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Ata da Trigésima Oitava Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em oito de 

agosto, às dezenove horas, no Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, onde se fizeram 

presentes sob a Presidência Interina do senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza, os 

senhores vereadores: 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, Josefa Délia Félix dos 

Reis e Pedro de Jesus Santos. A seguir, houve a apresentação das seguintes proposições: 

Indicação 102/2019 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito 

Municipal, solicitando o que segue, junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo: 1. 

Providências emergências voltadas para a recuperação da iluminação pública da praça em frente ao 

Banco do Brasil e nas imediações da sede do Governo Municipal (Largo da Trindade), de autoria do 

senhor vereador José Alessandro Santana Farias; Indicação 103/2019 - A Secretaria Municipal de 

Educação, solicitando o que segue: 1. Regularização do transporte escolar da comunidade Lagoa do 

Mandacaru; 2. Regularização da merenda escolar em toda rede pública municipal; 3.Realização da 

manutenção dos ônibus do programa  “Caminho da Escola”, com as devidas reposições de pneus, 

esta última de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos. A seguir, deu-se início ao 

Grande Expediente, com o senhor vereador Pedro de Jesus Santos, o edil falou sobre o Projeto de 

Lei 980/2019, que Altera a redação do art. 2º da Lei 167 de 30 de junho de 1995, que determina que 

os vencimentos dos servidores sejam pagos com as vantagens a que tiver direito até o último dia útil 

do mês da competência, e as contribuições previdenciárias até a data limite constantes da legislação 

pertinente a cada instituição, e destacou que, os servidores de uma forma geral, se sentiram 

prestigiados, com esta Lei, no entanto, estão inquietos e a todo o momento indagam, quem foi autor 

da lei e se no próximo dia 30(trinta), os salários serão pagos. O edil explicou que, após a aprovação 

da matéria, para que entre em vigor é necessário que o Prefeito a sancione, e existe um prazo para 

tal, e dentro deste existem diversas situações que podem ocorrer, como a sanção, o veto, e ainda 

exaurindo-se o prazo, sem a resposta do Poder Executivo, a Câmara é obrigada a sancionar a Lei. O 

edil falou que, o sindicato dos servidores municipais reconheceu publicamente em uma rede social, 

a atuação desta Casa, em especial ao autor do Projeto de Lei 980, e destacou que, o pagamento dos 

salários em dia dos 600 servidores, incrementa em mais de um milhão e meio de reais, na economia 

local, e é de extrema importância fazer esta Lei ser cumprida, não para pressionar a gestão, mas para 

que os servidores possam honrar seus compromissos em dia.  O senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos relembrou que, no início da gestão, alguns servidores desdenhavam dos vereadores de 

oposição, porque o Prefeito atual pagava em dia, mas o tempo transcorreu e, atualmente não 

percebe essas mesmas pessoas fazendo essas críticas. Ele disse ainda, que a nova redação desta Lei, 

se deu em decorrência da defasagem da matéria, frente aos planos de carreira de servidores e do 

estatuto, que trazem novos direitos e vantagens, e mesmo assim, as gestões amparam-se da Lei de 

1995, para pagar aos servidores até o dia 10 do mês subsequente. Ele destacou que, esta Casa 

Legislativa está sempre atenta aos problemas da população, e busca a todo momento alternativas 

para soluciona-los, como também dando as respostas para a população. O parlamentar afirmou que 
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quando vê o reconhecimento da população, se sente extremamente lisonjeado de receber essa 

mensagem dos servidores, mas não se envaidece com esses atos, pois sabe que é a sua obrigação 

como vereador, buscar a qualidade dos serviços oferecidos à população. O edil indagou ainda se as 

políticas públicas existentes no município estão funcionando a contento?  Ele relembrou aos 

presentes que, as indicações trazidas para esta Casa são os anseios da população, e muitos deles de 

extrema importância como a Casa de Apoio em Aracaju. E, como sugeriu o colega Raimundo, este 

serviço poderia se tornar uma política pública, tamanha sua importância para os munícipes, que tem 

um local para descansar, se alimentar e aguardar o retorno ao município, portanto, o orador sugeriu 

que o Prefeito encaminhasse um Projeto de Lei, com este objetivo, assim será pioneiro, e nenhum 

