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Ata da Décima Nona Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em trinta 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, Emílio de 

Jesus Souza, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. A seguir, houve a 

apresentação das seguintes proposições: Projeto de Resolução 001/2019 - Altera dispositivos do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Poço Verde e dá outras providências; de autoria do 

senhor vereador Pedro de Jesus Santos. Projeto de Resolução 002/2019 - Altera dispositivos do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Poço Verde e dá outras providências; Projeto de 

Resolução 003/2019 - Altera dispositivos da Lei Orgânica do município de Poço Verde e dá 

outras providências; ambas propostas pela Mesa Diretora; Projeto de Decreto Legislativo 

010/2019 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Alexsandro Silva de Jesus, de 

autoria do senhor Presidente Alexandre Dias. Indicação 044/2019 - Ao excelentíssimo senhor 

Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito Municipal, sugerindo o que segue: 1. Providências 

junto aos órgãos competentes voltadas para a contratação de terapeuta ocupacional e mais 01(um) 

fisioterapeuta, para atender a demanda da rede pública municipal de saúde; de autoria do senhor 

vereador Edson Didiu. Indicação 045/2019 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor 

Santana de Oliveira, Prefeito desta municipalidade, sugerindo o que segue: 1. Providências 

emergenciais voltadas para a disponibilidade de ambulâncias para atendimento das comunidades 

Aroeira, Campestre, Lagoa do Mandacaru, Travessia, Ladeira do Tanquinho, Malhada Grande, 

Cona da Índia, Saco do Camisa e Tabuleirinho; de autoria do senhor Presidente Alexandre Dias. 

Indicação 046/2019 - Ao ilustríssimo senhor Antônio Mário Almeida Fonseca, Secretário 

Municipal Educação, solicitando o que segue: 1. Elaboração de cronograma anual do transporte 

universitário disponibilizados aos estudantes da UFS/SE Aracaju; proposta pelo senhor vereador 

Edson Didiu. Indicação 047/2019 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de 

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

Urbanismo: 1. Recapeamento asfáltico em toda extensão das Avenidas Capitão José Narcizo e 

Epifânio Dória, que se encontram com trechos esburacados, a  exemplo das imediações da Loja 

Helena Modas; esta última de autoria do senhor vereador Léo de Fonsinho. Em seguida, deu-se 

início ao Grande Expediente, no qual o senhor Presidente Alexandre Dias publicou ofício da 

Secretaria de Saúde apresentando III Relatório Quadrimestral 2018 e Relatório Anual de Gestão 

(RAG) 2018. Depois, o senhor vereador Edson Didiu iniciou saudando os vereadores e a todos os 

presentes, falou do que tem feito através de seu mandato, apesar das dificuldades que o país vem 

passando e é refletido também nos municípios. Disse que estar participando das audiências 

públicas nas comunidades e comentou a necessidade de políticas públicas no povoado Lagoa do 

Junco e que precisam ser debatidas para despertar a vontade do bem comum. Disse que os 

vereadores devem acompanhar as audiências para ver os anseios da população e destacou a 

cobrança dos moradores do povoado Tabuleirinho com relação à distribuição de água da DESO. O 

edil também declarou que explanou na audiência pública que participou a necessidade de políticas 
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públicas para melhoria do município. Comentou que lhe enviaram imagens do Posto de Saúde da 

comunidade Amargosa com muito mato e solicitou a Secretaria da Casa Indicação para limpeza 

do posto. Também falou que fez Indicação para criação de um calendário fixo dos alunos da 

UFS/Aracaju e demostrou sua indignação com o Secretário de Educação e afirmou que este não 

tem preparo para estar à frente da pasta no sentido de saber dialogar. Questionou qual a diferença 

do aluno que estuda na Ages e em Lagarto para os que estudam em Aracaju? E, declarou que fez 

Indicação para elaboração de cronograma anual do transporte universitário disponibilizados aos 

estudantes da UFS/SE Aracaju e disse que esse calendário precisa ser flexível a realidade dos 

estudantes. O orador apresentou o Projeto de Lei para instituição do dia do desbravador para que o 

município conheça o trabalho dos desbravadores e pediu que os pares aprovem tal propositura. 

