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Ata da Quinquagésima Quarta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em três 

de outubro, 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: 

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 Josefa Délia Félix dos Reis. A seguir, 

procedeu-se a dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior. Em seguida, houve a apresentação das 

seguintes proposições: Projeto de Decreto Legislativo 031/2019 - Concede Título de Cidadão 

Poçoverdense ao senhor Afonso Abreu Mendes Junior, de autoria do senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias; Moção de Pesar 026/2019 - Em virtude do falecimento da senhora 

Maria Creuza Britto de Figueiredo, ocorrido em 02 de outubro de 2019, de autoria do senhor 

Presidente Alexandre Almeida Dias. No Grande Expediente, o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias solidarizou-se com a família de Maria do Socorro, que recentemente faleceu, 

deixando muita saudade para seus familiares e amigos. O edil agradeceu ao município por ter 

realizado operação tapa buracos na rua que dá acesso ao CECAF, e destacou que quando o 

Prefeito tem vontade de resolver algo às coisas acontecem.  Na oportunidade, o edil falou sobre os 

atrasos salariais dos servidores, e salientou que esta Casa, aprovou uma lei que, obriga o Poder 

Executivo pagar os vencimentos dos servidores no último dia útil do mês corrente. Ele falou 

também que as pessoas que moram em comunidades mais longínquas sofrem com a falta de 

médicos, e precisam se deslocar até a sede para tentar ser atendido na clínica, e nem sempre é 

possível. O senhor vereador José Alessandro afirmou que, a Secretária Municipal de Saúde tem 

que vir a esta Casa, para esclarecer o que está acontecendo com a saúde do município e se as 

verbas estão sendo creditadas nas contas, e citou o exemplo do CAPS, que recebe uma verba 

mensal de aproximadamente de 49 mil reais, mas não realiza atividades que façam jus a este 

montante. Ele disse ainda, que a prestação de contas das Secretarias do município estão sendo 

meramente fotos nas redes sociais, fazendo propaganda do Governo Municipal, e, por meio de 

aparte, o senhor Presidente Alexandre Dias comentou que ano passado recebeu denúncia de que 

no CAPS estava faltando material, alimentação e insumos, e ainda que o médico não estava 

realizando atendimentos, que deveriam ser continuados, pois os usuários utilizam medicamentos 

diariamente. O orador afirmou que fez visita in loco, e cobrou providências, e declarou o 

parlamentar que no dia posterior repuseram o material que estava faltando, bem como a 

alimentação, mas no momento não sabe como está à unidade. Ele ressaltou a importância do 

vereador cobrar, e chamou a atenção que mesmo com as cobranças diárias, muita coisa não está 

sendo realizada. Continuando, o senhor José Alessandro falou que é obrigação dos vereadores 

fiscalizar o Poder Executivo, para que os serviços públicos sejam executados da melhor forma 

para a população. O edil disse ainda, que não tem medo de cobrar que o Prefeito faça o seu papel, 

pois, foi para isso que foi eleito, como também não critica os vereadores que fazem 

assistencialismo, e destacou que também faz, mas as pessoas também têm que entender que essa 

responsabilidade não é dos vereadores, e que estes têm que cobrar a efetivação dos serviços 

públicos do município, principalmente na questão da saúde. Ele disse ainda, que a casa de apoio 
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em Aracaju é bem arejada, mas não oferece alimentação para as pessoas, e muitas vezes os 

pacientes não têm condições financeiras para comprar alimentação, e relatou que, o poder 

executivo deve respeito ao povo poçoverdense, e se tiver ruim e não tiver dando conta do recado, 

que entregue o cargo.  Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos falou que, 

quando os serviços públicos não vão bem, as pessoas recorrem aos vereadores, para ter algum tipo 

de assistência, pois não conseguem encontrar com o Prefeito na Prefeitura, algo que é comum em 

todas as gestões. Ele disse que é muito importante o gestor viajar para angariar recursos para o 

município, mas também precisa ouvir a população, e mesmo que não resolva o problema, tenha a 

dignidade de dar à devida atenção a população. O edil disse ainda que, a gestão está ruim e 

infelizmente ao invés de consertar os erros, o Prefeito Iggor tenta encontrar culpados, e não 

assume seus erros. Ele afirmou que está nesta Casa para aprovar leis, para dar voz às pessoas, e o 

papel do vereador tem sido muito árduo, mas também prazeroso, pois está tendo o contato com o 

povo, que se sente representado, pois vê as cobranças diárias.  Ele destacou que, tem feito diversas 

denúncias, e não tem sido atendido, e alguns problemas que ele já havia relatado estão ocorrendo, 

como o acidente com o ônibus da Prefeitura, que evidentemente ocorreu por falta de manutenção, 

e destacou que, apresentou um Requerimento solicitando informações sobre as causas do acidente, 

que tem que ser apurado e esclarecido, pois a vida de trinta pessoas foi colocada em risco, mas até 

agora não recebeu respostas. Ele disse ainda que, o carro que se envolveu no acidente voltou para 

a garagem da Prefeitura rodando normalmente, portanto a perícia tem que esclarecer o que causou 

o acidente, e destacou que muitos veículos do município estão sem condições de uso, com pneus 

carecas, e outro colega na Sessão passada chegou a afirmar que as ambulâncias estavam sem 

freios, portanto, orientou o edil que os motoristas não arriscarem suas vidas, nem sejam coniventes 

com essas situações, pois estão se responsabilizando por possíveis acidentes. E mais, afirmou que, 

o município está desandado, e apesar de fazer parte de outro grupo, nunca desejou que o Prefeito 

fizesse uma má administração, porque não acredita na política do quanto pior melhor, para que o 

seu antecessor seja considerado bom, destacou o orador. O senhor vereador Didiu acrescentou que 

infelizmente a situação só piora e a população não aguenta mais esse descaso. Ele afirmou ainda 

que, continuará lutando por uma cidade melhor, como em outros tempos, e acredita que é possível 

haver mudança. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, deu-se 

inicio à Ordem do Dia. Na Ordem do Dia foram submetidos em discussão, o Projeto de Decreto 