Prefeito poderá deixar de manter esse espaço. Na oportunidade, o senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos falou que o município teve um momento pujante no Governo de Antônio Doria, que trouxe 

muitas obras para o município, o comércio se aqueceu, e como resultado disso viu-se o crescimento 

da cidade, a exemplo da ampliação do número de praças,  como a Praça da Juventude entre outras, e 

destacou que cada gestor busca trazer melhorias para o município, cada uma a sua maneira, 

destacou o parlamentar. O edil falou sobre a inauguração da Clínica de Saúde da Família, no 

povoado Tabuleirinho, e chamou atenção que após duas gestões com a obra parada, o Prefeito Iggor 

Oliveira conseguiu conclui-la, o que dará maior qualidade de vida para os poçoverdenses, o orador 

afirmou a seguir que apresentou o Projeto de Lei denominando a Clínica, que faz referência ao 

saudoso Tonho Toninho, que foi uma pessoa que contribuiu muito para o desenvolvimento daquela 

comunidade, inclusive doando o terreno onde foi construída a Capela Nossa Senhora do Carmo.   

Em seguida, o senhor vereador José Alessandro fez apresentação fotográfica dos problemas 

estruturais encontrados na sede do município. E, nesta oportunidade, mostrou a situação da Praça da 

Juventude, e destacou que quando chove, a quadra fica com água empossada em várias partes. 

Também mostrou o Conjunto Acrísio de Araújo Dória, que está tomado por mato, na entrada e nas 

laterais assim como a pracinha que está abandonada. Além disso, com as chuvas muitos moradores 

tiveram que deixar as suas casas, pois não existe drenagem da água pluvial, e a água da chuva 

invade as casas dos moradores, que já perderam móveis e eletrodomésticos, além de ter que sair de 

seus imóveis de madrugada. Ele mostrou também os problemas do esgotamento sanitário, que liga o 

bairro Fazendinha ao Conjunto João Emídio, e a água não passa pelas manilhas existentes, em 

decorrência da vegetação, o que impede o curso da água, que fica represada numa estrada que dá 

acesso a Dakota Calçados, chamou a atenção o edil. O senhor vereador José Alessandro falou 

também sobre a situação das praças municipais, que estão em péssimas condições, e chamou a 

atenção para a Praça do Conjunto  Pedro Valadares e do Barracão  Cultural. Ele chamou a atenção 

das pessoas da comunidade que, joga lixo nas praças e que não cuidam do patrimônio público. O 

edil falou também sobre os problemas na Comunidade Vila, onde a água se acumula numa calçada, 

que já se tornou esgoto a céu aberto. Continuando, o edil falou sobre a terra e o cascalho que a 

Prefeitura colocou nos buracos na Avenida São José, e destacou que quando chove, a água que vem 

do Colégio João de Oliveira traz o lixo e a terra que passa por toda a Avenida São José fica  

represada numa rua, próxima a avenida e os moradores não têm como sair de suas casas, quando 

está chovendo. Ele disse ainda, que fez uma visita no local e deparou-se com uma caçamba da 
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Prefeitura retirando uma grande quantidade de terra, que a água da chuva trouxe. Na ocasião,  

comentou que quando chove a piçarra colocada na avenida vira lama, e quando está fazendo sol os 

moradores tem que conviver com a poeira. Destacou a situação da Praça Osória Mota, e mostrou as 

condições de um mictório existente na referida praça,  e, que as pessoas utilizam como banheiro, já 

que não encontram outro local para fazer suas necessidades. Ele comentou que, no próximo fim de 

semana irá para Brasília, para a marcha das Margaridas, junto com as mulheres que fazem parte do 

sindicato dos trabalhadores rurais do munícipio. E, por não haver outros edis para se manifestar no 

Grande Expediente, nem matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início 

