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Ata da Quarta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em vinte e oito de 

fevereiro, 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 Sousa (Vice-Presidente) Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro 

Secretário), José Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário), Emílio de Jesus Souza, 

Amaury Batista Freire, 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 967/2019 

- “Institui o Programa de Recuperação Fiscal da Dívida Ativa do Município de Poço Verde/SE, e 

dá outras providências” de autoria do Poder Executivo. Indicação 010/2019 - Ao excelentíssimo 

senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito Municipal, solicitando o que segue: 1. 

Providências voltadas para a realização de reforma do Posto de Saúde do povoado Lagoa do 

Junco; 2. Providências emergenciais junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, 

voltados para melhoria da iluminação pública da comunidade Cansanção, com a imediata 

reposição de lâmpadas de autoria do senhor vereador Léo de Fonsinho. Em seguida, deu-se início 

ao Grande Expediente, no qual o senhor vereador Pedro de Jesus Santos iniciou desejando bom 

carnaval com muita paz e se reportou ao bloco de Carnaval Pompeu e de sua história desde a 

fundação, assim como o Bloco da Naza, e desejou que todos os eventos sejam com paz e respeito 

às mulheres. O parlamentar compartilhou que no início dessa legislatura comentou sobre tornar 

mais transparente o Poder Legislativo através das proposituras para não ter mais votação secreta.  

Destacou também que conversou com sindicato dos trabalhadores do município para mudar o 

artigo das licenças para o trato de interesses particulares, onde irá sugerir a ampliação do tempo de 

concessão, se for aceito pelos servidores. O edil se referiu ao presidente Alexandre Dias caso este 

queira pôr novamente o Projeto da Mesa Diretora sobre o vereador se licenciar como secretário 

para não receber por esta Casa e explicou que este Poder é autônomo. Depois, o senhor vereador 

Raimundo da Kombi cumprimentou os colegas vereadores e iniciou falando de suas Indicações 

durante seu mandato e destacou às proposituras no povoado Rio Real, onde intercede ao poder 

executivo para tomar as devidas providências para ajudar a comunidade. Ainda afirmou que não 

estar conseguindo marcar exames na clínica de saúde da família do município, e argumentou que 

estar conseguindo em outros municípios. O senhor vereador José Alessandro pediu aparte e 

parabenizou o senhor vereador Raimundinho pelo trabalho desempenhado e pela luta há muitos 

anos pelo povo e destacou seu empenho na comunidade Rio Real, e ainda, destacou que fez visita 

ao lixão daquela comunidade e percebeu que nada foi feito e chamou a atenção que quando tira 

secretário e põe em uma pasta na qual não tem habilidade quem sofre é o povo. A seguir, o senhor 

vereador Raimundo da Kombi destacou o pedido de uma ambulância para atender ao povoado Rio 

Real, e neste momento, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos solicitou aparte e declarou que 

concorda com a fala do colega vereador e destacou o sofrimento do vereador de interior e 

principalmente os de lugares de difícil acesso e destacou o trabalho do senhor vereador 

Raimundinho no seu modo simples de ser, a exemplo da Indicação no início do mandato sobre a 

Casa de Apoio em Aracaju. O senhor vereador Raimundo da Kombi agradeceu as palavras dos 

colegas vereadores e falou que a casa de apoio foi um conquista, mas espera que o governo 

municipal disponibilize alimentação. Depois, o senhor Presidente pediu aparte e falou que é 
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testemunha do trabalho do senhor vereador Raimundinho da Kombi na área da saúde e disse que 

infelizmente a política partidária sobrepõe os direitos do cidadão e destacou que é triste ver que 

com outros o tratamento é diferente. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro saudou 

os colegas vereadores, a comunidade presente e aos internautas e iniciou falando do Bloco 

Pompeu e do quanto às pessoas abraçaram o evento e do quanto este cresceu e falou que querem 

entrar na política e que se aproveitam desses momentos. Falou da felicidade de ajudar e que 

sempre ajudou, e, destacou ainda que o Bloco Pompeu abraçou a população mais carente que é a 

que mais se diverte, enquanto outros viajam para outras cidades. O senhor vereador Gilson 

Rosário através de aparte concedida, disse que têm pessoas na política que quer mostrar o que não 

é, e destacou que a população precisa observar essas pessoas e aquelas que sempre estão presentes. 

