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Ata da Trigésima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em seis de junho, 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, Gilson Santos do Rosário, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de 

Jesus Santos. A seguir, houve a apresentação das seguintes proposições: Projeto de Lei 978/2019 

- Institui o Dia Municipal de Incentivo a Prática de Artes Marciais, no município de Poço Verde, 

Estado de Sergipe e dá outras providências; Requerimento 016/2019 - Ao senhor Antônio Mário 

Almeida Fonseca, Secretário Municipal de Educação, solicitando o que segue: 1. 

Encaminhamento a este Poder Legislativo da relação nominal com contato dos alunos 

matriculados no programa AEE – Atendimento Educacional Especializada; Indicação 083/2019 - 

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

solicitando o que segue: 1. Retorno imediato dos cuidadores de crianças especiais em toda rede de 

ensino pública municipal; de autoria do senhor vereador Edson Didiu. Indicação 084/2019 - Ao 

excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito desta 

municipalidade, sugerindo o que segue: 1. Providências emergenciais junto aos órgãos 

competentes, voltadas para a disponibilização do prédio público, onde funcionava a antiga 

biblioteca púbica municipal e o antigo Fórum, para que a agência do INSS possa ser instalada, 

durante o período de reforma; Indicação 085/2019 - Ao ilustríssimo senhor Raimundo Brito 

Ferreira, Gerente Executivo do INSS em Sergipe, solicitando o que segue: 1. Providências 

emergenciais junto aos órgãos competentes, voltadas para a reforma da Agência do INSS do 

município de Poço Verde; estas duas de autoria coletiva dos membros deste Poder Coletivo. 

Indicação 086/2019 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, 

Prefeito desta municipalidade, sugerindo o que segue: 1. Providências emergenciais junto a 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a melhoria da iluminação pública da 

Rua Adegundes José Leal; nas proximidades do acesso ao antigo matadouro; 2. Contratação 

imediata de veterinários para atender no serviço público desta municipalidade, bem como, a 

realização de estudo técnico para a criação no quadro de servidores efetivos do Governo 

Municipal, o cargo de veterinário; esta última de autoria do senhor Presidente Alexandre Dias. Na 

sequência, em atendimento a Lei Municipal 623/2012, o senhor Eliel Santana representando a 

Secretaria de Municipal de Administração, assumiu a Tribuna saudando a todos e ao afirmar que 

assumiu a pasta recentemente e que o Secretário Adjunto, o senhor Divangel Matos, que também 

reponde pelo Departamento de Recursos Humanos, irá fazer abordagem técnica sobre alguns 

dados do Poder Executivo. Assim sendo, o senhor Divangel Matos iniciou enaltecendo o valor de 

fazer a prestação de contas e explicou que o Tribunal de Contas faz essa exigência. Depois, 

apresentou dados dos recursos humanos referentes à folha, o quantitativo de servidores 

permanentes e inativos, também abordou o número de servidores cedidos com e sem ônus para o 

município, licença não remunerada, licença maternidade, servidores efetivos que pediram 

exoneração, aposentadoria, auxílio doença e licença prêmio, cargo em comissão, CC6 gratificado, 

contratos e inativos e destacou a distribuição da porcentagem da folha no mês de abril e os valores 
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gastos com educação, saúde e assistência social e a porcentagem em relação à receita correte 

líquida do primeiro quadrimestre com 57,10%, portanto acima do limite que é de 54% e explicou 

que diante dessa realidade o Tribunal de Contas não permite a realização de concurso público. 