às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário 

comentou que, de fato o Poder Executivo colocou cascalho nos buracos existentes em alguns locais, 

mas o colega José Alessandro esqueceu-se de afirmar, que ele não foi o único Prefeito que fez isso, 

e disse que este mesmo procedimento foi utilizado em outras gestões, onde o cascalho era colocado, 

para que os veículos compactassem, e após um período era colocada à borra asfáltica. Ele disse 

ainda, que o problema da rua que fica alagada, é um problema que ocorre há 30 anos, e que na 

época em que foi colocado o asfalto, não foi feito o planejamento correto, para a drenagem das 

águas pluviais em diversas ruas e avenidas, como nas Avenidas São José e Simão Dias. Disse ainda, 

que quando os gestores receberem esse tipo de obra devem fazer inicialmente as obras de drenagem 

e esgotamento sanitário, para que este tipo de problema não venha a ocorrer futuramente. Em 

seguida, o senhor vereador José Alessandro comentou que, este é o seu primeiro mandato, e 

ressaltou que tem feito o seu papel de vereador, que é ouvir as demandas do povo, buscar o que é 

melhor para o povo e fiscalizar o executivo, diferente de alguns vereadores que passaram por esta 

Casa nas gestões passadas, que não fizeram as cobranças que deveriam. Ele disse ainda, que o 

Prefeito está tão desorientado que tem chamado os vereadores da oposição de „quadrilha‟ num 

programa de rádio, e afirmou que o Prefeito Iggor Oliveira pense no que fala, e prove o que diz. O 

parlamentar disse ainda, que os vereadores tem a obrigação de falar dos problemas do município, 

mas quem tem a obrigação de elencar as prioridades é o Prefeito. E mais, declarou  que não tinha 

como cobrar antes, porque não era vereador, mas alguns vereadores que estão nessa legislatura 

estavam nesta Casa, mas não o fizeram, e indagou: Será que não cobraram porque eram 

apadrinhados pelo Prefeito? Disse a seguir, o orador  que espera ser reeleito para a próxima 

legislatura, para que as pessoas vejam se ele terá a mesma postura, que está tendo atualmente, com a 

nova gestão que se instalará,  que certamente não será a atual, e se vai ficar calado como alguns 

colegas, que tinham uma postura diferente, quando estavam participando da gestão passada. 

Declarou também o orador  que, os vereadores têm que mostrar trabalho nesta Casa,  mesmo que 

tenham contato direto com o Prefeito. E,  concluiu dizendo que não faz troca de favores, pois é um 

homem de caráter, e destacou que o Prefeito está jogando pedras em árvores que dá frutos, e 

afirmou que a oposição continuará trabalhando firmemente. Por conseguinte, o senhor vereador 

Edson de Jesus Santos justificou as Indicações de sua autoria, a Secretaria Municipal de Educação, 

solicitando a regularização do transporte escolar da comunidade Lagoa do Mandacaru, pois a 

diretora da escola suspendeu as aulas da unidade, e apenas 40% dos alunos estavam frequentando as 

aulas, por falta de transporte. Ele disse ainda, que é muita coincidência ocorrerem tantos problemas 
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em relação às aulas, principalmente no que diz respeito ao transporte escolar. Denunciou a seguir o 

edil que algumas escolas reclamam a falta de merenda escolar, por isso,  reiterou o pedido que fez 

semana passada. Ele também pediu que o Poder Executivo fizesse a manutenção preventiva dos 

ônibus escolares, haja vista que existem veículos com problemas nos pneus. Destacou que, 

reconhece que nenhum gestor tem condições de fazer tudo no município, mas afirmou que sempre 

tem dito que o Prefeito deve saber elencar as prioridades. Comentou o parlamentar  que 

infelizmente o município está com tantos problemas, e as pessoas estão cansadas de cobrar, e que 

até mesmo os problemas que não são de responsabilidade do município as pessoas estão atribuindo 

