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Ata da Quinta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em sete de março, 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, 

Gilson Santos do Rosário, Gileno Santana Alves e Pedro de Jesus Santos. A seguir, houve a 

apresentação das seguintes proposições: Projeto de Decreto Legislativo 001/2019 - Concede 

Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Manoel Rodrigues Neto (Neto Soldado); Projeto de 

Decreto Legislativo 002/2019 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Ualisson 

Gonçalves de Oliveira (Nal Pizzaria Vitória), ambos de autoria do senhor presidente Alexandre 

Dias/PSDC; Projeto de Lei 968/2019 - “Dispõe sobre a alteração da Lei nº 532/2009 - Plano de 

Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Poço Verde e dá outras 

providências”; Projeto de Lei 969/2019 - “Institui o Programa de Serviço de Atenção Domiciliar – 

SAD no âmbito do município de Poço Verde/SE e dá outras providências”; Projeto de Lei 

970/2019 - “Altera a Lei Municipal nº 293/2001, que dispõe sobre a Concessão dos Benefícios 

Eventuais da Política da Assistência Social do Município de Poço Verde, e dá outras 

providências”, todos estes de autoria do Governo Municipal, Requerimento 009/2019 - Convida à 

senhora Andrea Góis dos Santos, Delegada da Comissão de Base Municipal - SINTESE, a 

comparecer em uma das Sessões Ordinárias deste Poder Legislativo, em data a combinar, para 

falar a respeito do Projeto de Lei 968/2019 - Dispõe sobre a alteração da Lei nº 532/2009 – Plano 

de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Poço Verde e dá outras 

providências; Requerimento 010/2019 - Convida o senhor Ericson Wilker de Jesus Santos, 

Diretor do Clube Desbravadores Amigos da Floresta, para comparecer em uma das Sessões 

Ordinárias deste Poder Legislativo, em data a combinar, para falar a respeito da importância da 

atuação do Clube em áreas vulneráveis; Moção de Congratulação 001/2019 - Congratulações a 

todos que fazem parte do Clube Desbravadores Amigos da Floresta, em virtude da brilhante 

participação no evento Campori Sul-Americano, realizado no mês de janeiro de 2019, na cidade 

de Barretos/SP; Indicação 011/2019 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, Prefeito Municipal, solicitando o que segue: 1.Providências emergenciais voltadas para a 

aquisição de 02 (duas) motocicletas e 01 (um) veículo para o desenvolvimento das atividades dos 

guardas de trânsito; 2. Providências junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, 

voltadas para melhoria da iluminação pública no final da Avenida Epifânio Dória; estas de autoria 

do vereador Didiu/PSB, Indicação 012/2019 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana 

de Oliveira, Prefeito Municipal, solicitando o que segue: 1. Providências emergenciais junto a 

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

toda extensão dos canteiros e praça, localizados na Avenida Santa Cruz. 2. Providências 

emergenciais junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para o recapeamento 

asfáltico da Avenida Simão Dias. 3. Providências emergenciais junto a Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo, voltadas para a melhoria da iluminação pública do povoado Lagoa do Junco, 

bem como, pavimentação em torno da igreja daquela comunidade (praça central), esta última de 

autoria do vereador Léo de Fonsinho/PC do B. Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, 
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no qual o senhor vereador Gilson Rosário cumprimentou os vereadores e a comunidade e iniciou 

parabenizando a jovem aniversariante Sara e se referiu ao dia 08 de março Dia Internacional da 

Mulher e citou algumas mulheres que considera guerreira em Poço Verde, saudou as mulheres que 

trabalham na Câmara e sugeriu ao senhor Presidente Alexandre Dias prestar homenagens às 

mulheres a exemplo do que fazia quando presidente. Destacou a importância do Título de Cidadão 

Poçoverdense e explicou que não pode trocar esta honraria por questão política para não 

desvalorizar o trabalho dos vereadores e pediu aos vereadores para observar o perfil das pessoas 

para conceder tal honraria. Em seguida, o senhor vereador Léo de Fonsinho/PC do B saudou os 

colegas vereadores e a comunidade que acompanha, iniciou falando do dia 08 de março e 

enfatizou as lutas travadas pelas mulheres no país para serem respeitadas, e destacou a quantidade 

de casos de feminicídio e explicou que às vezes é uma data para se comemorar, mas para 

questionar o verdadeiro valor no meio social ou político e se reportou ao Presidente da República 

que vem desrespeitando a mulher com a nova proposta de reforma da previdência e pediu respeito 

para todas as mulheres e falou que é momento de muita reflexão, ressaltou as conquistas e 

parabenizou-as. Parabenizou as mulheres de sua família, as poçoverdenses e as mulheres que 

trabalham na Câmara. O parlamentar pediu ainda ao Presidente Alexandre Dias para providenciar 

mensagem através de carro de som em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Reportou-se 

ao Trabalhador Rural do município ao comunicar que recebeu ligação da Diretoria da DDR, na 

qual foi divulgado 19 municípios comtemplado no mês de março com o Garantia Safra. 

