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Ata da Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em vinte e um de 

fevereiro, 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), Emílio de Jesus Souza e 

Pedro de Jesus Santos. A seguir, procedeu-se a dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior. 

Depois, foram apresentadas as seguintes proposições: Requerimento 007/2019 - Ao senhor 

Antônio Mário Almeida Fonseca, Secretário Municipal de Educação, solicitando o que segue: 

1.Encaminhamento a este Poder Legislativo da relação nominal dos prestadores de serviços de 

qualquer natureza da Secretaria Municipal de Educação, relativa ao período de janeiro de 2018 até 

a presente data, com a especificação do tempo de serviço prestado, de autoria do senhor vereador 

Didiu/PSB, Indicação 003/2019 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de 

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

competentes voltadas para a realização de ações públicas direcionadas a melhoria da qualidade de 

vida no povoado Rio Real: 1.1. Ampliação da pavimentação pública no trecho: Rua do Campo, 

Conjunto Habitacional, Praça do Mercado, Rua da Escola Municipal e principal acesso ao 

Raspador; 1.2. Melhoria da iluminação do cemitério; 1.3 Retirada do lixo acumulado (lixão) nas 

adjacências do povoado e viabilidade definitiva de outro local para o lixo coletado; 1.4.  Melhoria 

da estrada vicinal Poço Verde/Rio Real; 1.5. Reforma do Posto de Saúde. 1.6. Disponibilidade de 

ambulância 24h; 1.7.  Extensão da rede de esgoto na Rua que dá acesso ao Raspador; 1.8. 

Providências emergenciais junto a Secretaria Municipal de Saúde, voltadas para o retorno do 

atendimento médico do PSF; 1.9. Providências emergenciais junto a Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo, voltadas para a colocação de braço de lâmpada em frente ao antigo mercado 

municipal; 1.10. Providências emergenciais junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, 

voltadas para a poda de árvores, proposta pelo senhor vereador Raimundinho da Kombi/PSB, 

Indicação 004/2019 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, 

Prefeito desta municipalidade, sugerindo o que segue: 1. Encaminhamento a esta Casa de Projeto 

de Lei que trate da autorização de cessão de uso de área (bem imóvel) do poder público municipal, 

no Distrito de São José, em favor da Paróquia São Sebastião, onde se encontra erguida a Igreja de 

São José (Base Legal: Art.º da 115 da Lei Orgânica Municipal), de autoria do senhor vereador 

Pedro de Jesus Santos/PDT, Indicação 005/2019 - Ao senhor João Ramalho Barreto Conceição, 

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, solicitando o que segue: 1. Providências 

emergenciais voltadas para a retirada dos animais domésticos nas dependências da Clínica de 

Saúde da Família João Leal de Araújo, e outros animais na área externa da referida unidade de 

saúde; 2. Regularização das diárias dos motoristas atuantes na Secretaria Municipal de Saúde, de 

iniciativa do senhor vereador Didiu/PSB e a Indicação 006/2019 - Ao Secretário Municipal de 

Obras e Urbanismo, senhor Bruno Leonardo, solicitando o que segue: 1. Providências 

emergências voltadas para a poda de árvores em toda extensão da Avenida Simão Dias, esta 

última de autoria do senhor vereador Léo de Fonsinho/PC do B. Na sequência deu-se início ao 

Grande Expediente com a Tribuna Livre a pedido do maestro João Marcos, para abordar sobre as 

problemáticas enfrentas pela Banda Filarmônica Lira Santa Cruz, e, inicialmente a referida banda 
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executou o hino do município, seguido de outras músicas, a seguir, o maestro João Marcos 

assumiu a Tribuna e falou da honra de estar na Câmara de Vereadores e cumprimentou os edis e 

agradeceu a oportunidade de poder explanar as dificuldades pela qual a Lira Santa Cruz vem 

passando, depois das últimas notícias sobre a possibilidade de parar às atividades. Falou que 

