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Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em dois de 

agosto, 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, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do 

Rosário e Pedro de Jesus Santos. Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: 

Projeto de Lei 953/2018 - Autoriza ao Poder Executivo a abrir em favor da Secretaria Municipal 

de Obras e Urbanismo, crédito especial no valor de R$ 905.349,53, para os fins que especifica; 

Indicação 057/2018 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, 

sugerindo o que segue: 1. Providências emergenciais junto a Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo, voltadas para a melhoria da iluminação pública no antigo calçadão, bem como a 

retirada de entulho proveniente de parte da demolição do mercado municipal, tendo em vista que a 

maior parte da programação do Dia da Cultura Evangélica será realizada na citada praça no 

próximo dia 11 de agosto, esta última de autoria do vereador Edson de Jesus Reis. Em seguida, 

deu-se início ao Grande Expediente, no qual através do mecanismo da Tribuna Livre o senhor 

Roberto Xavier, Secretário Municipal de Finanças, cumprimentou a todos os presentes e desejou 

em nome do Executivo Municipal bom retorno do recesso parlamentar, e declarou que enquanto 

Executivo Municipal estão irmanados no sentido de manter a harmonia entre os poderes e falou 

que nesta Legislatura assim como na passada o Prefeito Iggor Oliveira sempre se fará presente 

quando solicitado, para qualquer esclarecimento e se dispõe a estar sempre à disposição, e naquela 

noite está o orador afirmou que está utilizando a Tribuna Livre para esclarecer a importância para 

o município da apreciação do Projeto pelos senhores vereadores, que visa uma alteração no 

orçamento para que se possa fazer processo licitatório e executar obras de pavimentação em dois 

povoados a princípio e afirmou que outros convênios estão sendo firmados. Na sequência, passou 

a palavra para a senhora Nelma Sueli, Secretária Municipal de Controle Interno, a qual saudou ao 

todos e iniciou explicando que até o ano passado tinha na LDO a autorização de acrescentar fontes 

de recursos quando estas são de convênios e recursos próprios quando são de tesouro, mas, por 

ordem do Tribunal de Contas as alterações de orçamentos após aprovado só poderão ser 

modificadas com a autorização da Câmara, desse modo obedecendo a essa exigência quando 

houve a liberação do convênio para calçamento do povoado Rio Real e do povoado Saco do 

Camisa, percebeu-se que no quadro de detalhamento de despesa do orçamento não tinha a fonte de 

recursos convênio, por isso, faz-se necessário, o encaminhamento de Projeto de Lei para que os 

vereadores aprovem uma fonte recursos com numeração 1940 para acrescentar no QDD, e assim, 

poder realizar o processo licitatório. A oradora na sequência declarou que não é uma questão de 

valores de recursos, e sim de fontes de recursos, e se trata de uma autorização que se acrescenta no 

orçamento, e que qualquer dúvida está à disposição. Na sequência, o senhor vereador Gilson 

Rosário falou que está muito alegre pela presença dos Secretários e que pela primeira vez no 

município de Poço Verde está vendo os Secretários apresentarem Projeto e tirar dúvidas dos 

vereadores, e acrescentou que é muito importante porque se algum vereador tiver dúvida pode tirar 

com os responsáveis pela pasta, segundo edil, a Caixa Econômica já pediu abertura de conta e está 

aguardando a tramitação final da matéria, e, sugeriu que poderia ser feita Sessão Extraordinária, 

mas, a Caixa deu um prazo e como está apresentado como urgente, disse que irão tirar todas as 

dúvidas e o mais breve possível apreciará e votará no referido Projeto de Lei, e afirmou que estes 

recursos são provenientes da iniciativa do Deputado André Moura que a administração conquistou 

e agradeceu os Secretários. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos 

cumprimentou a todos e falou da honra no primeiro dia de trabalho da Casa Legislativa receber 

Roberto Xavier e Nelma Sueli, Secretários de Finanças e Controle Interno, respectivamente, e do 
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retorno do senhor vereador Amaury Batista que antes estava na Secretaria de Saúde e agora 

retorna aos trabalhos legislativos, desejou sucesso e explicou que quem mais lucra é o município. 