Parabenizou o Prefeito Municipal pela melhoria nas estradas do Saco do Camisa e parabenizou a 

todos que contribuíram com o Bloco Pompeu e disse que gostaria que o ex-vereador Rivan 

Francisco colocasse na programação Cultural do Município o Bloco. Também parabenizou a 

senhora Nazaré pelo Bloco Naza no Distrito de São José e ao pessoal do Grupo de Esporte 

Cajueiro que fizeram seu carnaval. O edil orador falou da tristeza da situação da praça no conjunto 

Françual e disse que houve compromisso do Prefeito e do então Secretário de Obras João Ramalho 

para construção da praça e ainda falou de sua Indicação sobre a revitalização da iluminação da 

praça e intercedeu ao Prefeito e ao Secretário que possa ver essa situação e ainda pediu 

recapeamento asfáltico da Avenida Simão e afirmou que espera que possa ser solucionado e 

lançou questionamento ao Secretário de Assistência como estar à situação dos moradores que 

perderam seus pertences no período da chuva e comentou que o Prefeito e o então Secretário de 

Obras João Ramalho não fizeram nada por estes e disse que o Prefeito tem parcela de culpa no 

ocorrido. Pediu para o Chefe do Executivo o Secretário de Assistência procurar as famílias e ver 

no que pode ajudar. Ainda, falou sobre a melhoria da iluminação pública no povoado Junco, assim 

como o calçamento na igreja daquela comunidade. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos/PDT cumprimentou os vereadores e a todos que acompanham a Sessão, e iniciou também 

fazendo homenagem ao dia das mulheres. Ressaltou que o país tem respeito pelo espaço que a 

mulher ocupa. Parabenizou os organizadores do Bloco Naza e Bloco Pompeu pelo evento. 

Comentou sobre o projeto que muda o Plano de Carreira do Magistério e destacou que o senhor 

vereador Didiu fez Requerimento solicitando a delegada do SINTESE a senhora Andrea Gois para 

falar a respeito do projeto. O parlamentar falou da responsabilidade do vereador Didiu sobre 

cobranças no tocante a educação e enfatizou o trabalho desempenhado pelo ex-secretário de 
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educação Caduda. E, explicou que são cobranças positivas e necessárias no serviço oferecido, e 

destacou que os impostos são pagos para ter bem-estar social e esse tem que ser revertido em 

educação, saúde e assistência social e que devem ser prioridade. Salientou que tem muitos projetos 

em pauta e que a Comissão irá se reunir na próxima terça-feira para analisar e destacou que 

precisa fortalecer esse poder. Por conseguinte, o senhor Presidente Alexandre Dias/PSDC falou 

sobre a aplicação de multas de trânsitos no município e frisou que para cobrar precisa cumprir 

suas obrigações e disse que têm direitos e deveres e citou Indicação de sua autoria em 2017 

solicitando sinalização de faixa de pedestres e demarcação de vaga para idosos e portadores de 

necessidades especiais nas avenidas Capitão José Narciso e Epifânio Dórea nas imediações do 

prédio do Poder Legislativo e que até o momento não foi feito. E, questionou o porquê da 

aplicação de tantas multas? Falou do sofrimento dos comerciantes e das pessoas do interior e 

afirmou que não estar instigando que as pessoas andem com a moto irregular. Disse ainda, que 

quer que o município faça sua parte. O senhor vereador Gilson Rosário/PMN pediu aparte e falou 

da importância da fala do Presidente e explicou que antes a multa era lançada por todos agentes e 

que atual gestão uma pessoa que lança, disse ainda que o Departamento de Trânsito tem 

acompanhamento vinculado com a promotoria e sugeriu que os recursos arrecadados sejam 

revertidos para sinalização de trânsito e na aquisição de carro para os agentes e enfatizou que 

sempre cobrou que não multasse, mas orientasse e que depois se for necessário que a multa seja 

aplicada. Em seguida, o senhor vereador Gileno Alves/PMN falou que é importante tocar nesse 

assunto e afirmou que já foi multado, e enquanto isso sempre viajou para outras cidades e nunca 

foi multado. Depois o senhor vereador Edson Didiu/PSB cumprimentou todos os vereadores e a 

comunidade e também se reportou ao dia da mulher e parabenizou a todas as mulheres. 

Apresentou os Requerimentos e a Indicação da noite e destacou os projetos que chegaram do 

governo municipal e falou de sua tristeza de criar cargos, mas não estão preenchendo os cargos 

que realmente precisa e afirmou que só assim tem uma saúde de qualidade. Enfatizou, ainda o 

Requerimento solicitando a delegada do SINTESE para expressar o que a categoria acha da 

matéria que fala sobre o magistério. Disse também que fez Indicação ao Departamento de Trânsito 

para aquisição de motocicleta no qual ver os agentes sem poder trabalhar. O parlamentar destacou 

a Indicação relacionada à melhoria na iluminação na Avenida Epifânio Dória, e, voltou a falar 

sobre o problema da climatização do quarto dos motoristas e pediu para o Secretário João 

Ramalho se sensibilizar. Falou do Projeto nos povoados do Cinema Itinerante na comunidade 

Malhadinha e convidou as pessoas para participar. Destacou, também que ainda tem poucas vagas 

para participar de curso preparatório para o concurso da prefeitura de Tobias Barreto. Afirmou que 

irá propor projeto de lei para as pessoas que perderam suas casas na enchente ser isento de IPTU. 

