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Ata da Sexagésima Oitava Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em vinte e sete 

de novembro, 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, 

Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gilson Santos do Rosário, Gileno Santana 

Alves, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. 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 020/2018 - Concede o Certificado Cidadão Empreendedor 

Municipal Juca Santana a senhora Izabel Izis Dias Oliveira, de autoria do Presidente Alexandre 

Dias, Indicação 092/2018 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, sugerindo o que segue: 1.“Elaboração de calendário de pagamento anual dos Servidores”, 

Indicação 093/2018 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, 

sugerindo o que segue: 1.“ Regularização do pagamento proporcional do 13° de acordo com a Lei 

do Estatuto dos Servidores”, estas de autoria do vereador Didiu. Na sequência, deu-se início ao 

Grande Expediente no qual o senhor vereador Pedro de Jesus Santos iniciou agradecendo a Deus 

pelas benções através das chuvas nas comunidades e comentou as dificuldades dos munícipes pela 

estiagem e agradeceu a Deus pela grandeza das chuvas. Explanou que estão na reta final da Sessão 

Legislativa e falou da votação do orçamento em primeira votação e disse que, enquanto Comissão 

está fazendo seu papel e analisando as leis também destacou que dentro do orçamento tem pedidos 

das comunidades. A seguir, o edil falou da responsabilidade de seus atos e das decisões políticas e 

pede orientação divina para ter coragem com responsabilidade e determinação. Explicou ainda, que 

na vida pública precisa-se ter calma e ao mesmo tempo uma posição mais firme. O edil o orador 

falou em seguida, amplamente do orçamento público e da necessidade de emendas a LOA 2019. O 

parlamentar disse ainda, que não se preocupa com julgamento de seu mandato, porque quem se 

disponibiliza a entrar na vida pública é julgado e ressaltou a coragem do Presidente Alexandre no 

primeiro mês de eleito mudar de agrupamento político. Chamou a atenção ainda, sobre as eleições 

de 2012 que contribuiu para vitória do então candidato a prefeito Thiago Dória, e declarou que foi 

esquecido por este, que não deu à devida atenção ao Distrito de São José. Na sequência, o senhor 

vereador Edson Didiu saudou a todos e falou da alegria de mais uma vez estar contribuindo nas 

discussões e disse que tem um tempo para tudo e que às vezes precisa agir mais ou menos e 

destacou a importância da votação do orçamento e do que os vereadores podem propor ao 

orçamento, comentou que colocará emendas ao projeto para melhoria do município. Chamou a 

atenção ainda, do Governo Municipal, que precisa mostrar trabalho, porque tem recebido várias 

reclamações do povo e falou de suas indicações oriundas da necessidade da comunidade a exemplo 

da instituição do calendário de pagamento dos servidores e da regularização do pagamento do 

décimo terceiro. Explanou, que os vereadores precisam ficar atentos a essas situações e pediu para o 

Secretário de Finanças explique o porquê do FPM está vindo zerado e o porquê está tendo tantos 

cortes no município e destacou a necessidade de haver uma comunicação com esta Casa, porque a 

população cobra dos vereadores e questionou o que está acontecendo no município? Pediu para o 

Prefeito Iggor ter mais afinco no que foi confiado. O edil concedeu aparte ao senhor Presidente 

Alexandre que comentou a atitude do Senador Alessandro eleito no último pleito que colocou em 
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sua equipe cidadão de outro estado e destacou que esta atitude não estar valorizando os cidadãos do 

estado. O senhor vereador Didiu afirmou que nunca irá mudar a política com pensamento de 

apadrinhamento e que se precisa olhar para o povo e ainda disse que aos poucos a política tem 

mudado. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro saudou a todos e disse que às vezes as 

pessoas comentam que ele é o único vereador que fala e declarou que ver alguns vereadores serem 

chamados de corruptos, porque são políticos, mas enfatizou o orador que tem exceções que fazem 

diferença no mandato sem política partidária. Destacou as alianças políticas só são boas quando for 

em prol do povo e que visualiza na política em Poço Verde que as alianças políticas, estão apenas 

em benefício próprio. O edil falou ainda que o Secretário de Finanças já era para ter apresentado a 

pasta justamente no período que não tinha efetuado o pagamento dos funcionários. E, pediu ao 

Prefeito e ao Secretário de Finanças que faça o pagamento dos contratados e indagou se já foram 

pagos os contratados por acordos políticos ou estão sem receber? O senhor vereador José 

Alessandro falou que visitou a comunidade Ladeira e o Povoado Junco e ainda afirmou que a 

gestão municipal é de perseguição e que tem Secretários no município que nem conhecem a pasta 

que faz parte, em um governo que se intitula de gestão eficiente, concluiu o edil. E, por não haver 

outros oradores inscritos para o Grande Expediente, teve início a Ordem do Dia. Na Ordem do Dia 

foi submetido em votação secreta o Projeto de Decreto Legislativo 013/2018 - Concede Título de 

