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Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em nove de 

maio, 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), José Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro 

Secretário), José Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário) Amaury Batista Freire, 

Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Sousa, Gilson Santos do Rosário, Josefa Délia 

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

proposições: Indicação 058/2019 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira e a Empresa DESO, REITERANDO a solicitando que segue: 1.Providências 

emergenciais, voltadas para a implantação do sistema de distribuição de água na comunidade 

Malhadinha, neste município de Poço Verde, tendo em vista os investimentos realizados até o 

momento, sem a devida efetivação dos serviços. Indicação 059/2019 - Ao excelentíssimo senhor 

Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito Municipal, ações junto a Secretaria Municipal de 

Obras, voltadas para o que segue: 1. Pavimentação pública no povoado Lagoa do Junco, em 

especial no principal acesso para a sede desta municipalidade; 2. Retirada do entulho acumulado 

na Avenida Epifânio Dória, nas proximidades da oficina do senhor Sebastião; Indicação 060/2019 

- Ao Banco Bradesco, solicitando o que segue: 1.  Ampliação em regime de urgência do número 

de caixas eletrônicos no posto de atendimento, localizado na sede deste município de Poço Verde; 

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

Expediente, no qual o senhor vereador Léo de Fonsinho saudou os demais vereadores e todos que 

acompanham a Sessão, iniciou agradecendo ao Secretário Municipal de Obras, senhor Bruno 

Leonardo pelo atendimento da solicitação contida na última Indicação de sua autoria, também 

parabenizou os empresários Rosilene e Marcelo pela inauguração do novo empreendimento Villa 

de Castro no município e comentou a felicidade de ver poçoverdenses investirem no município e 

desejou boa sorte. Comentou sobre a votação dos projetos da Sessão passada e disse que os 

debates foram produtivos e o quanto os vereadores estão voltados para a melhoria da comunidade 

e falou que a oposição tem pensamento para o povo. Disse que pôde perceber que têm legisladores 

que o papel é na defesa do povo e não do prefeito e fica triste por ver troca de voto por favores e 

argumentou que o povo estar vendo e comentou a seguir, que o senhor vereador Gileno usou a fala 

da senhora vereadora Délia para dizer que mudou o voto e declarou que se precisa entender a 

força do Poder Legislativo. Voltou a questionar como vai ser resolvido o esgoto do Conjunto 

Françual? E questionou qual foi o Prefeito que disse que era questão de honra resolver o problema 

daquela comunidade e nada foi feito até o momento? O orador pediu para todos visitarem o 

Conjunto Françual e afirmou que estão protelando o serviço e que no próximo ano de campanha 

todos os candidatos irão até o conjunto para prometer que resolverão o problema. Pediu para as 

pessoas observarem quem trabalha para o povo e aquele que estar em cadeiras em benefício 

próprio e recomendou para a comunidade escolher os candidatos que fazem o papel de legislador 

correto e pediu para não trocar o voto por recompensa. O edil também comentou o trabalho da 

DESO com a fiscalização no município sobre os desvios de água e pediu para a empresa 

solucionar também quando falta água e resolver os problemas nos povoados. Pediu desculpa ao 

povo poçoverdense por alguns vereadores que não fazerem o papel de legislador e quem paga são 
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os onze membros e afirmou que tem cumprido o papel de vereador sem politicagem e se reportou 

a votação da última Sessão. Finalizou dizendo que fica triste quando se depara com funcionários 

públicos que dizem algumas inverdades e destacou o edil que fosse transmitido para todos em 

especial para os trabalhadores rurais, que o Sindicato Rural estar atendendo todos os trabalhadores 

rurais e declarou que aquela instituição não faz política partidária. Por conseguinte, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos saudou os colegas vereadores e a todos que acompanham a 

Sessão e comentou que a Sessão é acompanhada pelo mundo inteiro, pois é transmitida através das 

redes sociais e destacou os debates na última sessão e o questionamento de algumas pessoas sobre 

o porquê das discussões e, naquela oportunidade declarou o orador que esclareceu que esta Casa é 

do povo e que há desentendimentos e respeito e disse que o debate precisa existir no campo 

político sem ferir o lado pessoal, e afirmou precisa-se demonstrar o posicionamento para o povo 

saber a posição política de cada representante. O edil disse mais uma vez que é defensor do 

vereador e comentou um vídeo que viu em uma rede social, o qual criticava o trabalho do vereador 

e este disse que vive o dia a dia do vereador, e afirmou que o Poder Legislativo precisa ser 

valorizado. O parlamentar falou do Projeto de Decreto que concede o Título de Cidadania 

