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Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em dezesseis 

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: Requerimento 

014/2019 - Convida o Professor Paulo Roberto Caduda, a comparecer em uma das Sessões 

Ordinárias deste Poder Legislativo, em data a combinar, com o objetivo de falar sobre os Projetos 

de Leis: 968/2019 - Dispõe sobre a alteração da Lei nº 532/2009 - Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público do Município de Poço Verde e dá outras providências e 

971/2019 - Dispõe sobre o programa de Incentivo à Aposentadoria dos Servidores Públicos 

Efetivo do Munícipio de Poço Verde, vinculados ao Regime da Previdência Social e dá outras 

providências; Requerimento 015/2019 - Convida o senhor Clayne William da Mota Santos, 

Presidente do COMSAB - Conselho Municipal de Saneamento Básico, a comparecer em uma das 

Sessões Ordinárias deste Poder Legislativo, em data a combinar, com o objetivo de falar a respeito 

das políticas públicas necessárias para a promoção da preservação do meio ambiente, no âmbito 

desta municipalidade; ambos de autoria do senhor vereador Gilson Rosário. Indicação 067/2019 - 

Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito Municipal, sugerindo o 

que segue: 1.Providências emergenciais junto aos órgãos competentes, voltadas para a 

pavimentação/asfaltamento do trecho compreendido: Conjunto Habitacional Pedro Almeida 

Valadares Neto até a comunidade Barragem; proposta pelo senhor vereador Raimundinho da 

Kombi. Indicação 068/2019 - Ao ilustríssimo senhor Bruno Leonardo, Secretário Municipal de 

Obras e Urbanismo, solicitando o que segue: 1.Reposição de lâmpadas na iluminação pública da 

comunidade Malhadinha, nas proximidades das residências dos senhores Dair e Idalina, com o 

objetivo de proporcionar maior segurança na referida localidade; Indicação 069/2019 - Ao 

excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito Municipal, sugerindo o que 

segue: 1.Providências emergenciais junto a CPRV, voltadas para o recolhimento constante de 

animais soltos nas Rodovias Estaduais Antônio Carlos Valadares e Pedro Almeidas Valadares, que 

ligam esta municipalidade as cidades de Tobias Barreto e Simão Dias; de autoria do senhor 

vereador Edson Didiu.  Indicação 070/2019 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor 

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

adequado para a prática de caminhada, em toda extensão dos canteiros da Rua Paulo Santos, na 

sede desta municipalidade; esta última de autoria do senhor Presidente Alexandre Dias. Em 

seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o senhor Presidente Alexandre Dias iniciou 

comentando a Indicação para criação de espaço adequado para a prática de caminhada, em toda 

extensão dos canteiros da Rua Paulo Santos, na sede desta municipalidade, o edil justificou a 

matéria afirmando que tem visto muitas pessoas praticando atividade física nesse local e declarou 

que esta Casa aprovou orçamento e pediu para o executivo atender essa solicitação. Na sequência, 

o senhor vereador Léo de Fonsinho saudou os vereadores, a comunidade presente na Sessão e a 

todos que acompanham nas redes sociais, e parabenizou o senhor vereador Gilson Rosário pelo 
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Requerimento convidando o professor Caduda e explanou que tem pessoas de Poço Verde que 

podem contribuir muito e que precisa-se deixar de lado a política partidária. Comentou o Veto 

Parcial a Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 969/2019 que Institui o Programa de Serviço de 

Atenção Domiciliar - SAD e disse que os vereadores analisam os Projetos e que pôde perceber na 

referida matéria que possuía artigos que podiam se tornar uma política de favores, a exemplo da 

livre contratação de pessoas para atuar no programa, destacou o orador. O parlamentar falou que 

têm contratados que são dedicados ao que faz e outros que ficam em casa e comentou os 

contratados da educação que trabalhavam sem receberem seus vencimentos. Explicou que no 

início do primeiro semestre os vereadores da situação estavam descontentes porque tinha 

apadrinhados sem receber seu salário, e, indagou como irão se comportar os vereadores com 

relação ao Veto do Prefeito, estarão a favor do povo ou a favor do Prefeito para manter os 

apadrinhados? E declarou, que essa legislatura tem compromisso com o povo. Voltou a pedir para 

fazer Audiências Públicas nos bairros periféricos, e destacou que a população também precisa ir as 