atualmente a Banda tem 45 músicos e destacou a supressa com a falta de salário nos últimos dias e 

explicou que até outubro o Prefeito vinha arcando com esse compromisso. Afirmou que o 

executivo exonerou-o sem comunicá-lo. Leu nota de esclarecimento da Prefeitura Municipal, e, 

questionou ao executivo o que estar acontecendo e comentou que isso acontecia no final de 

governo. O maestro garantiu que a Lira Santa Cruz irá mudar de posição em relação à cultura do 

município. A seguir, leu seu pronunciamento destacando ás dificuldades desde sua fundação, bem 

como da expectativa do recebimento da emenda para aquisição de instrumentos musicais, e 

agradeceu aos responsáveis pela ação. Declarou o orador em seguida, que foi convidado pela 

Secretaria de Assistência Social para desenvolver um trabalho para crianças em situação de 

vulnerabilidade social e que seria mantido o compromisso com a filarmônica e lamentou que o 

município de Poço Verde nunca tivesse compromisso com as reais causas culturais.  Agradeceu 

aos poçoverdenses pela preocupação e destacou que é sua presença na Casa e para todos 

conhecerem os anseios da Banda e que não tem nada a ver com politicagem, bem como para pedir 

apoio do legislativo e conscientização sobre alternativas para melhorar o andamento da 

Filarmônica da Santa Cruz, de forma harmônica e pediu a gestão pública carinho e respeito pelos 

filhos dos poçoverdenses. Falou do compromisso da instituição para beneficiar os filhos e os pais 

e discorreu que todas as atividades desenvolvidas engradece a Lira, os gestores e toda a 

comunidade poçoverdense. E, pediu aos senhores vereadores se puderem se associem, e ainda 

estendeu o pedido a todos os poçoverdenses para manter a instituição. Afirmou que a Lira Santa 

Cruz não tem como funcionar sem ajuda dos poderes, da sociedade civil e dos empresários, e falou 

do respeito que tem pelos poderes constituídos.  Finalizou, pedindo mais comprometimento do 

poder público, da sociedade e dos empresários e respeito. E ainda, relembrou o executivo do 

fardamento prometido e dos instrumentos musicais. Agradeceu a oportunidade e pediu carinho e 

cuidado com os filhos da nossa terra. Na sequência, o senhor presidente Alexandre Dias falou do 

sentimento diante da situação da Lira, e comentou que a maioria das associações não estão 

preparadas para receberem benefícios porque as pessoas que estão à frente não tem idoneidade, e 

afirmou que diferente do maestro João Marcos que tira de recursos próprios para ajudar a Lira, 

destacou a dificuldade que este teve ter tido explanar o que tem passado. O Edil destacou que a 

Filarmônica é um patrimônio e que faz parte da cultura e não pode ser esquecido. Reforçou as 

palavras do maestro para pensar em alternativas para continuar desenvolvendo seu trabalho. Por 

conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos, cumprimentou todos os vereadores a 

comunidade presente e a Lira Santa Cruz, e falou que acompanha a Lira porque seus filhos fazem 

parte e declarou que em 2018 fez emenda ao orçamento destinando a instituição para aquisição de 

instrumentos. E, afirmou que naquela ocasião já constava na LOA a reforma do prédio da Lira. O 

parlamentar, disse que juntamente com o colega vereador Edson Didiu irão propor Projeto de 

Resolução a Lei Orgânica para criar emenda impositiva, a qual impõe que o Prefeito execute e que 

cada vereador terá um valor para destinar. Também falou que irá fazer Indicação coletiva ao 
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Prefeito para destinação de recursos através de convênio para não passarem por dificuldades como 

estão no momento. Depois o senhor Presidente comunicou que os senhores vereadores Gileno 

Alves e Délia Félix não se fizeram presentes, por estarem com atestados médicos e o vereador Dii 

de Nilo precisou se ausentar da Sessão por motivos particulares. Dando continuidade, o senhor 

vereador Edson Didiu saudou a todos e falou do quanto ficou comovido naquela noite e disse que 

no seu discurso na Sessão anterior mostrou sua indignação do que tem acontecido no município e 

afirmou que não tem aproveitado para denegrir a administração e que quer que as pessoas sejam 

respeitadas pelo trabalho que faz e falou da falta de interesse do poder público, e afirmou que 

prevenir é melhor do remediar. Destacou que a música transforma vidas. Ainda, ressaltou que 

existem várias formas para formalização de convênio e pediu para o maestro fazer essa pesquisa. 