à gestão. O senhor vereador Didiu comentou que não se conforma em ver os alunos perdendo aula 

por falta de transporte, ou de merenda, também declarou não se conforma com a falta de médicos 

nos povoados, pois são serviços básicos, o orador afirmou que, as pessoas precisam de ações 

concretas, não de promessas e desculpas vazias, e deixou claro  que condena a atitude dos gestores 

atuais colocar a responsabilidade de tudo nos governos passados. Ele afirmou que, não vê como o 

Prefeito vai colocar o município  em ordem, pois os problemas são estruturais, e concluiu dizendo 

que, qualquer outro gestor que fizer o básico, vai fazer muito, pois a população está sofrendo 

demais, e está com sede de mudança. A seguir, o senhor vereador Pedro de Jesus comentou que, o 

município precisa ter prioridade em todos os setores, principalmente no que diz respeito à saúde, 

que deve ter fortalecidas as ações de prevenção, nesse sentido os agentes de saúde e de endemias 

fazem esse papel de forma primorosa, no entanto algumas regiões mais longínquas do munícipio, já 

que não existem médicos, provavelmente também não haja esses profissionais, e por isso, espera-se 

que o Poder executivo atenda essas prioridades básicas. Por conseguinte, o vereador Gilson Rosário 

afirmou que, os vereadores das legislaturas passadas também trabalhavam e cobravam ações dos 

gestores passados, mas infelizmente não eram atendidos. Continuando, o vereador Gileno Santana 

Alves afirmou que, foi um dos vereadores que mais se preocupou com o município, desde que 

entrou para política há 27 anos, mas atualmente a sua maior preocupação está em relação às 

estradas, pois o período de colheita está chegando, e vai ficar difícil escoar a produção nas péssimas 

condições em que as estradas se encontram. Ele disse ainda, que os vereadores não podem pensar 

que fazendo Indicação ou Requerimento para o Prefeito irá com isso  resolver os problemas. Ele 

destacou que, infelizmente os gestores estão com as mãos atadas, porque não têm como trabalhar, 

pois não tem dinheiro para atender as necessidades da população, e refletiu que esta realidade não 

vai mudar tão cedo. A seguir, a vereadora Josefa Délia comentou que, ao iniciar este mandato falou 

que o Prefeito que assumiu iria fazer uma excelente administração, apenas conservando as obras 

que o gestor Antônio Doria deixou e pagando em dia os servidores, mas,  o que está vendo são as 

coisas sendo destruídas, e o Prefeito está tão desesperado, que está xingando os vereadores da 

oposição em programas de rádio.  Ela afirmou que, as fotos que o colega vereador  José Alessandro 

mostrou naquela Sessão, não foram criadas por ele, mas é a realidade do município de Poço Verde. 

Ela disse que, apesar de admirar o colega Gileno, discorda do que ele disse, pois todos os 

municípios recebem o FPM, além de conseguirem verbas em Brasília, e o próprio Secretário de 

Finanças já mencionou que, os recursos que o município recebe são suficientes para gerenciá-lo, e 

não compreende porque o Prefeito não faz o seu papel.  Ela destacou que é obrigação de todos os 
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vereadores fiscalizar e cobrar não apenas dos vereadores de oposição, e pediu que o Prefeito 

trabalhe, pois, os vereadores não estão aqui apenas para criticar, mas para ajudá-lo, e que as 

demandas são apenas o que está ocorrendo no município.  O vereador Léo de Fonsinho esclareceu 

a seguir, que o colega Gilson Rosário o interpretou mal, e destacou que afirmou que se estivesse 

nesta Casa, em outras legislaturas cobraria muito mais. E,  a seguir,  parabenizou o Governador 

Belivaldo Chagas, pela audiência pública que ocorreu na última quarta-feira, e afirmou que um dos 

maiores problemas que foi relatado na audiência são as condições das estradas que ligam Poço 

Verde a Tobias Barreto e Poço Verde a Simão Dias. 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 treze de agosto de dois mil e dezenove realizar a próxima Sessão Ordinária, 

às dezenove horas, e para constar eu, vereador Edson de Jesus Reis Santos, lavrei a presente Ata e 

abaixo subscrevo. Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, oito de agosto de 2019.  
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