indicação em nome de todos os vereadores na Travessa 

Dezinho sobre o calçamento. Finalizou agradecendo o desportista Zé Lima pelo que vem fazendo 

na Praça da Juventude e no Estádio Camilão. Em seguida, o senhor vereador Edson Didiu 

cumprimentou os vereadores, comunidade presente e a todos os internautas, destacou a ganância 

das pessoas e afirmou que soube que a água do município estar contaminada por agrotóxicos, e 

ainda que observou em uma pesquisa científica que os alimentos transgênicos aumentam a 

incidência de câncer. Discorreu sobre a quantidade de problemas de saúde e a fragilidade do 

município com relação ao PSF o que tem acarretado da urgência devido à falta de médico na área. 

Declarou que a medicina e a indústria de farmácias só pensam no lucro. O parlamentar declarou 

que à população está precisando de políticas públicas para conscientizar e destacou o relato do 

senhor vereador Léo sobre o atendimento médico e afirmou que um bom atendimento já ajuda o 

indivíduo. O edil disse que precisa ter médico nos PSFs, agentes de saúde e técnicos de 

enfermagem, para a realização de um trabalho em conjunto. Destacou que no município existem 

quatro clínicas particulares e afirmou que essa quantidade se deve a falta de especialidades básicas 

que são obrigatórias no município. Também comentou sobre o acidente no último domingo e do 

médico que estava ausente no momento, e parabenizou a equipe que deu o atendimento. O senhor 

Presidente Alexandre Dias pediu aparte e reforçou que Poço Verde é um município que cresceu e 

que ainda atende municípios vizinhos e que merece atenção especial. O senhor vereador Edson 

Didiu disse que precisa existir planejamento na saúde e que sempre estão cobrando porque estão 

tratando de vidas humanas e que se precisa desburocratizar os serviços. Argumentou que tem 

pessoas que tem problemas de saúde e necessitam  ter acompanhamento mensal e não conseguem. 

Disse que traz para esta Casa as cobranças da população e que às vezes é taxado por alguns, mas 

destacou o edil que vida de vereador não é fácil. O parlamentar falou que já esteve na Travessa 

Dezinho e além do problema do calçamento o esgoto está a céu aberto e comentou sobre as 

promessas na época da campanha. Por conseguinte, o senhor Presidente Alexandre Dias reforçou 

as palavras à problemática da Travessa Dezinho e da Indicação e que convidou a comunidade para 

se reunir para ir até a Prefeitura para reforçar o pedido e que fez diversas ações nesse sentido, mas 

até o momento nada foi resolvido e explicou que os vereadores cumprem o seu papel fazendo 

cobranças. Disse ainda o senhor Presidente  que o Secretário de Obras virá a esta Casa no dia 30 

de maio apresentar a pasta e pediu para comunidade vir reforçar  o pedido de melhoria da Travessa 

Dezinho. 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, o senhor 

Presidente Alexandre Dias publicou ofício do Gabinete do Prefeito, apresentando o cronograma 

da vinda dos Secretários Municipais a este Poder Legislativo. Na sequência, o senhor vereador 

Amaury Batista comentou sobre a festa do Saco do Camisa e do calçamento das ruas e 

parabenizou o Prefeito pela distribuição de peixes na Semana Santa. Depois, o senhor vereador 

Raimundinho da Kombi saudou a todos e falou sobre a Indicação apresentada solicitando 

construção de Clínica de Saúde da Família, na comunidade Cachorro Morto, tendo em vista que a 
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população daquela localidade está sendo atendida em uma associação, e, agradeceu a comunidade 

do povoado Rio Real pela festa no último sábado. O orador declarou  que uma moradora do 

povoado fez vídeo denunciando que estão depositando o lixo próximo ao poço da DESO e 

informou que a comunidade está revoltada com essa situação e pediu ao Secretário de Obras que 

resolva definitivamente  essa problemática. Em seguida, o senhor vereador Léo de Fonsinho disse 

que discorda da fala do colega vereador Amaury Batista sobre a questão da entrega de peixes e 

afirmou que o verdadeiro político ensina a pescar e proporciona oportunidades, e, sugeriu  para a 

comunidade conferir as promessas do atual Prefeito e citou algumas na área da saúde e pediu para 

os gestores não prometer o que não pode cumprir, declarou que falará sobre as promessas que não 

estão sendo cumpridas em outras Sessões, e ainda comentou sobre a viabilização de recursos para 

reforma do barracão e praças. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos saudou os 

vereadores e todos que acompanham, falou sobre a cavalgada no Distrito São José e parabenizou a 

realização do referido evento, comentou que algumas pessoas ficam receosas em participar de 

evento nos povoados com medo de acontecer algum acidente porque se criou a ideia que toda festa 

acontece alguma tragédia, como se pôde verificar no último fim de semana. Falou da 

complexidade de falar sobre o assunto, esclareceu que a responsabilidade não estar na organização 

dos eventos como o do Distrito São José, e declarou que grande parte dos acidentes acontecem 

devido à imprudência dos motoristas e solidarizou-se a família das vítimas do último domingo. 

Declarou a seguir, que estar cumprindo o papel de vereador e não se furta de sua responsabilidade, 

e sempre se reúne com as Comissões para discutir as matérias em pauta. Discorreu sobre a 

importância da visita social para ver o que se passa na comunidade, pois é assim, que o vereador 

estar buscando melhorias para a população, enfatizou o edil, que na sequência falou que tem 

discutido constantemente sobe as políticas públicas e declarou que as que existem se forem bem 

aplicadas, atenderão à população. Defendeu que nesta Casa tem que haver consenso voltados para 

a busca da solução dos problemas da população independente do gestor, e no momento eleitoral o 

debate é no campo das ideias, opinou o orador que as pessoas analisarão a conduta de cada um e 

afirmou que na política se faz as coisas com diálogo e respeito ao adversário no sentido de fazer o 

melhor para a comunidade. 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 vinte e cinco 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, vinte e três de abril de 2019.  
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