Comentou sobre os custos dos instrumentos e de sua manutenção e do provento que tinha na 

Prefeitura para sustento de sua família e afirmou que na Indicação também tivesse o retorno do 

salário do maestro. Explicou que as emendas propostas não têm força e que cabe ao Prefeito 

decidir se faz ou não, e argumentou sobre a proposta de emenda impositiva. Também comentou 

que o Governo Municipal precisa agir mais e falar menos porque estão lidando com sonhos e que 

precisa ter compromisso, e finalizou dizendo que é solidário a causa. Depois o senhor vereador 

José Alessandro saudou os vereadores, comunidade e a todos os internautas, iniciou pedindo 

desculpas pela falta de respeito de alguns vereadores, e destacou que a gestão municipal desde o 

início é um governo de maquiagem, de muita teoria e pouca prática e que não buscar o melhor 

para a comunidade. Afirmou que no início do mandato a Filarmônica era “a menina dos olhos” do 

Prefeito, e, argumentou que o Prefeito é um jovem que não está olhando para a cultura do 

município e destacou o trabalho desempenhado pelos poçoverdenses e que não tem o 

reconhecimento do gestor municipal. Explanou ainda que o prefeito no início do mandato veio a 

esta Casa, mas agora que o “barco está afundando” se esconde atrás do pai, e que é preciso ir às 

ruas cobrar e pediu respeito do prefeito ao povo poçoverdense. Comentou que quando as verbas 

foram bloqueadas o chefe do executivo fez reunião para informar e quando desbloqueou não 

comunicou nas redes sociais nem fez reunião. Sugeriu ao maestro fazer mutirão dos “amigos da 

harmonia” para ajudar na construção do prédio e afirmou para não tirar a responsabilidade do 

prefeito e citou algumas propostas do governo e afirmou que o governo municipal está acabando 

com a cultura do município e finalizou parabenizando os jovens da Lira. O senhor Presidente 

Alexandre Dias parabenizou os colegas vereadores que usaram a palavra e que propuseram ideias 

para ajudar a Lira Santa Cruz, e ressaltou a necessidade da criação de convênio e explicou que no 

convênio vem previsto dinheiro para custeio e investimento. O edil ainda falou da Emenda Aditiva 

003/2017 e da Lei que trata do Conselho Municipal de Cultura e do Fundo Municipal de Cultura e 

explicou que a Prefeitura recebe recursos para esse fundo. E detalhou a emenda modificativa que 

propôs que esse fundo destine 50% pelo menos para contratação de artistas da terra. Continuando 

o Grande Expediente, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos deu notoriedade a Indicação 

relativa à autorização de cessão em favor da Paróquia São Sebastião do terreno da capela do 

Distrito de São José e falou do anseio daquela comunidade e da organização das pessoas para que 

a igreja possa ser reestruturada fisicamente.  Falou do momento valoroso daquela noite, através da 

manifestação social da população em relação à Lira Filarmônica e comentou sobre a participação 
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do Presidente da Casa representando os vereadores e como cidadão na Lira. Destacou que Poço 

Verde é um celeiro que tantos jovens ambicionam não somente na cultura como nos estudos e o 

poder público em todas as esferas deixa a desejar. Afirmou que através da emenda impositiva 

pode dar respaldo e através disso possa investir nas instituições. Destacou que não é para estar no 

poder pelo poder, mas para ocupar o poder para ajudar a população. E, falou do orçamento 

participativo que propôs no primeiro mandato e ainda do plano diretor. Destacou as mudanças na 

política no último pleito e refletiu sobre a proposta de mudança do INSS e destacou que é um 

retrocesso e expôs o quanto é apaixonado pela política. Por conseguinte, o senhor vereador José 