O edil também falou da satisfação enquanto vereador legitimado pelo povo da importância dos 

Secretários virem fazer a explicação, como também à forma como explicaram que estavam 

representando o executivo e disse que compreendeu de forma positiva no início do ano o Prefeito 

Everaldo Iggor Santana de Oliveira ter dado boas vindas e desejar bom trabalho, o orador falou 

do respaldo e respeito que têm por essa Casa e disse que se sentiu prestigiado pela presença dos 

Secretários e que fará a leitura do Projeto e explicou que é Presidente da Comissão de Legislação e 

justiça e convocou os membros da Comissão para na próxima terça-feira, dá prioridade para fazer 

a análise e se tiver de acordo pede a Secretaria da Casa que faça o parecer, e disse que está 

comprometido com o município, assim como os vereadores beneficiários do Projeto e destacou o 

respeito que a administração tem pelos órgãos de controle o Tribunal de Contas e a Câmara. Em 

seguida, a Secretária de Controle Interno Nelma Sueli agradeceu a oportunidade de explicar o 

Projeto. O senhor Presidente Alexandre Dias saudou o senhor vereador Amaury Batista por está 

voltando aos trabalhos legislativos e deu boas vindas em nome de todos. E, por não haver outros 

oradores inscritos para o Grande Expediente, e ainda, por não haver matérias para serem 

discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início às Considerações Finais. Nas 

Considerações Finais, o senhor vereador Gilson Rosário deu boas vindas ao vereador Amaury 

Batista e aos demais vereadores porque estavam de recesso e falou do vereador Amaury Batista 

que estava assumindo a pasta da saúde e disse que foi muito elogiado e afirmou que o mesmo 

agora sentiu o desejo de retornar a Casa, mas, sabe que deixou muita saudade e viu alguns 

funcionários reclamando que a saída do edil é um prejuízo muito grande para a saúde, mas, 

acrescentou o parlamentar que o Poder Legislativo ganha também, assim como também estava 

ganhando com a presença do vereador Jaci Silvino, e explicou que este precisou sair porque 

estava assumindo a 1ª Suplência, o orador também disse que irá dá o parecer do Projeto, se o 

Presidente Alexandre Dias entender colocar na próxima terça-feira para ser votado. Na sequência, 

o senhor vereador Pedro de Jesus Santos cumprimentou a todos e disse que utilizou as 

Considerações Finais no retorno da Sessão Legislativa no segundo semestre para falar da 

importância de contribuir com os trabalhos e destacou que durante esse período de recesso 

acredita que cada vereador contribuiu com toda população naquilo que se fez necessário. O edil 

cumprimentou o vereador José Alessandro Santana Farias e disse que o vereador faz um 

trabalho positivo de oposição chamando a responsabilidade para que as coisas aconteçam melhor, 

compartilhou que quando a oposição é ativa é melhor para o governo, porque quando o governo é 

cobrado acerta na sua administração. O parlamentar registrou que a presença do senhor vereador 

Amaury Batista que retorna a Casa Legislativa, desejou sucesso ao mencionado edil e falou que o 

Povoado São José sai no prejuízo por não ter dois vereadores, e externou que acontece no tempo 

certo, no tempo de Deus, e hoje o senhor vereador titular Amaury Batista volta a Casa 

Legislativa, e desejou sucesso a senhor Jaci Silvino e enfatizou que este é um homem de coragem 

e que tenha tranquilidade e execute seu trabalho como sempre fez, como todos fazem, e disse que 

muitos criticam o assistencialismo, mas, sempre refuta que é positivo, porque independente de ser 

vereador, se alguém precisar atenderá, e, sobretudo com o mandato de vereador, e afirmou que os 

vereadores são a base para atender as necessidades sociais atendendo a necessidade da população. 