O senhor vereador Léo de Fonsinho reassumiu seu discurso e agradeceu as palavras do colega 

Gilson Rosário e disse que é o vereador que sofre no dia a dia. Afirmou ainda, que têm pessoas 

que não entende a oposição e afirmou que fazem uma oposição sem rancor, mas com respeito 

voltada para a política social, enquanto em outros tempos tinha oposição de ódio. E, sugeriu que o 

Prefeito faça o dever de casa e assegure o básico como a educação, saúde e segurança pública. 

Voltou a dizer sobre a promessa de voltar à cultura do município e incentivou o Bloco Pompeu. O 

edil disse ainda que o Secretário de Educação assinou contrato com todos os prestadores de 

serviço da educação e parabenizou-o pela atitude. Ainda falou que as pessoas estão questionando 

onde estar o telhado do mercado velho da carne? E disse que tem que perguntar quando o 

Secretário de Obras vir a esta Casa, assim como o paradeiro da cobertura da quadra do Distrito 

São José, além da destinação da Amarok.  Disse em seguida, que a cobertura da quadra poderia ter 

sido usada na creche do Distrito de São José. O edil orador pediu para os vereadores visitarem o 

posto do povoado Lagoa do Junco que está abandonado e afirmou que aquela comunidade precisa 

ser vista com outros olhos pelo município, e, concluiu justificando suas Indicações apresentadas 

em prol do povoado Lagoa do Junco e da localidade Cansanção e sugerindo aos Secretários que 

não confundam poder com autoridade e, pedindo respeito aos poçoverdenses. Na sequência, o 

senhor vereador Edson Didiu cumprimentou os senhores vereadores e toda comunidade, iniciou 

falando que ouviu atentamente o discurso dos colegas vereadores e tem ouvido a indignação da 

população e destacou o desabafo do senhor vereador Raimundinho que não suporta mais a 

omissão do município de não resolver os problemas e recordou uma Sessão que também falou que 

o gestor estar fazendo o dever de casa. Disse em seguida, que tem observado que estar no 

momento de tentar fortalecer o Poder Legislativo que fazer o executivo andar e ressaltou a 

importância de apresentar projetos de leis, bem como apresentar emendas impositivas para que os 

vereadores possam destinar as demandas da comunidade, assim como existe em outros 

municípios. Enfatizou a fala do colega vereador Pedro sobre a necessidade de fazer mudança no 

Regimento Interno e na Lei Orgânica do município e disse que precisa também fazer alteração no 

Estatuto do Servidor, dialogando com as classes. O parlamentar falou que esteve na urgência da 

clínica de saúde da família, onde havia muitas pessoas e destacou que a falta de médicos dos PSFs 

causa grande problema causando superlotação na urgência e que novamente esteve no quarto dos 

motoristas e pode perceber que não há condição alguma de repouso, em virtude da retirada do ar 

condicionado por iniciativa da administração daquela unidade de saúde, sendo constatado que o 
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aparelho de ar-condicionado foi colocado na sala da psicóloga. O senhor vereador Gilson Rosário 

através de aparte concedida declarou que foi um ato de irresponsabilidade o fim da climatização 

do quarto dos motoristas e ressaltou a importância do trabalho destes. O senhor vereador Didiu 

destacou que os motoristas estão dormindo dentro do carro no pátio da clínica de saúde. O senhor 

vereador Amaury Batista também através de aparte concedida, disse que esteve na clínica e 

explicaram que iriam colocar outro aparelho de ar-condicionado, no entanto o edil esclareceu que 

não se convenceu e se solidarizou com os motoristas. O senhor vereador Didiu reassumiu o 

discurso e afirmou que tem áudio do Secretario de Saúde dizendo que pediu para consertar os 

ventiladores. O senhor vereador Didiu concedeu aparte ao senhor Presidente da Casa, onde este 

afirmou que esteve num município vizinho e encontrou um médico que declarou que conversa 

com outros médicos da Bahia e Sergipe para ter conhecimento dos municípios ruins pagadores e 

afirmou que muitos médicos são chamados para plantão em Poço Verde, mas não veem porque 

não estão pagando certo. O senhor vereador Didiu destacou o quanto é difícil gerir a clínica e que 

o ser humano é limitado e ainda se referiu ao Secretário Amaury que conseguiu por em 

funcionamento e disse que quer as pessoas sejam bem atendidas e que tenham os materiais básicos 

e que denunciou que tem recebido reclamações por não ter alguns materiais e pediu para que o 

