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

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), Amaury Batista Freire, Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, 

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

houve a apresentação das seguintes proposições: Projeto de Decreto Legislativo 006/2019 - 

Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor José Emiraldo Santana Rosário; Projeto de 

Decreto Legislativo 007/2019 - Concede Título de Cidadã Poçoverdense a senhora Sandra Miria 

Moura de Paula; Projeto de Decreto Legislativo 008/2019 - Concede o Certificado Cidadão 

Empreendedor Municipal Juca Santana a senhora Mônica Santos Gois; Projeto de Decreto 

Legislativo 009/2019 - Concede o Certificado Cidadão Empreendedor Municipal Juca Santana a 

senhora Josefa Santos Neves; todas estas de autoria do senhor Presidente Alexandre Dias. 

Indicação 042/2019 - 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 disponibilidade de ambulância 24h, na Clínica de Saúde da 

Família do Distrito São José; de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus Santos. Indicação 

043/2019 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito desta 

municipalidade, sugerindo o que segue: 1. Providências emergenciais junto a Secretaria 

Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para pavimentação e construção de rede de esgoto do 

Conjunto Habitacional Françual de Souza, em especial na Travessa Dezinho, em atendimento ao 

clamor dos moradores daquela comunidade; esta de autoria de todos os Membros deste Poder 

Legislativo. Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o senhor Pedro de Jesus 

Santos iniciou saudando os vereadores, a comunidade que acompanha no Plenário e nas redes 

sociais, disse que não é totalmente contrário a reforma da previdência e destacou que o povo 

brasileiro escolheu novos parlamentares pensando em mudanças de paradigmas e num novo 

momento para o país, e afirmou que parece que o novo não é novo e declarou que continuam as 

mesmas práticas e citou o posicionamento do Centrão na Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJ) com a admissibilidade da reforma da Previdência e assegurou que o Centrão é 

que define a política no país. O parlamentar declarou que a política do toma lá da cá que existia 

em outros governos não mudou e que o novo só é novo na teoria porque as práticas são as mesmas 

no Congresso Nacional. O orador argumentou que o governo tem que se adequar a algumas 

situações que o Centrão determina e disse que o governo não tem poder. Disse ainda, que viu 

comentário que foi liberado emendas parlamentares por deputado para ser aprovar a reforma 

previdência o que reforça que o governo não é novo na prática. O edil fez uma leitura da política e 

destacou que a presidente Dilma sofreu Impeachment pelas pedaladas fiscais e que todos os 

governantes fizeram e o ex-presidente Temer quando assumiu tornou este procedimento legal, o 

edil fez análise a respeito de como são apresentadas as propostas dos governos a exemplo da 

reforma trabalhista e agora a reforma da previdência e disse que o povo absolve e forma opinião 

apenas por lado político, mas é preciso fazer leitura e analisar a matéria. O orador afirmou que não 

é totalmente contrário à matéria da reforma, mas a alguns pontos que afetam o povo nordestino. 
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Disse que precisa compreender o que é bom para o país independente do governante. Comentou 

que o município foi agraciado com duas ambulâncias, através de emenda parlamentar do deputado 

João Daniel e por isso fez Indicação para o Distrito São José solicitando a disponibilidade de 

ambulância 24h, na Clínica de Saúde da Família da citada comunidade. Abordou que na gestão do 

ex-prefeito Toinho de Dorinha foi disponibilizado uma ambulância para a Clínica de Saúde da 

Família do Distrito São José e em meados da gestão do ex-prefeito Thiago Dória a ambulância foi 

retirada e destacou que tal atitude prejudicou a região e disse que já fez esse pedido a atual gestão 

e reforça através da Indicação. O senhor vereador Pedro afirmou que pensa política para o bem 

coletivo. Parabenizou a luta do senhor vereador Gilson Rosário através do mandato do deputado 

João Daniel por conseguir novas ambulâncias. Comentou que a população critica que o vereador 

não faz nada por não ter conhecimento da prática do vereador. Na sequência, o senhor vereador 

Gilson Rosário cumprimentou os vereadores, a comunidade e os internautas que acompanham a 

Sessão. Agradeceu a CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco 

e do Parnaíba por ter disponibilizado peixes para a barragem do Amargosa. Também parabenizou 

o Prefeito pela distribuição de peixes na Semana Santa. O orador falou da crítica do colega 

vereador Léo na última Sessão sobre a distribuição de peixes e disse que foi atrás de peixes para 

ser colocado na barragem para no próximo ano a população ter mais uma opção. O parlamentar 

disse à comunidade que participou de reunião do Conselho de Saneamento Básico e que os 

vereadores têm preocupação com o futuro do saneamento básico do município e declarou que 

aquela foi uma reunião proveitosa. O edil alertou a população que tem reservatório para ter 

cuidado com o mosquito da dengue. Falou ainda, sobre a grande quantidade de acidentes na pista 

de Simão Dias e Tobias Barreto e afirmou que solicitou ao DER – Departamento Estadual da 

Infraestrutura Rodoviária sinalização, onde na oportunidade foi informado que o Departamento 

não tem o material e que a empresa JFilhos se prontificou a dar mão de obra e conversou com 

outro empresário para dá o material e o município ficou responsável por ceder os guardas de 

trânsito, para que ao menos as imediações do Residencial Silvino Augusto de Souza seja 

sinalizado. O edil comentou que chegou novas ambulâncias, e destacou a importância dos eleitores 

saberem escolher seus representantes. O senhor vereador Gilson Rosário disse ao vereador Pedro 

que já havia solicitado ao Prefeito para disponibilizar uma ambulância para região do São José. 

