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Ata da Sexta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em doze 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, 

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 013/2019 - Ao 

ilustríssimo senhor João Ramalho Barreto Conceição, Secretário Municipal Saúde, solicitando o 

que segue: 1. Providências emergenciais voltadas para o restabelecimento dos serviços de todas as 

equipes do PSF, em especial nas comunidades Aroeira e Campestre; esta de autoria do senhor 

Presidente Alexandre Dias. Indicação 014/2019 - 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 realização de capina na Rua 

Aloízio Varjão. 2. Providências emergenciais junto a Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo, voltadas para a limpeza do bueiro da Rua José Josias Santana, nas proximidades da 

Buril, de autoria do senhor vereador Léo de Fonsinho. Em seguida, deu-se início ao Grande 

Expediente, no qual o senhor vereador Léo de Fonsinho iniciou cumprimentando os vereadores e 

a toda comunidade, depois parabenizou os aniversariantes do dia. O orador falou da felicidade 

quando ver o governo trabalhando e ao mesmo tempo a tristeza por ver que o trabalho estar sendo 

mal feito, comentou o descaso do Prefeito Municipal com as mudanças dos Secretários em pastas 

que não se identificam. O senhor vereador Gileno Alves pediu aparte e comentou a obra que foi 

realizada na estrada no povoado Saco do Camisa e disse que o trabalho não foi bem feito e refletiu 

que antes conseguia trazer benfeitorias para a comunidade e hoje não estar nem conseguindo falar 

com o Prefeito Iggor Oliveira. Depois, o senhor vereador Léo de Fonsinho agradeceu a 

contribuição do edil e disse que o serviço realizado na estrada do Saco do Camisa não foi 

consultado a comunidade e pediu para quando o Governo Municipal for fazer qualquer serviço 

consultar a comunidade. Disse ainda, que uma pessoa foi para a clínica de saúde da família local 

para fazer retirada de ponto de uma cirurgia e não tinha o material básico para tal serviço. E, 

lançou o questionamento: o que o Secretário de Saúde João Ramalho está fazendo na Secretaria? 

Destacou que nas Sessões estar sendo discutido o problema da climatização do quarto dos 

motoristas e o Secretário de Saúde pouco caso estar fazendo e afirmou que é uma vergonha o que 

o que o titular daquela pasta estar fazendo. Depois, falou sobre a Indicação para melhoria na 

iluminação pública da Praça Santa Cruz, assim como da praça do povoado Tabuleirinho e disse 

que o Governo Municipal precisa ter seriedade com a gestão que é do povo. Comentou também 

sobre a iluminação do povoado Rio Real e parabenizou o senhor vereador Raimundinho por 

sempre fazer cobranças. Apresentou as Indicações da noite voltadas para a limpeza do bueiro da 

Rua José Josias Santana, nas proximidades da Buril e da capina na Rua Aloízio Varjão. O 

parlamentar em seguida, voltou a falar que fará Requerimento para a senhora Josefa Sônia para 

explicar como funciona o DMTT. E, finalizou dizendo que as Comissões Permanentes se reuniram 

na Câmara para dialogar sobre os Projetos de Lei do Executivo e destacou o Projeto do magistério 

e observou que trata de previdência própria e que o município não tem esse tipo de previdência e 
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afirmou que precisa-se atentar a essa questão. Disse ainda, que estar vigilante e que o Prefeito 

precisa gerir para o povo. Na sequência, o senhor Presidente Alexandre Dias informou que foi 

atendido o pedido para homenagem as mulheres no carro de som. Em seguida, o senhor vereador 

Edson Didiu saudou os vereadores e a todos que estão acompanhando e iniciou falando dos 

Projetos de Lei que são de responsabilidade dos vereadores e pediu para a população acompanhar 

os tramites dos Projetos e afirmou que irão fazer o melhor para o povo e chamou atenção para o 

Projeto que veio em caráter de urgência. Falou novamente do Requerimento solicitando a 

delegada do SINTESE para expor a opinião da classe a respeito da matéria que trata dos 

professores. O edil se reportou a situação da clínica de saúde local que não tem materiais básicos e 

afirmou que não podem tirar o direito da população e argumentou que os vereadores são 

representantes do povo e que os poçoverdenses escolheram. Tornou a falar sobre o problema nos 