Disse o edil que esteve na Clínica de Saúde e foi observar o espaço que faz fisioterapia e percebeu 

que não tem um centro de reabilitação, mas programas que atinge apenas determinados públicos e 

afirmou que deseja que se crie um centro de reabilitação e declarou que tem 90 pacientes na lista 

de espera, disse ainda que se precisa contratar mais uma fisioterapeuta e que tem necessidade de 

contratar uma terapeuta ocupacional. O senhor vereador Amaury Batista pediu aparte e explicou 

que tem duas fisioterapeutas no município todos os dias e que também tinha terapeuta 

ocupacional, mas este profissional precisou sair do município e que estão tentando contratar outro 

para ocupar o lugar. O senhor vereador Didiu reassumiu o pronunciamento e esclareceu que na 

última Sessão fez críticas a vinda do Deputado Iran Barbosa para falar sobre a reforma da 

previdência, e afirmou não foi à pessoa do deputado e que sentiu na fala do colega vereador Pedro 

que estava diminuindo-o o deputado petista, e esclareceu que quis apenas dizer que não se falasse 

naquela oportunidade apenas da reforma da previdência, mas que discutisse também o Sergipe 

Previdência, que se encontra sucateado, destacou o edil. Na sequência, o senhor vereador Léo de 

Fonsinho saudou os colegas vereadores e a todos que acompanham a Sessão pela internet. Pediu 

desculpa a população poçoverdense por não ter participado da Sessão anterior e falou da 

Indicação solicitando recapeamento asfáltico em toda extensão das Avenidas Capitão José 

Narcizo e Epifânio Dória, que se encontram com trechos esburacados, a exemplo das imediações 

da Loja Helena Modas em regime de urgência e discorreu como estão às entradas principais das 

avenidas que dá acesso a cidade que tem vários buracos e pediu para o Prefeito solucionar esse 

problema. O parlamentar disse que percebeu que na Rua José Alves foram retiradas duas árvores e 

depositadas no muro da buril e que as pessoas estão pondo lixo naquele local e solicitou a 

Secretaria da Casa Indicação para fazer a limpeza da área citada. Indagou o porquê da retida das 

árvores? E lembrou que no início da gestão foram derrubadas algumas árvores e foram emitidos 

laudos sinalizando que havia risco de cair e disse que gostaria de saber se essas árvores de agora 

tinham algum problema? O orador parabenizou os cidadãos poçoverdenses que representam o 

município fora da cidade, e citou alguns jovens que participaram do concurso de dança na cidade 

vizinha de Cícero Dantas/BA e, questionou qual foi o apoio da Prefeitura a esses jovens? Ainda 

parabenizou os jovens que participaram do campeonato de fisiculturismo em Aracaju e 

parabenizou as academias de Geferson Almeida e a Menphis por proporcionar várias atividades 

para os jovens. Falou da felicidade de estar participando do primeiro campeonato dos quarentões e 

parabenizou as pessoas que estão dando suporte e a todos os atletas, aproveitou para convidar os 
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vereadores para prestigiar mais um jogo no Estádio Camilão no final de semana. O edil disse que 

soube de mais um descaso de um médico na Clínica de Saúde, que após o atendimento disse ao 

paciente que depois fosse a Clínica particular que esse mesmo médico atende e, afirmou que é um 

caso que se deve fiscalizar se realmente aconteceu e denunciar ao Ministério Público, e comentou 

o descaso do gestor da Secretaria de Saúde e se perguntou o que faz o Secretário no município e 

afirmou o edil que este apenas se utiliza das redes sociais para debater com a população que 

apenas busca seus direitos e afirmou que se trata de um irresponsável. Parabenizou o senhor 

vereador Didiu por estar participando das audiências públicas nas comunidades e disse que 

participou ano passado e que é importante a audiência pública, mas apenas no papel não resolve. 

Questionou se a ambulância que será destinada ao povoado Lagoa Junco vai atender a toda 

comunidade ou apenas aos “bocas brancas”, e aproveitou a oportunidade para solicitar uma 

ambulância também para o povoado Rio Real. O parlamentar comentou algumas solicitações dos 

vereadores para construção de posto de saúde e indagou se estão cuidando dos postos que existem, 

e pediu para dá prioridade a esses porque dessa forma irá economizar. Finalizou dizendo que a 

população estar cansada de ouvir dizer que os problemas são da gestão passada, e pediu para o 

governo trabalhar para o povo. 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 Pedro de Jesus Santos cumprimentou os vereadores, e 

iniciou sua fala parabenizando senhor vereador Amaury Batista pela passagem natalícia. Depois 

disse que, a relação com o senhor vereador Didiu é próxima e que às vezes tem divergência nas 

ideias e informou que o Deputado Iran Barbosa veio discutir a previdência geral, para esclarecer 

alguns pontos da proposta da reforma que pode afetar os trabalhadores especialmente da educação. 

