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Ata da Quadragésima Quarta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em trinta 

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, Gilson Santos do Rosário e Pedro de Jesus Santos. A seguir, procedeu-

se a dispensa da Ata da Sessão anterior. Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: 

Projeto de Decreto Legislativo 011/2018 - “Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor 

Marcos Vinícius Dantas Borges”, de autoria do senhor Presidente Alexandre Almeida Dias; 

Indicação 067/2018 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito 

Municipal, ações conjuntas junto à empresa DESO, voltadas para o que segue: 1.Regularização 

imediata do abastecimento de água na comunidade Amargosa II, tendo em vista que o 

fornecimento está sendo realizado apenas em um dos lados da Rodovia, causando sérios 

transtornos aos usuários que clamam por providências emergenciais, de autoria do senhor vereador 

Edson de Jesus Reis Santos. No Grande Expediente o senhor vereador José Alessandro 

parabenizou o Prefeito Municipal, a Secretaria de Obras e o servidor Diego, que é responsável 

pela iluminação do município, ao destacar que havia falado na Sessão anterior que iria ter jogo de 

futsal na quadra do povoado Saco do Camisa e que iria ser instalado gambiarras, mas, foram 

gratificados com a colocação de refletores, por isso, agradeceu ao Prefeito Everaldo Iggor 

Santana de Oliveira e agradeceu a parceria do colega vereador Gileno Alves, que também esteve 

tentando resolver essa problemática. Disse em seguida, que espera que essa situação tenha sido 

resolvida não porque iria instalar gambiarras no local, e acrescentou que sempre fará Indicações 

para a melhoria da população. O edil reportou-se ao senhor vereador Gilson Rosário, que na 

última Sessão falou que não é só o vereador Léo que trabalha, o orador declarou nesta 

oportunidade que reconhece o trabalho de todos, mas, que é preciso ficar sempre alerta no que se 

refere aos recursos desse município porque são fiscalizadores e disse que é dever e obrigação de 

todos os membros fiscalizar, e, citou o exemplo da quadra da comunidade Queimada Cumprida 

que está parada e afirmou que foi cobrado para que fosse construída na gestão passada. O 

parlamentar ainda falou da educação do município que tem professores contratados que estão 

pedindo para sair, e questionou que eficiência é essa que tem professores sem receber e 

professores efetivos sem receber férias, disse ao colega vereador Gilson Rosário que precisa 

trabalhar mais e visitar os prédios públicos, e falou que a Comissão de Educação está visitando as 

escolas do município, ainda falou que não foi recebido nenhum documento do que foi gasto com o 

salário educação, e lançou o seguinte questionamento ao Prefeito Municipal: Será que irá terminar 

o mandato falando da gestão anterior?  O senhor vereador José Alessandro falou também da saúde 

do município e dos vereadores que falam que tem vários mandatos e disse que o papel do vereador 

é fiscalizar o executivo para que trabalhe e dê segurança, educação e saúde, e afirmou que é 

preciso saber o papel do vereador e falou aos poçoverdenses para observar em quem vai votar no 

pleito que se aproxima e disse que a função do vereador é buscar o melhor para a população. 

Continuando, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou do trabalho do colega vereador Léo 

na Comissão de Educação, que ajuda o Secretário de Educação, também disse que tem colegas 

vereadores que ajudam às pessoas independente de mandato de vereador. O edil disse que 
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escolheu o seu candidato a Governador do Estado, por ele ser ficha limpa, como também de 

acordo com a sua trajetória política em cargos públicos, apesar de não ter muita proximidade com 

o mesmo pessoalmente. E mais, disse que o sistema político brasileiro é composto de muitos 

partidos, o que permite ao povo escolher seus líderes democraticamente, de acordo com a 

afinidade com o candidato, e não apenas uma chapa, como em outros países, e exemplificou com 

os casos que tem ocorrido no município. Disse ainda, que as pessoas não devem julgar os agentes 

políticos por estes não estar apoiando chapas fechadas, pois certamente os vereadores e líderes 

políticos fizeram compromissos com seus candidatos, para que se eleitos possam contemplar a 

cidade com emendas e projetos para desenvolvê-la. O edil relembrou que, em 2010 observando a 

cidade de Simão Dias, que foi contemplada com a regularização fundiária, através do esforço e da 

articulação do vereador João Déda, e políticos do estado, nasceu o desejo e a necessidade de 

concretizar essa regularização em Poço Verde, e através de Indicações e outros documentos, 

conseguiu trazer essa realidade para o município, por meio do esforço do senhor Gilson do 

