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Ata da Vigésima Terceira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em quatorze 

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) Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro 

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

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

Félix dos Reis. A seguir, houve a apresentação das seguintes proposições: Moção de Pesar 

011/2019 - Em virtude do falecimento repentino do senhor José Felipe Neto, ocorrido em 10 de 

maio de 2019; de autoria de todos os membros deste Poder Legislativo. Moção de Pesar 012/2019 

- Em virtude do falecimento repentino do senhor José Chaves de Abreu, ocorrido em 11 de maio 

de 2019; de autoria do senhor vereador Gilson Rosário. Indicação 061/2019 - Ao ilustríssimo 

senhor Bruno Leonardo, Secretário Municipal de Obras, solicitando o que segue: 1.Providências 

voltadas para colocação de placas de sinalização na sede deste município, com a indicação do 

direcionamento de Prédios Públicos como Prefeitura, Hospital, Escolas, Centro da Cidade, 

CECAF, Bancos e saídas para outros municípios, dentre outras indicações julgadas necessárias por 

esta administração municipal; Indicação 062/2019 - Ao ilustríssimo senhor João Ramalho 

Barreto Conceição, Secretário Municipal de Saúde solicitando o que segue: 1.Providências 

voltadas para o estabelecimento de parceria com o Instituto Melanoma Brasil, para a realização de 

curso destinado a orientação de cabeleireiros, podólogos e tatuadores, na identificação do câncer 

de pele do tipo melanoma; Indicação 063/2019 - Ao ilustríssimo senhor Bruno Leonardo, 

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, solicitando o que segue: 1.Vistorias técnicas em 

todos os órgãos públicos municipais voltadas para a verificação de acessibilidade aos portadores 

de necessidades especiais, conforme legislação em vigor. 2.Providências emergenciais junto aos 

órgãos competentes voltadas a realização de vistoria técnica em todos os redutores de velocidade 

do município, com o objetivo de verificar a adequação as recomendações do CBT; Indicação 

064/2019 - Ao ilustríssimo senhor Bruno Leonardo, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, 

solicitando o que segue: 1.Providências emergenciais voltadas para o estabelecimento de parcerias 

com o comércio local para que os Conjuntos Habitacionais Silvino Augusto de Souza e João 

Emídio dos Santos, tenham todas as suas ruas com placas indicativas das respectivas 

denominações; 2.Providências emergenciais voltadas para o estabelecimento de parceria com os 

CORREIOS, para que os Conjuntos Habitacionais Silvino Augusto de Souza e João Emídio dos 

Santos, possam ser assistidos com o serviço de distribuição de correspondências; Indicação 

065/2019 - Ao ilustríssimo senhor Bruno Leonardo, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, 

solicitando o que segue: 1.Providências junto a DESO voltadas para a ampliação da rede hídrica 

na comunidade Santo Antônio (Estrada do Cachorro Morto); Indicação 066/2019 - Ao 

ilustríssimo senhor Antônio Mário Almeida Fonseca, Secretário Municipal de Educação, 

solicitando o que segue: 1.Criação de um calendário para realização anual dos jogos estudantis na 

rede pública municipal; estas últimas proposituras de autoria do senhor vereador Edson Didiu. Em 

seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o senhor vereador Gilson Rosário iniciou 

cumprimentando os vereadores e a toda comunidade presente e aos internautas, a seguir, o orador 

justificou a Moção de Pesar pelo falecimento do ex-vereador José Felipe Neto conhecido por Zé 
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de Zacarias e pelo trágico falecimento do senhor José Chaves de Abreu no último fim de semana 

e chamou atenção que os vereadores sempre cobram nesta Casa para o perigo que existe com 

animais soltos nas rodovias. Disse o parlamentar, que vai chamar a CPMV para solucionar essa 

problemática. O edil em seguida, declarou que viu uma nota de uma poçoverdense nas redes 

sociais pedindo ajuda para realizar o sonho da mãe de rever os parentes e disse que estava à 

disposição para ajudar e que um familiar já entrou em contato, e destacou que as redes sociais 

também ajudam esses momentos. O orador comentou que tem demonstrado preocupação com 

relação ao Projeto de Lei 968/2019 que trata da complementação da aposentaria do magistério, e 

salientou que esteve com o Professor Caduda e conversaram sobre os projetos e este disse que o 

município ficará inviável de administrar financeiramente e que só vai poder melhorar as finanças a 

partir de 2032 e afirmou que esse projeto é preocupante porque a folha aumenta todo mês e 

arrecadação não aumenta. Disse ainda, que solicitou a Secretária da Casa elaboração de 