Depois, o senhor Eliel Santana falou sobre o setor de licitação e da lei que rege as licitações e 

contratos e apresentou mudança implementada no setor de licitação com a cotação de preços 

porque existe critério exigido por lei que determina que para licitar precisa ter no mínimo três 

cotações e destacou que a partir desse ano, implementaram pesquisa através do Compras Net que é 

uma base de dados a ser utilizada nas licitações, onde todos apresentam cotações do mundo inteiro 

e afirmou que foi uma grande inovação no setor de licitação. O orador apresentou algumas 

licitações e o novo modelo de licitação através de ata de registro de preço, e destacou que foi 

realizada a contratação de leiloeiro e que o município estar fazendo análise para leiloar alguns 

bens móveis. Destacou que o município estar realizando duas tomadas de preços para 

recapeamento e calçamento, ainda apresentou as licitações realizadas na Secretaria de Assistência 

Social e Secretaria de Saúde. Depois, os oradores disponibilizaram para possíveis 

questionamentos. Nesta oportunidade, o senhor Presidente Alexandre Dias disse que todos os 

vereadores sentiram-se satisfeitos com a apresentação. Os oradores disseram que se empenham ao 

máximo para trazerem uma prestação de contas para a sociedade e disse que a Secretaria de 

Administração concentra todas as Secretarias, mas deixa que as outras apresentem para 

demonstrar o serviço realizado. O senhor Presidente Alexandre Dias disse que pôde visualizar que 

as gratificações são concedidas na maioria para os contratados se comparados com os efetivos e 

disse que a estrutura administrativa é defasada por isso concede essas gratificações. O orador disse 

que tem feito alguns cortes de despesas de comissionados e contemplado efetivos que consiga dá 

apoio em outra área, e comentou que a estrutura administrativa precisa ser atualizada. A seguir, o 

senhor Presidente agradeceu a presença dos oradores e parabenizou pela explanação. Na 

sequência, o senhor vereador Edson Didiu iniciou comentando que mais uma vez o Secretários 

vêem explicar sua pasta, e afirmou como vereador é parado na rua e argumentou que são 

importantes para o município e disse que o município estar com sérios problemas e destacou que 

muitos contratados têm vários meses com atrasos e afirmou que a folha é crescente. O edil 

comentou a situação da creche municipal que estar sem cuidadores e citou Indicação para 

solucionar essa problemática. Comentou que no início da gestão sempre falava da quantidade de 

Secretarias e a estrutura administrativa do município, e sugeriu aos palestrantes que dialoguem 

com o Prefeito para ver essas situações e dá prioridade. Depois, o senhor Presidente comentou que 

o Departamento de Trânsito é ligado Secretaria de Administração e que desde o início da gestão 

tem feito algumas Indicações e não tem sido atendido e destacou que o departamento estar 

fazendo cobranças através da aplicação de multas e não tem feito sua parte. A seguir, o orador 

explicou a situação do cuidador e disse que não estar tendo condição de pagar porque é um 

cuidador por criança com necessidade especial. Abordou a questão do bloqueio das contas devido 

à dívida junto ao INSS, por isso tem três meses de folha dos contratados estar atrasada. O senhor 

vereador Edson Didiu enfatizou que precisa faz alguns cortes e dá prioridade a questão dos 

cuidadores nas escolas e declarou que o Governo Municipal precisa dar uma resposta imediata 

sobre essa situação. O senhor Divangel Matos explicou na sequência que o corte foi de vários 
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contratados, inclusive dos cuidadores, ainda foi esclarecido pelo orador que em nenhum momento 

na fala fora negado o direito devido e que esse corte temporário foi necessário fazer. O orador 

destacou que é notório que o município vem passando por dificuldade devido os bloqueios e que 

estes atrapalham a saúde financeira e as finanças públicas, por isso tem gerado desequilíbrio 

financeiro entre receita e despesa. Explicou a situação do Departamento de Trânsito e argumentou 

que assim que assumiu a pasta a Diretora do Departamento, senhora Sônia Benício passou 

algumas demandas e que estão providenciando. Por conseguinte, o senhor vereador Léo de 

Fonsinho saudou os oradores e agradeceu pela presença dos palestrantes e disse que acredita que 

a questão da continuidade dos serviços dos cuidadores na rede pública é uma questão de 

humanidade e destacou a dificuldade de trabalhar com alunos especiais porque não se tem 

formação com essa finalidade e disse que não há condição para que cada aluno tenha um cuidador 

e disse que se pode fazer cortes no município, para que quer seja dado à sociedade o que é de 

direito e que é preciso que haja diálogo. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos 

comentou que os oradores são grandes profissionais e disse que vendo o debate, lembrou que foi 

comentado nesta Casa quando o Secretário de Educação veio se apresentar que muitas leis 

precisam ser adequadas a realidade e afirmou que o debate foi produtivo. Os oradores finalizaram 

a apresentação agradecendo o espaço concedido para trazer dados da pasta. Ainda, no Grande 