Prefeito possa intervir e afirmou enquanto o ar-condicionado não for colocado no quarto dos 

motoristas vai sempre se referir ao assunto. Disse que na rádio local abriu discursão sobre a feira 

livre em Tobias Barreto que adotará a cobrança através de cupom eletrônico e explicou que será 

contabilizado na hora e solicitou o carro da Casa para ir até a cidade vizinha conhecer esse sistema 

e relembrou a Indicação do colega vereador Léo de Fonsinho já solicitando ao gestor municipal 

esse sistema, e declarou que fará Requerimento pedindo ao prefeito à receita que entra aos 

sábados. Finalizou refletindo sobre a problemática da quantidade de obras do município e 

argumentou que não adianta fazer obras como as UBS nos povoados e questionou quem vai arcar 

com a manutenção e disse que o bom gestor precisa saber o que está fazendo. Chamou a atenção 

sobre a quantidade de contratados e disse que precisa fazer concurso público e pediu para fazer 

planejamento sobre o assunto. O edil orador falou do curso preparatório para concursos que em 

parceria com Caduda será gratuito para ajudar a juventude de Poço Verde, e, concluiu sua 

participação no Grande Expediente, abordando o Projeto Social Cine Uma Nova História na 

comunidade Malhadinha. E, por não haver oradores inscritos para o Grande Expediente, teve 

início à Ordem do Dia. Na Ordem do Dia, foi submetido em discussão o Requerimento 008/2019 

- Convida o Psicólogo Valnê Freitas a comparecer em uma das Sessões Ordinárias deste Poder 

Legislativo, em data a combinar, para falar a respeito da importância do acompanhamento 

psicológico no tratamento do câncer. Na sequência o senhor vereador Didiu justificou a 

propositura e pediu aos pares que aprovem a referida matéria. Depois o Requerimento 008/2019, 

acima já descrito, foi submetido em votação, obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. E por não haver matérias para serem votadas passou-se para o Pequeno 

Expediente, no Pequeno Expediente, o senhor vereador Amaury Batista voltou a dizer que na 

Casa de Apoio o paciente com TFD – Tratamento de Forma Domicílio recebe ajuda de custo. 

Depois o vereador Gilson Rosário parabenizou alguns poçoverdenses que estão aniversariando e 

disse que ouvindo a fala do colega vereador Raimundinho é verdade e destacou o sofrimento dos 



  CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro  – CEP 49.490.000 

www.camarapocoverde.se.gov.br 

cmpverde.se@bol.com.br 

CNPJ 32.741.571/0001-73 

Fone: (79) 3549-1454                                 

vereadores, e afirmou que não ver como perseguição da atual administração e que a politicagem 

existe e que espera um dia que todos sejam tratados igualmente.  O parlamentar falou ainda que 

nesta Casa também tem politicagem e se referiu ao presidente Alexandre Dias sobre a 

participação em seminários em maior número dos aliados da presidência. Falou também sobre o 

processo licitatório de ambulância destinada ao povoado Junco e que no próximo ano solicitará ao 

seu Deputado destinação de recursos para aquisição de ambulância para outro povoado.  Salientou 

que faz parte da administração do Prefeito, mas não é obrigado a aceitar o que é errado e acredita 

que o gestor municipal não tenha conhecimento do problema do ar-condicionado dos motoristas e 

destacou que é inadmissível esse fato e acredita que o Prefeito não vai aceitar essa atitude.  Na 

sequência, o senhor vereador Léo de Fonsinho parabenizou aos aniversariantes e desejou um 

carnaval com muita diversão e responsabilidade e que após o descanso possam voltar os trabalhos 

na Casa Legislativa em busca de melhorias para os poçoverdenses. E, por não haver outros edis 

para se manifestar nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a 

Sessão, ficando todos convocados no próximo dia sete de março 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, vinte e oito de fevereiro de 2019.  
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