Audiências Públicas. Parabenizou ao Departamento de Agricultura pelo evento do dia do 

agricultor e aos comerciantes do município pela parceria através da ideia de Josefa Adriana para 

entrega de prêmios. Disse que se precisa cobrar do Executivo para fazer valer o voto do povo e os 

parlamentares defender o povo sempre. Enfatizou que na Audiência Pública no povoado Saco do 

Camisa grande parte foi uma prestação de contas do Secretário de Saúde e disse a ideia principal 

de audiência é ouvir o povo e parabenizou a população do povoado por terem participado. O 

orador, também comentou que o Prefeito falou das obras no citado povoado e pediu para respeitar 

o povo e os vereadores. Finalizou agradecendo todos que acompanham as Sessões através das 

redes sociais. Depois, o senhor vereador Edson Didiu cumprimentou os vereadores, a população 

no Plenário e nas redes sociais e disse aos colegas vereadores que todos precisam valorizar o 

mandato e sentir-se honrados por representar o povo de Poço Verde. Comentou o trabalho do 

vereador Raimundinho da Kombi, ainda falou das Indicações apresentadas na noite e disse que às 

vezes pede com mais veemência para ver se os Secretários atendam aos pedidos. E ainda, sugeriu 

ao Prefeito que interceda junto a CPRV, para o recolhimento constante de animais soltos nas 

Rodovias para evitar outras fatalidades. O edil comentou os Projetos de Leis aprovados de sua 

autoria e falou da felicidade por terem sido sancionadas. Disse que lhe surpreendeu o Veto do 

Prefeito, pois, esteve no Tribunal de Contas e foi informado que todo contrato tem  que prever  

com intermédio de processo seletivo, e afirmou que foi determinado o tempo meio de concurso 

público e afirmou que todos os contratos estão irregulares porque precisa ser através de processo 

seletivo e acredita que seja constitucional a emenda. Afirmou que os vereadores da oposição é 

maioria mais são flexíveis e querem que o município melhore. Comentou a seguir o orador,  que 

seria bom que em todos os povoados tivesse ambulância, mas fica inviável para o município 

porque precisa mais motorista e combustível e declarou que a ambulância do Distrito São José 

pode atender toda adjacência, mas é preciso que as comunidades saibam sobre a disponibilidade 

da ambulância e mais uma vez questionou sobre aonde estar ambulância citada? Comentou a 

manifestação popular em defesa da educação e afirmou esta  foi uma conquista da democracia e 

chamou à atenção que o SINTESE não sabe protestar no município como o fez em Aracaju, 

mesmo diante de tantos problemas locais, destacou o parlamentar, e declarou que não estar 
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criticando o sindicato por ter ido para manifestação em Aracaju, mas cobrando atitudes para os 

problemas na educação desta municipalidade. 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 vereador Raimundinho da Kombi saudou os vereadores e a comunidade presente e 

comentou a Indicação apresentada de sua autoria, solicitando a pavimentação do Conjunto 

Habitacional Pedro Almeida Valadares Neto até a comunidade Barragem. Na sequência, o senhor 

vereador Gilson Rosário também cumprimentou os vereadores e a comunidade, parabenizou as 

pessoas que fazem a limpeza do município pelo dia do Gari. O orador comentou sobre a 

manifestação e declarou  que a democracia se faz com o povo na rua reivindicando o que é melhor 

para todos. Também falou sobre a Indicação do Presidente Alexandre disse que é importante, mas 

é inviável a abertura do canteiro e sugeriu para as próximas ruas construídas posam deixar áreas 

de pedestres. O edil disse que conversou com o pessoal da polícia que irão requisitar o caminhão 

para recolher os animais na Rodovia. E, declarou  que irá a Aracaju conversar com o Secretário 