Alessandro mostrou mais uma vez sua indignação pelo o que prefeito tem deixado de fazer e 

refletiu que mais uma parte da cultura poçoverdense morre e citou o teatro, afirmou que fez parte 

dessa cultura, e destacou que tem pessoas que não participaram e declarou que acredita que por 

isso que não valorizam e se perguntou o que o jovem prefeito quer do município? Em seguida, o 

orador afirmou que quem mais faz pelo município são os menos vistos e destacou que ainda têm 

Secretarias de faz de conta e afirmou que não adianta dá uma secretaria e não dá condições para 

trabalhar e chamou atenção dos vereadores da bancada da situação nas sessões, que não falam que 

a saúde, educação e assistência precisam melhorar, e acrescentou que estes podem ficar em 

silêncio diante de tantas coisas que estão acontecendo no município. Voltou a dizer que o prefeito 

sempre estava presente nos eventos e que e hoje nem aparece na cidade. Disse ainda, que não 

deixará de fazer assistencialismo, mas cobrará antes do prefeito que precisa fazer sua parte. E, 

finalizou dizendo que essa é uma gestão de perseguição e que não apenas daqueles que são 

oposição e disse que não pode deixar acabar a Lira. Depois, o senhor vereador Edson Didiu 

saudou a todos e destacou que naquela noite seriam votados requerimentos de sua autoria, mas não 

teve quórum. Falou que o município tem passado por tantos problemas e explicou suas Indicações 

e mais uma vez falou do descompasso do executivo com a mudança dos secretários, e destacou a 

supressa ao saber do Secretário de Saúde ser o senhor João Ramalho e explicou que esteve com 

alguns funcionários da Clínica de Saúde e destacou o descaso com vários animais na clínica e 

ainda afirmou que estão criando animais no espaço ao lado daquela unidade de saúde, também 

afirmou que está faltando matérias básicos na urgência, parabenizou o senhor Presidente por 

convidar o Enfermeiro Magno e comentou sobre a falta de médicos no PSF e afirmou que os PSFs 

devem ser prioridade e questionou quantos estão funcionando? Falou também que na farmácia 

básica faltam os remédios e que a administração precisa comprar medicamentos para atender as 

necessidades básicas da população, e, deixou claro que sua indignação é para que as coisas 

melhorem no município. Depois declarou que quer saber se os prédios do município são seguros e 

questionou quais obras foram feitas com a venda do clube da cidade? E, se as escolas foram 

reformadas com esse recurso? Destacou que os motoristas da clínica de saúde da família estão sem 

receber as diárias e perguntou pela valorização do servidor público. E, por não haver outros 

oradores inscritos para o Grande Expediente, e por não haver no momento quórum suficiente, para 

as votações previstas dos Requerimentos 001, 002, 003, 004, 005, e 006/2019, em virtude do 

senhor vereador Dii de Nilo/PSDB ter tido a necessidade de se ausentar no decorrer da Sessão, 

deu-se início as Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Pedro de 

Jesus Santos justificou que os vereadores Gilson Rosário e Amaury Batista estão fora do estado, 
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e, argumentou que precisam solicitar dos políticos do congresso federal que não vote como estar à 

proposta da reforma e pressionar os congressistas para ter hombridade e tornar as reformas o mais 

real para o povo que estar na base. Depois o senhor vereador Léo de Fonsinho falou de sua 

Indicação sobre a poda de árvores na Avenida Simão Dias, e pediu para o Secretário de Obras 

visitar mais a cidade para ver como estão as ruas. E, por não haver outros edis para se manifestar 

nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos 

convocados no próximo dia vinte e seis de fevereiro 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  um de fevereiro de 2019.  
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