Comentou a humildade do senhor vereador Didiu em dizer que não tem nada contra o Deputado 

Iran e disse que o Deputado estar andando no Estado de Sergipe inteiro mobilizando pessoas para 

discutir a reforma da previdência. Parabenizou a bancada do Centrão que impôs ao Presidente 

Bolsonaro tirar da proposta a aposentaria rural e o BPC e disse que o Centrão é quem vai definir as 

votações no Congresso Nacional, e declarou o orador que acredita que a proposta da reforma 

previdenciária passará.  O edil se reportou ao primeiro de maio dia do trabalhador e declarou que é 

defensor do vereador que também é trabalhador nas suas atividades no legislativo e em outros 

trabalhos, e homenageou todos os trabalhadores do país, em especial de Poço Verde e aos 

trabalhadores do campo e as mulheres. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson Rosário disse 

ao internauta que questionou o trabalho dos vereadores que o papel primordial do vereador é o de 

fiscalizar, propor projetos e analisá-lo e emitir opinião através do voto, bem como solicitar do 

executivo melhorias para a população e afirmou que quem acompanha sabe quem está 

trabalhando. Destacou que fez solicitação a DESO para que o carro pipa continue assistindo as 

comunidades que não chega água. Também falou sobre o dia do trabalhador e parabenizou a 

todos. Analisou a fala do vereador Léo sobre o descaso do médico e questionou se o atendimento 

foi na emergência ou no PSF e esclareceu que o médico na emergência faz o atendimento básico e 

se precisar de exame encaminha para outro local e se for do PSF não pode acontecer o caso citado 

pelo colega vereador. Informou aos senhores vereadores que as subvenções da Assembleia 

Legislativa que antes eram destinadas as entidades agora existe lei para serem destinadas 
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diretamente para as Prefeituras e avisou que o senhor vereador Raimundinho pode solicitar ao 

deputado Luciano Pimentel ambulância para o povoado Rio Real, e ainda que todos os vereadores 

podem se unir e não esperar do gestor municipal. Depois, a senhora vereadora Délia Félix saudou 

os vereadores e comunidade presente e enfatizou que o dia do trabalhador era um dia esperado por 

todos os trabalhadores porque era o dia de ser agraciado com reajuste salarial, e afirmou que 

infelizmente não é mais motivo de comemorar nessa data, mas mesmo assim parabenizou-os e 

disse que os trabalhadores precisam continuar lutando e que todos os reajustes foram através de 

luta sindical. Destacou que o atual governo não tem compromisso com o trabalhador e que 

continuarão lutando pelos direitos conquistados e questionou há quanto tempo não tem reajuste? E 

pediu para os governantes surpreender os servidores e conceder o reajuste salarial no dia primeiro 

de maio. Comentou que os vereadores têm procurado os Secretários para fazer as Indicações, mas 

não tem sido atendida, enfatizou a edil. A oradora falou que esperava que o jovem gestor 

avançasse e deixasse um bom trabalho e pediu para o Prefeito sensibilizar-se e dá reajuste aos 

servidores. Depois o senhor vereador Edson Didiu fez correção e afirmou que no início da gestão 

criticou o vereador Gilson Rosário, mas na última Sessão elogiou por ter concedido a ambulância 

para comunidade Lagoa do Junco através do mandato do Deputado João Daniel. O parlamentar 

falou sobre o dia do trabalhador e afirmou que é o trabalhador que faz a economia girar. Disse que 

a CGU deu parecer dizendo que precisa fazer urgentemente a reforma porque estão com problema 

de receita e afirmou que o Congresso hoje estar com a responsabilidade de dá estabilidade ao país 

e voltar a crescer. Em seguida, o senhor vereador Léo de Fonsinho disse que realmente a CGU 

disse que se precisa fazer a reforma, mas declarou o edil que tenham respeito pelo trabalhador e 

comentou que o senhor vereador Didiu ataca o governo estadual e questionou porque em nenhum 

momento o ver atacando a reforma da previdência do Governo Federal? Parabenizou o professor 