Rosário, e do apoio do deputado João Daniel, que conseguiu uma emenda parlamentar no valor de 

1,5 milhão de reais e, atualmente o município está concretizando essa regularização fundiária, 

através da articulação junto a parceiros políticos e entidades como Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, FETASE e Governo do Estado. Ele relembrou que, em 2009 através de Indicação de sua 

autoria, e da articulação do Prefeito da época Antônio Doria, junto ao Governo do Estado foi 

construída a Clínica de Saúde da Família no povoado São José, que é muito bem estruturada. O 

parlamentar chamou a atenção para o que o colega José Alessandro contou na última Sessão, pois, 

fiscalizar o município é um dos papéis primordiais dos parlamentares, e quem ganha com isso é a 

população, mas, não quis dizer que os edis não pudessem atender a população de outras formas e 

em outras áreas, mas, infelizmente os recursos para isso são limitados e insuficientes. O orador 

disse também que, os edis precisam ocupar mais o espaço no Poder Legislativo, e destacou que os 

vereadores de oposição agem mais e consequentemente contribui mais para a população, pois, 

cobram ao Prefeito de forma mais veemente, e apesar dos vereadores de situação também 

cobrarem, muitas vezes não conseguem êxito, afirmou por experiência própria, pois, já foi líder do 

governo nesta Casa, e sabe como algumas situações não dependem apenas do gestor.  O edil disse 

ainda, que os problemas do município têm que ser enfrentados, e não empurrados para frente, e 

relembrou que a educação do município já esteve melhor, aludindo à gestão do senhor Paulo 

Roberto Caduda. E por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou matérias 

para a Ordem do Dia, deu-se início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, a senhora 

vereadora Damares Vieira Cavalcanti falou que na sessão passada, o senhor vereador José 

Alessandro criticou os colegas vereadores, mas, a oradora destacou que cada edil trabalha de uma 

forma, e apesar dela admirar a sua oratória, as pessoas que elogiam o colega são apenas seus 

eleitores, os demais criticam a forma como ele tem se expressado nesta Tribuna.  Disse ainda a 

edil, que trabalha com assistencialismo desde a época que trabalhava na Ação Social, algo que 

fazia com muito amor e dedicação, ajudando as pessoas de Poço Verde, como também de outros 

municípios. Ela pediu que, o senhor José Alessandro tivesse mais cuidado com as palavras e 

tivesse mais respeito por ela, pois, dá a entender que os vereadores só fazem assistencialismo, e no 

entanto, também cumprem com as suas obrigações nesta Casa Legislativa, como também 

fiscalizam as ações do Prefeito, mesmo sendo da bancada de situação. A senhora vereadora 
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Damares disse que utiliza muito o transporte da Prefeitura, mas, para levar os seus pacientes para 

fazerem cirurgias e exames, e faz isso com muito carinho, amor e respeito, pois faz parte de sua 

essência ajudar as pessoas, e deu vários exemplos mostrando como é difícil ter acesso à saúde no 

Brasil. A edil concluiu dizendo que, mesmo quando se afastar da Câmara de Vereadores 

continuará fazendo seu trabalho na saúde, porque não faz isso para conseguir votos ou aparecer, 

mas, porque ama o que faz. Em seguida, o senhor vereador Amaury Batista Freire indagou a 

colega Damares se as cirurgias que estão sendo feitas nas pessoas de outras cidades fazem parte 

da cota do sistema de Poço Verde, ou da cidade de origem deles? A senhora vereadora Damares 

por sua vez, respondeu que está sendo feita pela cidade onde as pessoas residem. Na sequência, o 

senhor vereador Gilson Rosário comentou que, o colega José Alessandro fez críticas durante seu 

discurso, mas, não citou nomes, o que deu a entender que a maioria dos vereadores agem da 

mesma forma, sem fazer nada pelo povo, sendo eleitos de qualquer jeito, e  ainda, afirmou  que a 

quantidade de mandatos de um vereador não é certificado de bom vereador. O senhor vereador 