O orador ressaltou em seguida, o papel do vereador e da responsabilidade de ler os Projetos, 

propor Leis, fazer Indicações e cobranças ao município, e que são os onze vereadores de forma 

direta estão com o povo administrando para que o município se desenvolva. O edil falou do 

respeito que cada vereador tem independente de bancada, e desejou sucesso e disse também que as 

eleições se aproximam e enfatizou a importância de analisar todos os candidatos e disse que está 

convicto na suas escolhas e que na próxima terça-feira poderá apresentar os seus candidatos ao 
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povo de Poço Verde. Na sequência, o senhor vereador Gileno Santana Alves saudou a todos e 

agradeceu a Deus o retorno com saúde e da satisfação de ter o colega vereador Amaury, assim 

como foi com o senhor vereador Jaci Silvino e falou que admira o senhor vereador Pedro de 

Jesus Santos na política, destacou que sente um pouco de tristeza, e externou que quando chegou 

à Câmara o subsídio era pouco, mas, dava para ajudar o povo, o edil disse que trabalhou muito 

para dá assistência ao povo, e ressaltou que hoje está muito difícil, com o valor do subsídio 

presente, e salientou que também é função do parlamentar aprovar Projetos de Leis. O parlamentar 

destacou que está no período eleitoral e ainda não escolheu seus candidatos. Em seguida, o senhor 

vereador Edson Didiu, saudou os presentes e fez convite da comunidade evangélica que estão 

organizando a Semana da Cultura Evangélica e falou que este é um trabalho desenvolvido com 

vários pastores, destacou que é uma luta grande e disse que sem luta não há vitória, o edil 

enfatizou que tem uma missão de levar a palavra de Deus, e mostrar a cultura evangélica e a forma 

de viver, agir com o propósito de diminuir o preconceito, dentro de um parâmetro que as pessoas 

possam ver sentir e tirar suas conclusões, porque algumas pessoas tiram conclusões sem conhecer 

o conteúdo. O parlamentar disse que a primeira edição aconteceu em 2016 e neste ano será a 

segunda e agradeceu a Casa por apreciar a emenda ao orçamento, para destinar recursos a cultura 

evangélica e ao mesmo tempo falou que o governo de Poço Verde também está ajudando, e 

agradeceu em nome da comunidade evangélica, o orador disse ainda que o evento iniciará na 

próxima terça-feira na Praça Tancredo Neves, e descreveu como será o evento na sexta que terá 

uma minicarreta, no sábado pela manhã estarão na feira livre fazendo trabalho social com aferição 

de glicemia, pressão, corte de cabelo entre outros trabalhos sociais, ainda no sábado às 14h30min 

haverá o desfile cívico com aproximadamente 500 desbravadores que virão da região centro-sul 

com banda de música nas principais ruas, em seguida, um trio elétrico sairá da academia Memphis 

com uma macha para Jesus proclamando a paz pela cidade, e ao chegar ao calçadão haverá show 

com o irmão Lázaro louvando ao senhor e ministrando a palavra, e falou que é uma alegria falar 

de algo importante como esse evento, porque às vezes é difícil e entende que é assim que vai 

proclamar a paz para as pessoas necessitadas para saírem dos vícios e para que possam ter uma 

vida melhor e disse que durante o recesso parlamentar esteve empenhado com os pastores para a 

realização desse evento e acrescentou que será um evento maravilhoso e convidou os vereadores, 

os funcionários e toda a população de Poço Verde. O edil falou da Indicação que fez para 

melhorar a iluminação do calçadão e para que retirem o resto de entulho para fazer uma festa 

bonita e agradeceu a Deus. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias falou 

que ficou supresso pela volta do senhor vereador Amaury Batista para assumir a sua cadeira de 

vereador e que o surpreende é que este saí da Secretaria em um momento difícil da saúde do 

município, e ressaltou que talvez essa gestão não seja eficiente, enfatizou que é um choque que no 

momento tão complicado o Secretário deixe o cargo, e desejou bom retorno ao mencionado edil, e 

desejou também ao Prefeito Everaldo Iggor Santana Oliveira que possa encontrar um Secretário 

que seja voltado para a população mais carente, pois é a que mais sofre.   O edil agradeceu a todos 

que ajudaram na organização do evento do povoado Saco do Camisa e disse que teve apoio da 

quadrilha da comunidade e agradeceu em nome de todos ao senhor Edivan, falou ainda que ficou 