Expediente, o senhor vereador Léo de Fonsinho iniciou falando do prazer de estar em mais uma 

Sessão para poder melhorar a vida dos poçoverdenses e voltou a falar sobre os redutores de 

velocidade e disse que é preocupante a situação a ponto de ter acidente e argumentou que os 

condutores precisam ter atenção e fazer a outra parte o mais urgente possível. O senhor vereador 

Amaury Batista pediu aparte e disse que os condutores precisam ter paciência. Depois, o orador 

principal disse que a administração precisa procurar os empresários que se disponibilizam para 

construir os redutores para finalizar a obra nas imediações do Conjunto Habitacional Silvino 

Augusto. O edil comentou sobre as ambulâncias do município e indagou qual o problema de não 

ter destinado ainda a ambulância ao povoado Lagoa do Junco e destacou que seja disponibilizada 

o número da ambulância o mais rápido para as localidades circunvizinhas do Distrito São José e 

disse que estar para ser parceiro da gestão e que a função dos vereadores é levar ao executivo os 

anseios. Comentou sobre a situação do prédio do INSS no município e espera que o Prefeito veja 

essa situação. O parlamentar destacou que na última Sessão o senhor Ulisses Santana falou sobre 

a reforma da previdência e que este se apresentou de forma técnica, mas deixou algumas coisas 

soltas e afirmou se a reforma passar vai ficar difícil para os trabalhadores e enfatizou que a 

reforma é necessária, mas não vai favorecer o trabalhador e quer que seja voltada para a população 

que trabalha. O orador destacou algumas ações do Presidente Bolsonaro com relação à mudança 

de algumas leis. O senhor vereador Gilson Rosário disse que é um assunto importante abordado 

pelo colega vereador e afirmou que o atual Presidente da República toma medidas que deixa o 

povo preocupado.  O senhor vereador Léo de Fonsinho continuou destacando alguns 

posicionamentos do Presidente Bolsonaro e disse que tem situações que precisa ser pensada antes 

de falar e comentou a fala do colega vereador Didiu na última Sessão, quando este declarou que os 

vereadores que não votaram no atual governo torciam para o país não dá certo e afirmou que nem 

nenhum momento observou que ninguém torce para que o governo seja ruim. Depois, a senhora 
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vereadora Délia Félix pediu aparte e destacou que o Presidente Bolsonaro já estar extrapolando 

antes mesmo de passar a reforma e disse que várias pessoas do município já perderam benefícios e 

declarou que estes irão ganhar na justiça porque o ato do governo é inconstitucional. A seguir, o 

senhor vereador Léo de Fonsinho disse que torce que o governo dê certo e declarou que as 

atitudes do Presidente Bolsonaro não condizem com o que foi prometido. Em seguida, o senhor 

vereador Edson Didiu saudou a todos que acompanham a Sessão e parabenizou a senhora 

vereadora Délia Félix pelas Indicações para a reforma do prédio do INSS e comentou as 

proposições de sua autoria apresentada naquela noite. O edil abordou que tem conversado com 

mães de alunos e citou o caso do carro do povoado Lagoa do Junco que transporta alunos com 

necessidade especial, e destacou que tem direitos que são negados como a lei que exige intérprete 

de libras nas escolas e afirmou que essa Casa tem que repudiar a negação direitos das crianças 

especiais. Ainda, comentou sobre o Projeto de Lei apresentado sobre a instituição de artes maciais 

no município é importante porque tem jovens se destacando e entendeu que é uma lei que dá 

incentivo aos jovens. Destacou que muitas pessoas têm reclamado do barulho diário dos carros de 

som e disse que existe lei municipal e afirmou que irá ver a possibilidade de fazer uma audiência 

para conversar com os comerciantes e pediu para o Presidente da Casa trazer essa discussão para 