Gilson Rosário declarou discordar e justificou que, se alguns vereadores estão nesta Casa há 

muitos mandatos é porque fizeram um bom trabalho, do contrário o povo não os reelegeria através 

do voto. Disse ainda que, cada vereador tem um público que se identifica mais, e uma área de 

atuação seja na saúde ou no assistencialismo entre outras, e citou exemplos. O edil afirmou que, 

em relação aos medicamentos, ele adquire para ele e para outras pessoas que lhe solicitam numa 

farmácia particular, no entanto até mesmo nestes locais encontra todos os medicamentos, mas, 

reconhece que a farmácia do município deve disponibilizar medicação para a população, mas, 

infelizmente a maioria dos municípios não tem condições financeiras de ter todos os tipos de 

medicamento a disposição do povo. O edil disse ainda, que durante a sua vida pública fez parte da 

situação como também da oposição, esta última identifica os erros mais facilmente, e apesar de 

trazer os problemas do município para a Tribuna, nunca exigiu que o Prefeito fizesse tudo. O 

orador afirmou que, o atual Prefeito está realizando a sua gestão de acordo com as condições do 

município, e se esforçando para fazer o melhor, e torce para que o Prefeito possa entregar a 

Prefeitura totalmente legalizada, e não como a gestão passada deixou, concluiu o orador. Depois, o 

senhor vereador José Alessandro comentou que, visitou a Escola Municipal do povoado 

Queimada Cumprida, como representante da Comissão de Educação, e na oportunidade se 

deslocou até o povoado Lagoa do Junco, onde se encontrou com as pessoas que estavam fazendo o 

cadastramento das pessoas pertencentes à comunidade quilombola existente no povoado, e na 

ocasião, pôde conversar sobre futebol e também sobre política. Na sequência, o edil falou sobre 

renovação e contou o exemplo do jovem Evanildo, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais do município, que todos acreditavam que seria subordinado aos ex-presidentes, mas, tem 

demonstrado um bom trabalho trazendo melhorias tecnológicas a serviço da população. O edil 

disse ainda, que não é subordinado aos senhores César, Aires ou qualquer outra pessoa, mas, é sim 

um representante do povo e respeita todas as pessoas que lhe apoiaram para chegar até o mandato. 

E mais, disse que não é aplaudido apenas pelos seus 605 eleitores, mas, também por pessoas que 

veem a mudança verdadeira, na política de Poço Verde. O senhor vereador José Alessandro 

afirmou ainda, que durante o período que está nesta Casa, e mesmo a colega Damares tendo muita 

experiência na área da saúde, não apresentou sequer uma Indicação voltada para a área da saúde, 

que é um instrumento legal do vereador. O orador salientou que, o assistencialismo é importante, 



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Av. Epifânio Doria, 18 – CEP. 49490.000 – CNPJ 32.741.571/0001-73 

Fone: (79) 3549-1454 e-mail: cmpverde.se@bol.com.br 

Décima Sexta Legislatura 

 

mas, não é suficiente, e os vereadores devem cumprir o seu papel de legislador, para que as 

pessoas não continuem pensando que os vereadores estão na Câmara apenas para acatar ordens, 

pois, são representantes do povo, e precisam buscar mecanismos para que as pessoas possam ter 

autonomia para resolver seus próprios problemas.  O edil reafirmou que, quantidade de mandatos 

não é sinônimo de bom trabalho, pois, existem vereadores que nada fazem durante o mandato, 

mas, continuam sendo eleitos de qualquer jeito, e, declarou esperar que, se for candidato possa 

retornar a esta Casa, mas, que o povo reconheça o seu trabalho honesto e sempre buscando o 

melhor para a população poçoverdense. Continuando, o senhor vereador Edson de Jesus Reis 