Requerimento convidando o Professor Caduda para vir a esta Casa com o objetivo de debater 

sobre esse assunto. Demonstrou também preocupação com o meio ambiente, e sobre este tema, 

afirmou que conversou com o Engenheiro Agrônomo William Clayne e também o convidará 

através de Requerimento para vir a esta Casa falar como se encontra o município no que diz 

respeito ao meio ambiente. O senhor vereador Gilson Rosário afirmou que foi dito pelo senhor 

William Clayne que o Promotor local estar focado em resolver com a DESO a situação da falta 

água e ligações clandestinas. E, ainda que em breve o Ministério Público irá exigir dos 

açougueiros a aquisição de balcão frigorífico e afirmou o orador, que este será um custo também 

para o município, e demonstrou preocupação com esse alerta do engenheiro, porque vai aumentar 

a despesa com energia elétrica, por isso, sugeriu o parlamentar que se pense na energia solar para 

reduzir os custos. O orador disse que recentemente conversou com o rapaz que trabalha na 

empresa de energia solar a respeito dos custos de implantação, onde se verificou que depois de 

cinco anos não se tem mais despesas com essa fonte de energia. O senhor vereador Didiu pediu 

aparte e disse que o fundo de garantia estar disponível para quem deseja pôr energia solar. O 

senhor vereador Gilson Rosário reassumiu seu discurso e declarou que não entende o porquê de 

nos prédios públicos ainda não usarem energia solar e sugeriu a implantação imediata da energia 

solar no telhado do CECAF para geração desse tipo de energia, e declarou já existe uma cidade no 

Sul abastecida totalmente com energia solar e comunicou que irá se aprofundar para por na 

proposta orçamentaria esse tipo energia além de buscar emendas parlamentares neste sentido. O 

orador na sequência comentou que na Sessão passada foi indagado sobre o telefone para entrar em 

contato com a ambulância no Distrito São José e afirmou que conversou com o Prefeito e este 

disse que já tinha pensado em providenciar o telefone a ser colocado à disposição da referida 

comunidade. Concluiu parabenizando os professores que irão participar da paralisação devido ao 

corte de verbas do Governo Federal para as universidades. Depois, o senhor vereador Léo de 

Fonsinho saudou os vereadores, comunidade presente na Sessão e a todos que acompanham nas 

redes sociais, e iniciou sua participação no Grande Expediente, falando da preocupação do senhor 

vereador Gilson Rosário e disse que é preocupação de todos a busca de alternativas para diminuir 

os gastos com a folha de pagamento do município e reportou-se a necessidade de se estabelecer 

parcerias em defesa da natureza e afirmou que o homem é inteligente e pode usar a seu favor, 
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porém a ganância do ser humano tem destruído e estão vendo isso no município que é agrícola, e 

declarou que é preciso respeitar e usar da forma correta como foi comentado a energia solar, e 

mencionou a empresa do senhor Evislan que nos empreendimentos já trazem a energia solar. E 

disse que esta Casa pode tentar viabilizar e ser pioneiros nos prédios públicos do município. O 

parlamentar falou da preocupação não só como parlamentar como professor desse município que a 

folha de pagamento estar aumentando e questionou porque é o professor que paga a conta? 

Indagou quem já ficou numa sala de aula? Enfatizou o dia da Paralisação Nacional da Educação, 

mas lamentou que tenha professores que irão para sala de aula e questionou qual exemplo estar 

dando aos seus alunos, salientou a labuta do professor no dia a dia por uma educação melhor e 

disse que é preciso que o professor vá a rua buscar seus direitos. O orador comentou o trabalho de 

alguns funcionários da Educação na gestão passada e abordou a atitude do ex-secretário da atual 

gestão Eliel Santana de retirá-lo da escola que trabalhava e que teve pessoas do Sindicato que o 

defenderam porque era pedagogo e estes também estão na mesma condição em outra disciplina. O 

orador chamou a atenção que, quando é discutido a perda de matrícula se pensa na gestão passada 

e afirmou que já são três anos da atual gestão, e, mencionou que foi sugerido dá incentivo aos 

alunos para aumentar as matrículas e não foi aceito pelo Prefeito. A seguir, comentou o edil sobre 

o falecimento do ex-vereador José Felipe Neto conhecido por Zé de Zacarias e do senhor José 