Poçoverdense ao senhor José Carlos Felizola pelo trabalho desempenhado no município e 

concluiu apresentando a biografia do homenageado e pediu aos demais pares o voto para o 

referido projeto. Na sequência, o senhor Presidente Alexandre Dias pediu aparte e parabenizou o 

senhor vereador Pedro pela iniciativa de propor o projeto que torna a votação aberta o que mostra 

mais transparência da Câmara. Continuando, o senhor vereador Pedro falou que participou da 

Audiência Pública no Distrito São José sobre a LDO e LOA/2020 e apresentou as discussões 

tratadas e comentou a solenidade de entrega da ambulância a Clínica de Saúde da Família no 

povoado, e afirmou que foi positivo esse gesto porque atende a todas as comunidades 

circunvizinhas e agradeceu ao Governo Municipal por tal feito. Na sequência o senhor vereador 

Edson Didiu cumprimentou os vereadores e a todos que acompanham a Sessão, comentou que 

fica feliz pela comunidade São José estar recebendo ambulância e questionou como funcionará o 

serviço e indagou quem será o responsável por liberar a ambulância? O parlamentar disse que 

cobra porque ver como estar o município e espera que as coisas melhorem e que tem votado nos 

projetos para que o município cresça. O senhor vereador Léo de Fonsinho pediu aparte e disse 

que o atual Secretário de Saúde quando vereador e eram feitas algumas cobranças, este dizia que 

os vereadores da situação torciam pra o quanto pior melhor, e afirmou que se fossem assim os 

vereadores não faziam Indicações. Depois, o senhor vereador Edson Didiu comentou que o 

Secretário de Saúde senhor João Ramalho passou doze anos cobrando e agora estar tendo a 

oportunidade de gerir e não faz e destacou se outrora este cobrava agora precisa fazer e disse que 

precisa-se ter responsabilidade e cautela na política quando se faz promessa e destacou que o povo 

quer ver o cumprimento das promessa. O edil explanou a Indicação sobre o Banco Bradesco, 

relativa à ampliação em regime de urgência do número de caixas eletrônicos no posto de 

atendimento e providências emergenciais, voltadas para a implantação do sistema de distribuição 

de água na comunidade Malhadinha e pediu ao Prefeito Iggor Oliveira para que interceda a DESO 

para a realização desse serviço, ainda pediu para retirar o entulho acumulado na Avenida Epifânio 

Dória. A seguir, o senhor vereador Edson Didiu destacou que foi encaminhada a Promotoria 
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petição de alguns Requerimentos não atendidos para que se cumpra o que preconiza o Regimento 

Interno. Em seguida, o senhor vereador Gilson Rosário saudou os vereadores e a comunidade 

presente, parabenizou o Distrito de São José por ter sido agraciado com uma ambulância, e disse 

que ficou triste por fazer parte da bancada do governo e não ter tido conhecimento da entrega da 

ambulância.  O orador comentou que o senhor vereador Léo de Fonsinho é jovem na política e 

comentou que todos quando chegam nesta Casa ficam eufóricos em mudar a política e no dia a dia 

percebem o quanto é diferente do que se pensava e afirmou que povo é culpado, porque falam da 

corrupção e na eleição quer algo em troca pelo voto, e, disse ainda ao senhor vereador Léo de 

Fonsinho que não concorda quando este diz que trabalha sozinho pelo povo, e afirmou que todos 

trabalham na sua maneira e abordou que tem experiência porque já passou por vários mandatos 

tanto na situação como oposição. O edil comentou a preocupação do senhor vereador Didiu a 

respeito da ambulância no povoado São José e destacou quando houver necessidade deve estar 

disponível na clínica com telefone 24h para a população entrar em contato e que seja distribuído 

para as pessoas o número. O senhor vereador Amaury Batista pediu aparte e disse aos vereadores 

precisam ter calma e que será informado aos munícipes. O orador principal Gilson Rosário disse 

que irá se informar com o Secretário de Saúde e mostrar a preocupação dos vereadores. Disse 

ainda, que é obrigação de todos os edis cobrar e não dizer que fez sozinho, também disse que é 

necessário saber se pode fazer porque necessita ter o recurso para manutenção de tais serviços no 