tentar regulamentar essa situação. O parlamentar disse que soube que o DETRAN irá fazer vistoria 

dos ônibus escolares e afirmou que é papel dos vereadores acompanhar.  Falou do serviço de 

transporte escolar particular e declarou que precisa também fiscalizar. Finalizou dizendo que 

sempre estar buscando melhorias para o município através dos instrumentos deste poder. Depois o 

senhor Presidente Alexandre Dias falou que muitas pessoas tem se preocupado com a causa 

animal, e destacou que juntamente com a senhora vereadora Délia Félix participou de um evento 

com a deputada estadual e pessoas da sociedade civil que se preocupam com a causa, e afirmou 

que no dia a dia ver como diminuir a desatenção com os animais abandonados e qual a forma do 

poder público e da sociedade ajudar esses animais, e afirmou que uma das medidas inicialmente 

poder contar com veterinário e criar parceria para realizar castração desses animais. Também 

comentou que fez Indicação solicitando contratação com urgência de um veterinário e a 

possibilidade de parceria com a Prefeitura para castrar os animais abandonados e também sugeriu 

a criação de vagas através de concurso público para atender essas demandas. E, por não haver 

outros oradores inscritos para o Grande Expediente, deu-se início a Ordem do Dia, na Ordem do 

Dia, o senhor Presidente Alexandre Dias submeteu em discursão o Veto Parcial - “Veta 

Parcialmente a Emenda Modificativa 001/2019”. No qual o senhor vereador Léo de Fonsinho 

explicou que o Prefeito enviou o veto da emenda ao Projeto de Lei 969-2019 - Institui o Programa 

de Serviço de Atenção Domiciliar - SAD argumentou que sabe da necessidade desse atendimento, 

e explicou que a emenda foi relacionada ao tempo de contrato e assegurou que a emenda foi por 

seis meses com processo seletivo e depois realizar concurso público e declarou que a emenda não 

é inconstitucional e pediu aos demais edis para derrubar o Veto e dá condições ao povo do 

município através do processo seletivo e concurso. Depois, o senhor vereador Didiu disse que teve 

o cuidado através da assessoria jurídica em ver a constitucionalidade da matéria proposta e disse 

que esteve recentemente no Tribunal de Contas que orienta que as Prefeituras diante de 

contratação temporária devem realizar processo seletivo, e alertou para os outros contratos do 
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município sejam feitos por meio de seleção. Depois, o senhor vereador Gilson Rosário disse que 

não vai questionar inconstitucionalidade do veto, e afirmou que o voto ao veto foi pessoal e 

declarou que em seis meses não tem condição de realizar concurso. O senhor vereador Didiu disse 

ao colega Gilson Rosário que ele também poderia apresentar outra emenda com prazo maior. 

Destacou que o concurso é uma forma justa e correta como a lei determina. A seguir, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos disse que enquanto comissão discutiu o projeto e amparou com 

fundamentações do jurídico dentro da lei e destacou que gosta de ouvir o posicionamento do 

vereador Gilson Rosário porque já tem muita experiência como vereador e demonstrou seu 

entendimento a respeito das discussões estabelecidas sobre a matéria. Por conseguinte, o senhor 

vereador Gilson Rosário comentou que poderia pela experiência que tem, falar com os pares para 

ampliar a emenda para um tempo maior para a realização do concurso e enfatizou que em nenhum 

momento discutiu o parecer jurídico e declarou que só questiona o prazo de seis meses, por ser 

inviável para realização de concurso. O senhor vereador Pedro de Jesus destacou que votarão 

naquela noite pela derrubada ou manutenção do veto, porque não tem como mais emendar, pois se 

trata de um veto. Na sequência, O senhor vereador Gilson Rosário argumentou que sabe da 

experiência do jurídico da Casa e também pode apresentar um parecer apresentando o contrário, 

mas disse que respeita porque na fala do colega vereador Léo de Fonsinho parece que o prefeito 

estar tirando o direito de fazer concurso público e afirmou que o questionamento diz respeito aos 

prazos. A senhora vereadora Délia Félix disse pela análise que estar sendo feita o Prefeito Iggor 