Legislativo 021/2019 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Nitecilio Rodrigues 

Almeida e o Projeto de Decreto Legislativo 022/2019 - Concede a Comenda da ordem do Mérito 

da Santa Cruz a senhora Maria Josefa de Santana Ninim. Durante as discussões o autor dos 

Projetos, o senhor Presidente Alexandre Dias justificou os projetos destacando, que o senhor 

Nitecilio é um homem íntegro que formou família no município, e com sua profissão embeleza e 

engrandece ainda mais o município, enquanto a senhora Maria Josefa de Santana, mais conhecida 

como Maria de Raimundão é uma pessoa íntegra, mulher muito lutadora e batalhadora e merece 

receber Comenda da Ordem da Santa Cruz. Depois, a senhora vereadora Délia Félix comentou 

que a senhora Maria de Raimundão, é uma grande amiga, mulher guerreira e é uma mãe exemplar 

e merece todas as honrarias. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson Rosário sugeriu que, 

quando houvesse a apresentação de títulos, que os colegas fizessem a justificativa em Sessões 
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anteriores a da votação, para que todos possam buscar informações sobre as pessoas que receberão 

estes títulos. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que os 

Projetos de Decreto Legislativo estão na pauta há algum tempo, e se algum colega tiver alguma 

dúvida, pode pedir a biografia do homenageado na Secretaria da Casa. E, após estas discussões o 

Projeto de Decreto Legislativo 021 e 022/2019 foram submetidos em votação, obtendo como 

resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. Continuando, foi 

colocado em votação o Requerimento 023/2019 - Convida a Diretora da Escola Municipal 

Porfirio Vieira da Silva, Coordenadores, Professores e alunos da referida unidade de ensino, para 

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

apresentação do Projeto Jogos Internos 2019, que tem como tema: Esporte, sexualidade e 

identidade de gênero, um debate pautado no respeito, obtendo como resultado: APROVAÇÃO 

POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. E, por não haver outras matérias para serem 

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

Considerações Finais, o senhor vereador Gileno Santana Alves comentou que, visitou os 

deputados Ibraim Monteiro e Bosco Costa, e destacou que, ficou muito satisfeito com as notícias 

que estes transmitiram, pois muito em breve encaminharão emendas para o município, para a 

construção de uma escadaria na Igreja do povoado Saco do Camisa e para pavimentação de ruas 

naquela comunidade, para dar maior qualidade de vida ao povo. Em seguida, o senhor vereador 

José Alessandro Santana Farias comentou que, fica muito feliz quando os deputados que foram 

apoiados pelos vereadores retribuem o apoio à população, dando respaldo aos votos que os 

elegeram, e parabenizou o colega Gileno pela atitude. Na oportunidade, voltou a falar sobre o 

esgoto do Conjunto Françual e do Conjunto João Emídio que continuam em péssimas condições, 

envergonhando o município, e pediu que o Prefeito visitasse a localidade e encarasse o problema 

de frente. O edil reportou-se as obras que estão praticamente concluídas, como da academia de 

saúde, e da quadra poliesportiva da Escola Municipal Governador Antônio Carlos Valadares, e 

também a entrega do ônibus da saúde, e destacou que espera que o Prefeito não deixe para realizar 

essas inaugurações no próximo ano, para fazer marketing político para as próximas eleições.  Ele 

falou também que, as vítimas do acidente com o ônibus do município pode ter causado além de 

traumas físicos, mas também traumas psicológicos.  Por conseguinte, o senhor Presidente 

Alexandre Dias falou sobre o transporte escolar, e destacou que o ônibus que leva os alunos da 

Lagoa do Mandacaru ficou parado na estrada com os alunos, por falta de combustível, e alertou 

que essa situação é uma falta grave, prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Ele disse ainda que, 

a previsão orçamentária de recursos do município tem aumentado a cada ano, além de o Prefeito 

ter anunciado 15 milhões de emendas parlamentares no ano passado, e indagou porque esses 

problemas estão acontecendo, e destacou que o papel do vereador é cobrar respostas, e afirmou 

que tem muitas coisas que devem ser revistas e priorizadas, como os salários dos servidores 

contratados que está atrasado, os PSF que fazem um trabalho preventivo, e que não estão todos 

funcionando, e as pessoas estão sem ter a assistência necessária, e reafirmou que os vereadores 

continuarão cobrando independente de que lado estejam. 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 oito de outubro de dois mil e dezenove realizar a próxima 
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Sessão Ordinária, às dezenove horas, e para constar eu, vereador Edson de Jesus Reis Santos, em 

substituição ao titular lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, três de outubro de 2019.  
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