Salientou que o deputado João Daniel disponibilizou recursos para construção de praça e 

calçamento nos Povoados Junco e Ladeira do Tanquinho. Discorreu que alguns vereadores não 

tiveram a mesma sorte de ter um representante eleito e que precisa se somar e usar a política para 

o povo. O parlamentar declarou que às vezes o povo não dá credibilidade ao vereador por ser 

menor em relação aos demais cargos no congresso e afirmou que é o vereador que está próximo e 

ver o anseio da população e faz além do trabalho de vereador de fiscalizar para fazer o trabalho 

social. O senhor vereador Amaury Batista pediu aparte e agradeceu ao deputado João Daniel por 

disponibilizar recursos para o município, e disse que esteve na cidade de Itabaiana com o Prefeito 

Iggor Oliveira participando do quarto mutirão de catarata. Depois o senhor vereador Gilson 

Rosário disse que pediu ao deputado para disponibilizar mais uma ambulância no próximo ano. 

Disse também dependendo da quantidade de carros e recursos pode se pensar em criar uma central 

de ambulância com telefone e motorista 24h. Comentou sobre a política nacional e argumentou 
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que precisa pensar porque é a sede do país e de onde vem os recursos para melhorar a vida do 

povo, destacou a fala do senhor vereador Pedro de que o novo não é novo e que saiu nas mídias 

que os deputados do Centrão assumiram o compromisso de votar na reforma da previdência 

através da liberação de emendas e afirmou que foi propagado na campanha que iria fazer mandato 

diferente, mas continua as mesmas prática e demostrou sua preocupação e disse ao povo que 

precisa pensar quem é o político da campanha e pós-candidato.  E, concluiu dizendo que os 

eleitores precisam saber escolher seus representantes. 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 vereador Edson Didiu saudou os vereadores, a comunidade 

presente e a todos que acompanham a Sessão, e, enfatizou que no seu primeiro ano de mandato fez 

Indicação voltada para o povoado Junco e criticou o senhor vereador Gilson Rosário que tinha a 

obrigação de buscar recursos para o povoado porque teve uma votação expressiva e parabenizou-o 

por ter conseguido a ambulância para essa comunidade. Soube que o deputado Iran Barbosa irá 

falar sobre a reforma da previdência e destacou que o que chama a atenção é que o Estado está 

falido e diante dessa situação um deputado que elegeu esse governo vem falar sobre a reforma e 

declarou o edil que quer que este fale sobre o descaso do governador que atrasa e parcela salários 

dos servidores. Discorreu ainda, que o deputado citado participava do SINTESE, mas o Estado 

nunca cumpriu com o Piso, e enfatizou que agora vão discutir os problemas da previdência e que 

todos os governos discutiam a previdência e não resolveram e questionou se é para gastar todos os 

recursos com a previdência e como fica a educação e a saúde? Enfatizou que não é para tirar dos 

mais necessitados e declarou que a reforma é necessária, mas não da forma como estar e afirmou 

que o Congresso precisa analisar a necessidade de cada Estado e fazer uma reforma que traga 

benefício para o povo, concluiu o parlamentar. Por conseguinte, o senhor vereador Amaury 

Batista endossou as palavras do colega vereador Didiu sobre a reforma da previdência, e afirmou 

as emendas solicitadas pelos deputados serão destinadas aos municípios. Em seguida, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos declarou que entendeu que a fala do senhor vereador Didiu a 

proposta de reforma previdenciária não é suficiente para atender a necessidade do país e que os 

deputados poderão analisar a matéria e ver a necessidade de cada Estado e que na sua alusão o 

novo não é novo porque estar fazendo as mesmas práticas dos políticos de antes. O parlamentar 

ressaltou que precisa ter racionalidade nos debates e que torce para que o Governo de Jair 

Bolsonaro dê certo porque o país precisa. Também comentou sobre a vinda do deputado Iran 

Barbosa e discorreu que ele vem discutir sobre a proposta de reforma da previdência sobre 

aposentadoria do magistério e que é preciso discutir a matéria, pontuou. Depois, a senhora 

vereadora Délia Félix disse ao vereador Didiu que não entende porque o país se declara estar 

falido, mas destina recursos para deputados, afirmou que não é verídico que a previdência está 

falida, porque já foi comprovado que essa desculpa não é verdade, pois se trata do maior órgão 

arrecadador do Brasil e que o problema estar no desvio e declarou que é contra a reforma. A 

oradora edil apresentou alguns pontos que a proposta vai mudar e questionou qual o ponto 

positivo com essa mudança? E concluiu afirmando que espera que os deputados não aprovem essa 

matéria. Na sequência, o senhor vereador Gilson Rosário agradeceu ao professor Caduda pelo 

convite para participar da palestra do deputado Iran Barbosa sobre a proposta da reforma 
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previdência.  O edil abordou alguns pontos apresentados na mídia que demonstra que o Governo 

Bolsonaro não tem uma boa avaliação e espera que faça um bom governo. Explanou que em todos 

os partidos existe o bom e o ruim e afirmou que é bom que as pessoas façam críticas porque ajuda 

a corrigir os erros. Depois, o senhor vereador Raimundinho da Kombi parabenizou o vereador 

Gilson Rosário por ter conseguido junto ao deputado João Daniel duas ambulâncias para o 

município, e comentou que já fez Indicação ao governo municipal solicitando uma ambulância 

para o povoado Rio Real e reiterou o pedido, pediu ainda para o Prefeito Iggor Oliveira o retorno 

do médico a sua comunidade, porque já tem vários meses sem o devido atendimento. O edil 

denunciou, ainda que a comunidade do Rio Real também estar sem Agente de Saúde e que a 

população está sofrendo com essa situação. 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 trinta 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 cinco de abril de 2019. 
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