Geral do Estado para que possa interceder junto CPTRAM para mandar o mais rápido, recolher os 

animais e conscientizar a população. Disse ainda, que não concorda quando jogam a culpa na 

Câmara dos problemas do município. Comentou sobre o Veto da Emenda Modificativa e afirmou 

que o período sugerido poderia ser de seis meses prorrogado pelo mesmo período e comentou que 

o Prefeito deveria ter chamado a bancada da situação para discutir o Veto da Emenda e explanou 

que sempre recomenda aos Prefeitos, que antes de mandar alguma matéria conversar com a base 

aliada. Depois, o senhor vereador Léo de Fonsinho disse que tem ouvido nas audiências públicas 

e talvez o senhor vereador Didiu tenha escutado também que o Prefeito sempre usa a emenda para 

reforma da Escola da Lagoa do Mandacaru, como desculpa para não estar fazendo reforma nas 

demais. Parabenizou a todos que participaram da manifestação e apoiou as palavras do senhor 

vereador Didiu dirigida ao SINTESE e afirmou que todos os professores estão pagando o preço 

porque é colocado para a sociedade, que a educação estar ruim e os professores só quererem 

aumento de salários e enfatizou que os professores lutam pelos seus direitos e melhorias na 

educação como um todo, e ainda declarou o edil que o Prefeito não atende as leis aprovadas desse 

município, com a justificativa de não haver recursos, a seguir, associou-se o orador as palavras do 

senhor vereador Gilson Rosário pela homenagem feita aos Garis do município. E, ainda disse que 

o Prefeito na audiência Pública do Saco do Camisa,  comentou o valor gasto com iluminação 

pública e abordou que o governo anterior tinha apresentado projeto para a população pagar taxa de 

iluminação, o edil declarou que o atual Prefeito no início da gestão  deu entrada nesta Casa em um 

Projeto com este teor, mas disfarçado e afirmou que sofreu juntamente com o Presidente, por pedir 

vistas nessa matéria. Por conseguinte, o senhor vereador Amaury Batista disse que o senhor 

vereador Léo teve a oportunidade responder na Audiência Pública e calou-se. O senhor vereador 

Didiu na Audiência Pública disse que ouviu algumas inverdades e jamais iria entrar em discussão 

e afirmou que o público era do Prefeito. O orador disse que esteve na Rádio Poço Verde FM e 

desafiou a equipe do governo a provar  que travou a reforma de escolas e questionou se reforma 

todas as escolas em um mês? Se a emenda é da Lagoa do Mandacaru porque não faz a reforma? 

Abordou a lei que foi aprovada nesta Casa que destina recursos para Secretaria de Educação e que 

irá cobrar a reforma da referida escola citada e enfatizou que na política precisa-se ter dignidade, e 
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afirmou que isso é o que falta em alguns políticos no município. Comentou as desculpas do 

Governo Municipal, que sempre usa os problemas da gestão passada e declarou que o povo não 

quer mais ouvir isso e, sugeriu que o Prefeito cumpra o plano de governo sem desculpa, porque  

precisa ter responsabilidade com aquilo que promete, enfatizou o parlamentar. O senhor 

Presidente Alexandre Dias explicou o Regimento Interno a respeito da presença dos edis nas 

Sessões Ordinárias e declarou que não vai mais tolerar se o parlamentar chegar depois do horário 

regimental, assinar e sair em seguida da Sessão. O senhor vereador Gilson Rosário comentou o 

questionamento de um internauta sobre a ambulância do Povoado Lagoa do Junco e disse que já se 

encontra no município e cabe ao Prefeito enviá-la. Sugeriu ao Presidente para convidar os 

vereadores para reunião na sala da presidência para dialogarem sobre os trabalhos legislativos da 

Sessão. Na sequência, o senhor vereador Léo de Fonsinho pediu questão de ordem e disse ao 

senhor vereador Amaury Batista que fez um desabafo e que a audiência não era espaço para 

debater com o Prefeito, mas para propor melhoria para comunidade e, comentou que é preciso 

respeitar o que traz o Regimento Interno. 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 vinte e um 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, dezesseis de maio de 2019.  
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