Distrito de São José. A seguir, o parlamentar declarou que o Governo Municipal anterior tentou 

fazer empréstimo por vinte anos e afirmou o edil que se fosse para ser pago dentro do mandato, 

teria apoiado, e, declarou que se chegar algum projeto com esse teor do Governo Municipal atual 

não concordará, e citou que o Prefeito não estar podendo administrar porque o que entra é menor 

que as obrigações e a sociedade tem ficado frustrada. Abordou que no final de mandato deveria ter 

acompanhamento dos recursos para pagar as principais obrigações para evitar complicações. 

Depois, o senhor Presidente Alexandre Dias demonstrou a preocupação que uma grande 

porcentagem das leis não está sendo atendidas e disse que essa inquietação surgiu porque o nome 

de algumas ruas não foram colocadas placas e não foi passada para ENERGISA e outras empresas 

e que denunciou que esta é uma obrigação do executivo e citou algumas leis aprovadas 

recentemente que não foram sinalizadas e disse que o senhor vereador Didiu sugeriu ir a 

ENERGISA e a DESO levar cópia das leis, já que o executivo não o fez. E, por não haver outros 

oradores inscritos para o Grande Expediente, teve início à Ordem do Dia.    Na Ordem do Dia foi 

submetido em votação o Projeto de Decreto Legislativo 011/2019 - Concede Título de Cidadão 

Poçoverdense ao senhor José Carlos Felizola Soares Filho. Obtendo como resultado: 

APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. E, por não haver outras 

matérias para a Ordem do Dia, deu-se início as Considerações Finais. Nas Considerações Finais, 

o senhor vereador Gilson Rosário comentou que na reunião do Conselho de Saneamento Básico 

que participou recentemente, demostraram preocupação e sentiram a necessidade de procurar 

todas as empresas que estão construindo no município para se atentar ao saneamento básico e 

disse que percebeu que o conselho tem autonomia e futuramente não se terá problema com o 

saneamento e que existe fortalecimentos dos órgãos fiscalizações com relação ao meio ambiente. 

Depois, o senhor Léo de Fonsinho defendeu que todas as comunidades deveriam ter uma 
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ambulância 24h à disposição. A seguir, disse o orador o quanto é importante ter as audiências 

públicas a respeito do orçamento municipal e que no início tinha muitas pessoas e hoje percebe 

que a população participa é para cobrar e salientou o esgoto no fundo da Escola Municipal Dona 

Caçula Valadares no Distrito de São José, que necessita ser resolvido urgentemente e solicitou que 

retirem o entulho da Rua da Buril conforme sua Indicação apresentada, comentou que na 

audiência do ano passado o Prefeito falou da finalização da UBS e até hoje não terminou e que no 

plano de governo tinha a conclusão das UBS dos povoados Tabuleirinho e Saco do Camisa, e 

disse que quando fala do papel do vereador estar se referindo qual obrigação do vereador e não 

quem trabalha mais, e afirmou que o povo estar observando. O senhor vereador Amaury Batista 

em suas Considerações Finais esclareceu ao senhor vereador Léo que a UBS do Saco do Camisa 

teve erro na construção da base e os construtores abandonaram a obra e   estar sendo judicializada 

e a do Tabuleirinho falta apenas a parte elétrica. E, por não haver outros edis para se manifestar 

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

convocados para dia quatorze de maio de dois mil e dezenove, no horário regimental, realizarem 

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, nove de maio de 2019. 

 

 

Alexandre Almeida Dias/PSDC 

Presidente 

 

José Raimundo de Jesus Souza/PSB 

Vice-Presidente 

 

Edson de Jesus Reis Santos/PSB 

Primero Secretário 

 

José Alessandro Santana Farias/PCdoB 

Segundo Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaury Batista Freire/PSC 

Vereador 

 

Emílio de Jesus Sousa/PSDB 

Vereador 

 

Damares Vieira Cavalcanti/PMN 

Vereadora 

 

Gilson Santos do Rosário/PMN 

Vereador 

 

Josefa Délia Félix dos Reis/PP 

 

Pedro de Jesus Santos/PDT 

Vereador 