satisfeito em ver a comunidade trabalhando para ornamentar o povoado, e também trabalhar com o 

edil no dia da festa e no domingo poder contar com uma grande quantidade pessoas para 

desarrumar, e disse que a festa que foi promovida não é para as pessoas e feita por elas e ressaltou 

que é a comunidade que faz a festa e o que mais pede independente do lugar, que seja em paz e 

tenha segurança, e afirmou que passou três dias no povoado e não teve a presença da polícia no 

evento e comentou que teve festa no povoado Rio Real e falou que talvez porque fosse uma festa 

promovida pelo vereador da situação ou pelo Prefeito, e disse que a segurança não é do prefeito, 

mas, da população e ressaltou que a festa do povoado Rio Real não foi cercada e que não tinha 
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segurança particular, mas, a polícia foi, e afirmou que no povoado Saco do Camisa tinha 

segurança e que a maior segurança era o diálogo com as pessoas ao ser dito que aquele era um 

evento de paz para promover as tradições com o Primeiro Arraiá da Cultura. O orador manifestou 

o desejo de sentar com o Prefeito para resgatar a cultura do munícipio, e falou que não pode 

resgatar a cultura do estado sem primeiro resgatar a do município. O edil comentou que o povoado 

São José é agraciado com o grupo teatral e que vem lutando para continuar ativo, e no povoado 

Saco do Camisa tem uma grande cultura que é a banda de pífano que é conhecida pelo estado e 

que teve a oportunidade de passar na TV Sergipe uma matéria da comunidade, e ressaltou que é 

preciso que os governantes aprendam a respeitar a cultura do nosso povo senão irão acabar e que é 

necessário ter políticos voltados para a comunidade. O edil agradeceu as pessoas pelas críticas 

construtivas e não construtivas, e agradeceu em nome de toda a comunidade a senhora Joselma 

pela receptividade em sua casa, agradeceu a todos e estendeu a todas as crianças que ajudaram 

quando estavam ornamentando, e disse que esse é o combustível para que lute para que no 

próximo ano tenha outro porque o evento é feito para o povo, e disse que pensar no povo não é 

pensar em voto para Léo, mas na educação, saúde e segurança, e disse que não tem segurança e o 

apoio à cultura no município tem sido pouco. O parlamentar em seguida, disse que gostaria 

naquela noite trazer uma temática que aconteceu nesse final de semana no município, mas, como 

não tem certeza do que soube, irá procurar saber por que os jovens do município deixaram de 

poder realizar sonho, e destacou que não seja por picuinhas políticas e que na próxima terça-feira 

falará. O edil ainda destacou que o município está passando por situação difícil e pediu para que 

os vereadores visitem o Conjunto Françual e comentou aquele não é um local para as pessoas 

estarem morando e destacou que é um descaso com a população. O orador afirmou que viu nas 

redes sociais que na frente do hospital os moradores não estão conseguindo fazer suas atividades 

devidos os pernilongos e questionou que providencia está sendo tomada? Reportou-se ao 

afastamento do Secretário de Saúde e ressaltou que se precisa ver uma política voltada parra 

população e não para o próprio umbigo, e desejou boas vindas a todos os vereadores, e disse que 

os vereadores possam dormir com consciência tranquila e que ter boa consciência é fazer o melhor 

para a população e ressaltou que é preciso agir como legisladores e disse que todos estão vendo no 

na rede estadual a CPI na saúde e que é preciso pensar em CPI em nosso município, sobre isso 

enfatizou que tem vereador que nem sabe o que é CPI e se for para cobrar, irão cobrar porque esse 

é o papel do verdadeiro vereador. O edil disse que muitas vezes é visto pela polução de Poço 

Verde com ruim e não se preocupa desde que faça seu papel e acha correto e falou do amor que 

tem pelo povo poçoverdense em especial ao do Povoado Saco do Camisa e declarou que trabalha 

independente de política partidária, disse que vai ter dias difíceis porque o município vive da 

agricultura e infelizmente a safra foi perdida. 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 dia seis de agosto de dois mil e dezoito, às dezenove horas, 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, em dois de agosto de 2018.  
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