PSFs e se perguntou como estar sendo feito o lançamento dos dados do PSF e questionou será que 

estão inventando dados? Afirmou ainda o porquê os médicos não querem vir trabalhar em Poço 

Verde devido à quantidade de atendimentos fora do normal e falou que fez Requerimento 

solicitando a relação de PSFs e até o momento não foi atendido. Destacou a Indicação sobre a 

iluminação no final da Avenida Epifânio Dórea que também não foi resolvido e salientou que as 

respostas não são dadas e ainda comentou que conversou com os motoristas e a situação da 

climatização não foi solucionada e pediu para que o Secretário se sensibilizar. O parlamentar falou 

que o Brasil estar se desenvolvendo e que a empresa Dakota empregou várias pessoas nos últimos 

dias, e ressaltou o trabalho do ex-prefeito Toinho de Dorinha. Falou da desculpa do município que 

estar em crise e se referiu sobre as suplementações que foram solicitadas e disse que não poder 

ficar com desculpas e argumentou que os tributos no município aumentaram. Destacou o Governo 

Municipal precisa acabar com a desculpa que a causa das dificuldades administrativas está nas 

gestões passadas. O edil reforçou convite para a comunidade Malhadinha participar do Projeto 

Cine Uma Nova História, e, finalizou dizendo que continuará firme fazendo Requerimento e 

Indicações em prol do povo. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos cumprimentou os 

vereadores e a toda a comunidade e iniciou falando que ajudam a população a trazer as cobranças 

e as solicitações para desenvolver o município e destacou que as manifestações na Casa 

Legislativa é positivo que leva a administração as exigências sociais para que melhore o trabalho. 

Salientou que enquanto Comissão se reuniu para discutir os projetos em pauta. Disse que 

observando a fala do senhor vereador Didiu, notou que foi votado a lei orçamentária com receita 

de 54 milhões e destacou que dessa forma tem como melhorar os serviços públicos e comentou 

que a Campanha da Fraternidade deste ano, tratará esse ano o tema políticas públicas. Voltou a 

falar que proporá Requerimento para alguém da igreja católica refletir sobre essa temática e disse 

que enquanto fiscalizadores precisam garantir que as políticas públicas sejam garantidas e 

salientou que a campanha não estar voltada apenas para as políticas públicas para órgãos públicos, 

mas para todos os órgãos. Reportou-se ao senhor vereador Amaury por este ser conhecedor de 

boas políticas públicas voltadas para a área da Saúde. Disse que possivelmente as categorias do 

município devem estar dialogando com o executivo e falou que votaram do recesso e até o 

momento não chegou a Casa o Projeto de reajuste dos servidores e explicou quanto mais o 

executivo demorar terá dificuldade, porque precisa retroagir a janeiro. Ainda se reportou a fala do 
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senhor vereador Didiu que este ano entrou receitas positivas para atender a população e também 

falou sobre a empresa Dakota que injeta dinheiro no comércio do município.  Disse que é preciso 

começar a discutir a questão da atualização do piso do magistério e a data base dos servidores do 

município. Concluiu, falando dos Projetos que estar desenvolvendo e comentou-os e que o jurídico 

da Casa estar analisando. E, ainda falou do novenário alusivo a São José no Distrito São José e fez 

convite para todos participarem da festa. Por conseguinte, o senhor Presidente Alexandre Dias, 

falou que recebeu em sua residência grupo de estudante de uma faculdade de cidade circunvizinha 

para realizar pesquisa sobre campanha de vereador e o trabalho do parlamentar e ao mesmo tempo 

o edil refletiu que um cidadão o abordou e falou que a eleição para vereador seria mais difícil, 

porque os vereadores não estão ajudando as pessoas financeiramente. O parlamentar frisou a 

cultura da política e explicou que o trabalho dos vereadores dessa legislatura tem mudado. Ainda, 

apresentou seu trabalho de parlamentar que fez visita em 2017 no frigorífero em Ribeira do 