Santos falou sobre a Indicação de sua autoria, solicitando providências ao Prefeito, em relação ao 

abastecimento de água no povoado Amargosa II. Ele contou que, em algumas localidades a água 

não chega, e os moradores já fizeram diversas solicitações e reclamações à DESO, mas, nenhuma 

providência foi tomada. O parlamentar foi abordado por alguns moradores, que fizeram um abaixo 

assinado, que será protocolado no Ministério Público, mas, ele decidiu apresentar uma Indicação, 

para que o Prefeito possa interceder sobre este problema, para que seja resolvido o mais rápido 

possível, pois ele acredita que não seja algo muito difícil de resolver, haja vista que de um lado da 

pista tem água, enquanto do outro não, mesmo as pessoas pagando seus talões em dia, e as pessoas 

tem passado por muitas dificuldades em decorrência deste problema.  Depois, o edil comentou que 

antigamente não era comum na política apoiar candidatos de partidos e coligações diferentes, mas, 

atualmente a realidade é outra, e escolheu seus candidatos de acordo com a ideologia que acredita, 

e não pelos partidos que estão filiados, haja vista que, em qualquer sigla partidária tem pessoas 

boas, como também tem pessoas ruins. Disse ainda, que as pessoas devem aceitar isso de forma 

natural, pois, é algo que vem acontecendo em todos os lugares, e devem escolher seus candidatos 

de acordo com as propostas que ele tem para o município, e pelo que tem feito para ajudar a 

melhorar a qualidade de vida da população. O edil comentou que, o colega José Alessandro 

afirmou que, legislar e fiscalizar devem ser os papéis mais importantes dos vereadores, mas, 

também se deve respeitar que houve uma eleição, onde o povo escolheu os representantes que 

estão nesta Casa por algum motivo, seja por assistencialismo, por ideologia, por representatividade 

junto à saúde ou qualquer outra área, mas, ressaltou que, foi uma escolha democrática e igualitária, 

entre os nomes que se colocaram à disposição no último pleito, e nunca se deve esquecer que cada 

um que está neste Poder foi proveniente de seus méritos.  Por conseguinte, o senhor vereador 

Pedro de Jesus Santos falou sobre os recentes discursos que têm sido feitos nesta Casa, em 

relação à política local, nacional e estadual, e salientou a importância de respeitar sempre as 

escolhas dos agentes políticos, como também de todos e quaisquer cidadãos. Disse ainda, que 

quanto mais haver entendimento de formar alianças políticas para o desenvolvimento do 

município, mais oportunidade de crescimento se tem, e convidou os colegas a apoiarem o seu 

grupo, no segundo turno, caso o deles não consiga lograr êxito no primeiro.  O senhor vereador 

Pedro de Jesus Santos desejou que, os colegas tenham força de eleger os seus candidatos 

estaduais e federais, e que eles tenham compromisso com o município de Poço Verde, e ressaltou 

que, tem apresentado os seus pedidos aos candidatos em prol da comunidade São José, como 

também pedirá a construção da ciclovia ligando o Conjunto Silvino Augusto, Dakota à Praça 

Osório Mota, entre outras melhorias para o município. Desejou em seguida o edil que o respeito 

entre os pares continue sendo mútuo, pois, nenhum edil é melhor que o outro, mesmo tendo um ou 
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mais mandatos, pois, todos têm o mesmo papel nesta Casa. E mais, afirmou que, em breve as 

discussões sobre o orçamento irão acontecer, e continuará com o seu posicionamento se entender 

que o Prefeito correspondeu com as perspectivas que ele sugeriu ao orçamento no ano passado. E, 

por não haver outros edis para se manifestar nas Considerações Finais, o senhor Presidente 

Interino declarou por encerrada a Sessão, ficando todos convocados para no dia quatro de 

setembro 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 trinta de agosto de 2018. 
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