E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente ou matérias a serem 

discutidas ou votadas na Ordem do Dia, teve início as Considerações Finais.  Nas Considerações 

Finais o senhor vereador Amaury Batista/PSC falou do Projeto de Lei 969/2019 e disse que 

apenas três municípios foram comtemplados e pediu empenho do Prefeito e finalizou 

parabenizando as mulheres. Depois, o parlamentar Gilson Rosário/PMN disse ao senhor 

Presidente Alexandre Dias que as críticas que faz são construtivas e pediu para atender ao pedido 

do senhor vereador Léo de Fonsinho. Parabenizou o vereador Amaury pelo projeto e a sua 
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equipe. O edil disse que soube que o município ganhou causa na justiça do imóvel próximo à 

praça da juventude, e declarou que apresentará Indicação para que o imóvel seja a Casa do Idoso. 

O senhor vereador Amaury/PSC reforçou sobre o problema no PSF e que estar à disposição para 

conseguir médicos para o PSF senão vão perder programas da Atenção Básica e pediu para o 

Prefeito não brincar. Depois o edil Gileno Alves/PMN esclareceu que estar com problemas de 

saúde, agradeceu a família e as pessoas pelo apoio e falou da tristeza por não estar dando 

assistência às pessoas. Em seguida, o senhor vereador Léo de Fonsinho/PC do B pediu para 

observar nas falas tanto dos vereadores de situação quanto de oposição que o município não estar 

bem. E, destacou que os projetos do executivo que chegaram em regime de urgência. Falou que 

chama a atenção quando cobrava do ex-gestor da saúde era prestativo e vinha à solução e afirmou 

que hoje tem uma equipe a frente da saúde que não é nem do município. E, questionou que são as 

três novas contratadas na área da saúde? O parlamentar disse que tinham problemas, mas havia 

diálogo. Chamou a atenção da aprovação do projeto nesta Casa para contratação, porém lançou 

questionamento: Serão as pessoas do município as contratadas ou irão contratar forasteiros para 

fazer um péssimo trabalho? Disse ainda, que o atual gestor da saúde não entende de saúde e 

salientou que este é perseguidor. Solidarizou-se ao Presidente da Casa e disse que procurou saber 

com pessoal que trabalha no DMTT o cargo da senhora Josefa Sonia e disse que fará 

Requerimento convidando para conversar no sentido de melhoria do município. Finalizou dizendo 

ao Prefeito para pagar os salários dos servidores. Na sequência, o senhor vereador Didiu/PSB 

falou do Projeto de Lei 969/2019 - Institui o Programa de Serviço de Atenção Domiciliar – SAD 

que entrou nesta noite e observou que veio com alguns problemas e citou que fica permitido a 

contratação por dois anos e com prorrogação de mais dois e argumentou que o gestor municipal 

não quer fazer concurso. E declarou que ou faz concurso, ou então colocará emenda para diminuir 

as vagas e afirmou que é defensor de concurso público para valorizar as pessoas que batalham. 

Depois, o senhor vereador Gilson Rosário/PMN explicou sobre o referido projeto e falou para os 

colegas vereadores para estudarem. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos/PDT falou que convidará o Padre ou algum membro da igreja para discorrer sobre o tema 

da campanha da fraternidade que este ano tratará sobre Políticas Públicas e falou da 

responsabilidade como agente político, e comentou sobre a disponibilização do vereador Amaury 

para ajudar a conseguir médicos para os PSFs e refletiu que é uma política pública e da 

responsabilidade dos três poderes andarem harmonicamente para a melhoria dos serviços e que 

todas as entidades sociais precisam estar engajada para aqueles que mais precisam. Depois o 

senhor presidente Alexandre Dias/PSDC falou que visitou a Câmara de Fátima e falou de outras 

cidades circunvizinhas e refletiu que Poço Verde é um município jovem, mas desenvolvido e 

atualmente estar passando por dificuldade e argumentou que o poder público precisa buscar 

alternativas para conseguir empregos. 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 doze 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. 
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Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, sete de março de 2019.  

 

 

 

Alexandre Almeida Dias/PSDC 

Presidente 

 

José Raimundo de Jesus Souza/PSB 

Vice-Presidente 

 

 

Edson de Jesus Reis Santos/PSB 

Primero Secretário 

 

 

José Alessandro Santana Farias/ PC do B 

Segundo Secretário 

 

 

Amaury Batista Freire/PSC 

Vereador  

 

Gilson Santos do Rosário/PMN 

Vereador 

 

Gileno Santana Alves/PMN 

Vereador 

 

Pedro de Jesus Santos/PDT 

Vereador

 