Amparo e destacou a importância de acompanhar esse processo, e que participou de reunião com 

os marchantes em Poço Verde, assim como de seus registros através de vídeos para reivindicar do 

executivo os direitos da população. Depois o senhor vereador Léo de Fonsinho reforçou que a 

partir dessa legislatura tem mudado a concepção de vereador para ajudar a população 

financeiramente e destacou a cobrança para conseguir a Casa de Apoio e que irão cobrar do 

executivo para garantir o que é de lei. O Presidente da Casa continuou apresentando o trabalho 

como vereador, e, relatou as visitas feitas nas comunidades, reunião com comerciantes no ramo de 

confecções, o lixão no povoado Rio Real, e da visita ao lixão na comunidade espinheiro e o 

relatório enviado a vários departamentos para solucionar o problema lixão no município. Destacou 

que as ações dos vereadores tem mudado o município.  E, por não haver outros oradores inscritos 

para o Grande Expediente, deu-se início a Ordem do Dia, na Ordem do Dia o senhor Presidente 

Alexandre Dias submeteu em discussão o 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, e o 

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. Em seguida, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos parabenizou o senhor 

vereador Didiu pelos Requerimentos e fez pedido a delegada do SITESE para convidar os 

professores da rede municipal para participar quando do atendimento da proposição. Na 

sequência, foi submetido em votação os Requerimentos, acima já descritos, obtendo como 

resultado APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE. E, por não haver mais materiais em votação 

deu início as Considerações Finais, com o senhor vereador Gilson Rosário que inicialmente 

saudou o ex-vereador Demi, ex-vereador dessa Casa e registrou a passagem natalícia de sua 

esposa e pediu para todos participarem do evento no povoado São José na próxima terça e sugeriu 

para o senhor Presidente não pôr em votação nenhum projeto em votação na próxima Sessão, 

porque a maioria poderá estar nas festividades religiosas do Distrito de São José. Destacou o 
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convite do senhor vereador Léo para a Diretora do Departamento de Trânsito vir a esta Casa e 

comentou que o DMTT deveria orientar a comunidade e não aplicar multas. Depois, a senhora 

vereadora Délia Félix cumprimentou os vereadores e a toda a comunidade e falou que ouviu 

atentamente a fala dos vereadores o que deu para perceber os clamores da população e citou os 

problemas no município e pediu para os poçoverdenses cobrarem. Apelou ao Prefeito Iggor 

Oliveira e seu pai Everaldo Oliveira para verem o que estar acontecendo, e, destacou o aumento da 

receita do município e questionou o que estar acontecendo com esse dinheiro? A edil pediu ainda 

que o Governo Municipal mostre à população o que está sendo investido. Refletiu sobre o mês da 

mulher e que são minoria em todos os espaços e afirmou que não tem tanto do que comemorar e 

pediu para as mulheres lutarem e para ocupar os espaços e igualar aos homens e destacou a 

reforma da previdência. A edil oradora também falou que o governo acabou com os sindicatos e 

explicou que os trabalhadores rurais eram orientados pelo sindicato rural. Depois, o senhor 

vereador Léo de Fonsinho relatou a problemática dos animais soltos na rodovia e pediu aos donos 

para não soltarem próximo a pista. Esclareceu que o Requerimento à diretora do DMTT tem a 

finalidade de pedir algumas informações e solicitar para que o trabalho seja de orientação e 

prevenção e não para multa. Ressaltou que quer que os agentes do DMTT orientem para prevenir 

acidentes. Disse ainda, ao Secretário de Educação, senhor Mário Almeida para não acontecer mais 

a superlotação nos ônibus com linha para o Distrito São José, Tabuleirinho e Saco do Camisa. 

Falou do desrespeito do poder executivo com os sindicatos do município que até o momento não 

dialogou sobre o reajuste dos servidores. Reportou-se ao lixão do Rio Real que nas três gestões 

anteriores o ex-vereador João Ramalho sempre cobrava que podia ser resolvido o problema e 

quando Secretário de Obras não solucionou a problemática e afirmou que este foi um covarde. 

Lembrou o empenho do gestor municipal no início do mandato para o questão do meio ambiente e 

pediu para os poçoverdenses cuidaram do meio ambiente. Finalizou dizendo que na próxima 

Sessão estará em defesa dos poçoverdenses. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos elogiou o senhor vereador Gileno que apesar do problema de saúde se propõe a vir 

participar dos trabalhos legislativos. Explicou que os debates nesta Casa são para melhoria da 

comunidade e parabenizou a fala da vereadora Délia na defesa da posição desta na política e na 

sociedade. Destacou a importância do debate com congressistas para ajustar nos moldes possíveis 

para que o pequeno trabalhador pague pelos outros. 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 próximo dia quatorze 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, doze de março de 2019.  
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