Oliveira não quer fazer concurso público.  Em seguida, a referida matéria foi submetida em 

votação, obtendo como resultado: 07 (SETE) VOTOS CONTRÁRIOS e 02 (DOIS) VOTOS 

PELA MANUTENÇÃO, DOS SENHORES VEREADORES GILSON ROSÁRIO e 

AMAURY BATISTA FREIRE. Ainda na Ordem do Dia, foi submetido em votação o Projeto de 

Lei 975/2019 - Dispõe sobre a denominação da Quadra Poliesportiva, localizada na comunidade 

Queimada Comprida, neste município de Poço Verde e dá outras providências (Quadra 

Poliesportiva José Corrêa Pinto). Obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR 

UNANIMIDADE EM SEGUNDA VOTAÇÃO. Em seguida, foram apresentados os Pareceres 

Favoráveis da Comissão de Justiça, Legislação e da Comissão de Infraestrutura e Urbanismo 

Municipal ao Projeto de Lei 977/2019 - Dispõe sobre a denominação da Quadra Poliesportiva, 

anexa a Escola Municipal Governador Antônio Carlos Valadares e dá outras providências 

(Quadra Poliesportiva José Chaves de Abreu). Após discussões a referida matéria foi 

submetida em votação, obtendo como resultado: APROVAÇÃO EM PRIMEIRA VOTAÇÃO 

POR 07 (sete) VOTOS FAVORÁVEIS e 01 (uma) ABSTENÇÃO, DO SENHOR 

VEREADOR LÉO DE FONSINHO. E, por não haver outras matérias para Ordem do Dia, deu-

se início as Considerações Finais. Nas Considerações Finais o senhor vereador Léo de Fonsinho 

comentou que recebeu mensagens de uma rede social sobre as barracas em frente da escola do 

povoado Tabuleirinho, onde se afirmava que os vereadores estavam dizendo que eram ilegais e 

explicou que disseram que quando o Prefeito for fazer reforma na referida escola que construa um 

pátio coberto. Referiu-se aos autores do Projeto de Lei da nomeação da Quadra Poliesportiva do 

Valadares e explicou sua abstenção, ao afirmar que a homenagem ao saudoso José Chaves fosse 

no espaço da área da saúde pela contribuição que este deu ao município. Depois, o senhor 
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vereador Amaury Batista sugeriu fazer análise com atenção quando for escolher o nome para 

homenagear e afirmou concordar com a fala do colega vereador Léo de Fonsinho. Disse ainda, que 

tem vereadores que tem momentos que se contradizem quando é para agredir alguém a lei existe 

quando não é a lei não existe. Ainda nas Considerações Finais, o senhor vereador Gilson Rosário 

disse que é importante ouvir a fala dos vereadores em certos questionamentos e destacou que 

outros vereadores poderiam ter feito indicação de um nome para a quadra mencionada, porque já 

faz um tempo que estar sendo construída. Depois, a senhora vereadora Damares Vieira também se 

pronunciou sobre a votação do veto e declarou que é a favor de concurso público. Em seguida, o 

senhor vereador Didiu declarou que é importante às discussões porque cada um tem uma posição e 

enfatizou as palavras do colega vereador Gilson Rosário sobre a quadra. O senhor vereador Pedro 

Santos comentou que a Câmara homenageia com honrarias pessoas importantes e disse que tem 

um cidadão que contribuiu para o progresso desta municipalidade e já foi agente político e 

destacou o respeito que as pessoas têm com o senhor Ademi e que o homenageará com a 

Comenda da Ordem do Mérito da Santa Cruz. Abordou que a Sessão teve debate primoroso 

demostrando pensamento dos vereadores e concluiu convidando os membros da comissão para se 

reunir para discutir os projetos em pauta. O senhor Presidente Alexandre Dias finalizou 

comentando o legado deixado por alguns políticos e declarou que cada um deixou sua 

contribuição para o desenvolvimento local. E, por não haver mais oradores nas Considerações 

Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos convocados para no 

próximo dia onze de junho 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, seis de junho de 2019.  
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