Chaves de Abreu. Parabenizou o vereador Didiu pelas Indicações apresentadas, e também a todos 

os responsáveis pela Cavalgada da Família. E, perguntou ao Presidente Alexandre Dias o que 

pode ser feito para a cada segundo domingo de maio a Cavalgada da Família Poçoverdense ser 

posto no calendário da cultura do município. Parabenizou o Secretário de Educação Mário 

Almeida pelo início do campeonato poçoverdense. O edil falou da realização da Audiência Pública 

na sede e parabenizou o Prefeito Iggor Oliveira e a comissão pela realização das audiências no 

município e disse que percebe que as pessoas não estão participando porque estão desacreditadas 

nas promessas e falou que participou da audiência e viu que as pessoas que participaram na 

maioria eram funcionários contratados da Prefeitura, pediu que as audiências públicas também 

fossem extensivas aos bairros periféricos. Comentou que na Travessa Ayrton Sena estão jogando 

lixo na caçada e pediu para a proprietária fazer limpeza para os moradores não depositarem o lixo 

no local. O edil ainda comentou que na Audiência Pública o Secretário de Saúde o senhor João 

Ramalho estava prestando contas da pasta e estava apresentando dados que considera inverídico 

da gestão anterior. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou 

matérias para a Ordem do Dia, teve início as Considerações Finais, o senhor Presidente 

Alexandre Dias deixou as condolências aos todos os familiares que perderam os familiares e  

pediu subscrição da Moção do senhor vereador Gilson Rosário. Depois o senhor vereador Edson 

Didiu saudou os vereadores e a todos que acompanham, iniciou também externando as 

condolências as famílias que perderam os familiares e pediu subscrição da Moção. Comentou no 

primeiro ano de mandato os vereadores que trabalharam na gestão passada receberem muitas 

críticas sobre a queda da matrícula e da greve dos professores e destacou que hoje mesmo sem 

reajuste e o piso salarial não tem greve e enfatizou que as escolas não tem reforma não tem 

estrutura física atrativa para ao aluno e comentou os incentivos na gestão passada para conseguir 

aumentar o número de matrícula. O edil questionou se já foi enviada a ambulância para o povoado 
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Junco? E a do Distrito São José estar guardada na casa de uma pessoa e afirmou que é uma  

política pública para ser usada por todos e não para uns. Comentou sobre a Indicação ao  

Secretário Municipal de Educação Mário Almeida para criação de um calendário para realização 

anual dos jogos estudantis para oportunizar aos jovens diversas atividades para incentivar a cultura 

do município. E, na sequência o senhor vereador Léo de Fonsinho parabenizou o vereador Didiu 

pela Indicação e disse que enquanto poder público precisa ofertar atividades diferenciadas e 

parabenizou o balé da academia Menphis que foi convidado para representar fora do Estado, e 

ainda destacou o talento de alguns jovens no município. Reiterou o pedido ao Secretário de Obras 

Bruno Leonardo para fazer limpeza da Rua Buril e retirada das árvores que continuam no local e 

chamou atenção para a retirada de algumas árvores das ruas e disse que quer saber o motivo da 

remoção. Disse que se não morasse nesse município iria pensar que era a melhor cidade como é 

demonstrado nas redes sociais e pediu para ver na essência como estar à saúde, educação e com 

assistência no município, pediu ainda, para as ambulâncias serem usadas para o bem da população. 

E, concluiu pedindo para que outras vidas não sejam colocadas em risco pela irresponsabilidade 

dos donos de animais e afirmou que o poder público precisa tomar alguma atitude. Disse ainda, 

que amanhã será o dia do agricultor e que o Presidente do Sindicato dos Trabalhos está indo a 

Brasília em busca de melhorias para o trabalhador rural. 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 dezesseis 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, quatorze de maio de 2019. 
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