Caduda e o Deputado Iran Barbosa pela palestra sobre a reforma da previdência.  O orador 

destacou que se precisa da reforma da previdência voltada para o povo que mais sofre e não 

norteada por politicagem. Depois, falou sobre a Audiência Pública no povoado Tabuleirinho no 

ano passado na qual o Prefeito Iggor Oliveira disse que o Posto de Saúde estava pronto e indagou 

se esse ano terminaria ou se vai deixar para o ano que vem. Disse a seguir, que como Presidente da 

Comissão de Saúde solicitou o cronograma de reunião do Conselho Municipal de Saúde, sendo 

este enviado sem os horários das reuniões, e destacou o orador, que diante da situação, solicitou a 

Secretaria da Casa que procurasse saber do horário da próxima reunião do CMS, mas infelizmente 

naquela data hoje ouve uma reunião sem a devida comunicação a este Poder, motivo pelo qual não 

participou, enfatizou o edil. Comentou que o Secretário de Saúde, o senhor João Ramalho estar 

participando de Congresso e pediu para este vir mais humano e com ideias para solucionar os 

problemas do município. O orador explanou que o dia do trabalhador é dia de comemorar e de 

dizer quem manda são os trabalhadores e não o governo. Explicou para os colegas vereadores que 

solicitaram posto de saúde que não estar desmerecendo o pedido, mas que o município no mínimo 

cuide dos que já existem e concluiu dizendo da insatisfação com o gestor atual e argumentou que 

amanhã dia primeiro de maio é dia do Prefeito pedir desculpas aos trabalhadores. Na sequência, o 

senhor Presidente Alexandre Dias ressaltou que o Deputado Iran Barbosa reconhece as pessoas 

que o ajuda e citou o exemplo do professor Caduda. O edil a seguir questionou o que podem fazer 
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para melhorar a qualidade de vida do trabalhador e quais são as ações dos vereadores enquanto 

representante do povo para ajudar na vida do trabalhador com o empregador declarou que estar 

tentando trazer a ONG SOS Emprego para fazer intermediação de pessoas que estão 

desempregadas que tem alguma especialidade junto à outra empresa. Explanou que na época como 

Secretário de Assistência Social não deu tempo implantar o referido programa e sugeriu para o 

Governo Municipal fazer cadastro de pessoas para fazer a intermediação com as empresas locais 

porque têm muitas pessoas que precisam de trabalho e oportunidades, também sugeriu ao Prefeito 

que possa sentar com os empregadores do município para fazer parceria público privado. Depois, 

o senhor vereador Gilson Rosário pediu aparte e disse que a fala do Presidente fez lembrar as 

empresas poçoverdenses que empregam os trabalhadores de Poço Verde, a exemplo da JFILHOS. 

Dando continuidade, o senhor vereador Gileno Alves comentou que votou no Governo Bolsonaro 

e declarou que votaria novamente e afirmou que a reforma pode passar e o culpado não é o 

governo, mas os deputados que o povo elegeu e fez analogia ao executivo municipal e a 

responsabilidade do legislativo de analisar as propostas. A seguir, a senhora vereadora Délia Félix 

pediu para que o colega vereador Gileno citasse algo que o governo Bolsonaro fez em beneficio 

do povo em especial do carente. Em seguida, o senhor vereador Léo de Fonsinho solicitou 

questão de ordem e disse ao senhor vereador Gileno que transmite o que o povo diz que o 

Governo Bolsonaro é corrupto, e citou que esse governo liberou emendas para comprar os 

deputados e esclareceu que é de responsabilidade do Governo Federal a proposta de reforma 

previdenciária. E, finalizou sua participação o edil nas Considerações Finais convidando a 

população poçoverdense para o encerramento dos festejos a São José Operário no povoado Saco 

do Camisa, e parabenizou a todos os envolvidos no evento e ao Prefeito Iggor Oliveira pela 

construção do calçamento naquela comunidade. Na sequência, o senhor Presidente Alexandre 

Dias comentou que conversou com um filósofo do município sobre a questão do Presidente 

Bolsonaro ter retirado recurso das universidades para os cursos de Filosofia e Sociologia, onde no 

citado diálogo foi debatido que estes são cursos que ajudam a sociedade a aprender a pensar e 

entender o verdadeiro sentido da política, e afirmou que infelizmente estão sendo criados grupos 

de pessoas alienadas diante das atitudes do Governo Federal. 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 dois de maio 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, trinta de abril de 2019. 
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