Cidadã Poçoverdense a Pastora Rosimeire Araújo Oliveira. Obtendo como resultado: 

APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE. Depois, foi submetido em votação secreta o Projeto de 

Decreto Legislativo 014/2018 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Wellington 

Leão Ribeiro, obtendo como o resultado: APROVAÇÃO COM 09 (nove) VOTOS FAVORÁVEIS E 

02 (dois) VOTOS CONTRÁRIOS. Em seguida, o Projeto de Decreto Legislativo 015/2018 - 

Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Dejaildo Santana da Silva, também foi 

submetido em votação secreta, tendo como resultado: APROVAÇÃO COM 10 (dez) VOTOS 

FAVORÁVEIS E 01 (um) VOTO CONTRÁRIO.  A seguir, foram submetidos em votação secreta 

o Projeto de Decreto Legislativo 016/2018 - Concede o Certificado Cidadão Empreendedor 

Municipal Juca Santana ao senhor Dejaildo Santana da Silva e o Projeto de Decreto Legislativo 

017/2018 - Concede o Certificado Cidadão Empreendedor Municipal Juca Santana a senhora Maria 

do Carmo Santos Batista, ambos obtendo como resultado: APROVADOS POR UNANIMIDADE. 

Depois, foi submetido em votação secreta o Projeto de Decreto Legislativo 018/2018 - Concede a 

Comenda da Ordem do Mérito Professor João de Oliveira a professora Maria José Fernandes 

Rosário(Bazé), que obteve como resultado APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE. Ainda na 

Ordem do Dia o Presidente falou do trabalho desempenhado pelo maestro João Marcos, assim 

como os colegas vereadores comentaram a importância de seu trabalho no município. Em seguida, 

foi submetido em votação secreta o Projeto de Decreto Legislativo 019/2018 - Concede a Comenda 

da Ordem da Santa Cruz ao senhor João Marcos do Rosário Silva, obtendo como resultado: 

APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE. Dando continuidade a Ordem do dia foram apresentados os 

Pareceres das Comissões Pertinentes ao Projeto de Lei 959/2018- Estima a Receita e fixa a Despesa 

do Município de Poço Verde para o exercício financeiro de 2019. Em seguida, a LOA para o 

exercício de 2019 foi submetida em Primeira Votação, obtendo como resultado: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. E, por não haver matérias na Ordem do Dia, deu-se início às 

Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Gilson Rosário disse que o 
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Deputado João Daniel esteve na DESO para fazer solicitação do abastecimento de água em todos os 

interiores e na sede do município. Depois, o senhor vereador José Alessandro parabenizou alguns 

amigos e voltou a falar da problemática dos esgotos na sede do município e do descaso do Prefeito e 

do Secretário de Obras, assim como dos moradores que jogam entulho, e espera que sejam tomadas 

providências e disse o que chama atenção nessa Casa é que alguns vereadores aprovam projetos 

sem conhecê-lo. O senhor vereador Edson Didiu parabenizou a todos que foram contemplados com 

aprovação do Títulos na presente Sessão e se referiu ao maestro Marcos que tem transformado a 

vida dos jovens e comentou que é uma pena que o país não invista nas artes no espaço escolar.  O 

parlamentar sugeriu que o executivo dialogue com a Casa Legislativa, mas sem interferências dos 

poderes, e afirmou que sempre vai existir. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos 

também parabenizou os cidadãos que foram agraciados com Títulos. Comentou que editará emenda 

ao orçamento com destinação de recursos para a Lira Santa Cruz. Depois, o senhor Presidente falou 

dos projetos de cobrança de impostos e comentou que nesta legislatura tem vereadores com 

potencial e que alguns vereadores tiraram dúvidas do projeto com a assessoria e espera que os 

projetos sejam aprovados e que a população saia ganhando e se referiu ao Prefeito Iggor, que 

judicializou a atitude desta Casa pelo fato de não ter votado as matérias que tratam dos impostos no 

recesso passado. O senhor vereador José Alessandro pediu questão de ordem e disse que solicitou 

cópia do projeto dos impostos, que precisa ser relido para ver se foram feitas as alterações, porque 

tem muitos projetos para serem votados em pauta. Também comentou que é sabedor que em outro 

município sergipano tinha projeto separado para taxas de banco, cartão de crédito, e, parabenizou a 

todos os homenageados com Títulos naquela noite. O senhor vereador Gilson Rosário também 

pediu questão de ordem e comentou que todos os Projetos precisam ser analisados e questionou que 

tem projetos que precisam de maior tempo para ser analisado e outros não, e ainda se reportou a fala 

do senhor Presidente que citou o processo que a Prefeitura entrou contra o Presidente, por não ter 

colocado em pauta a matéria da atualização dos impostos municipais. 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 vinte e nove de novembro 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 a baixo subscrevo.  

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, vinte e sete de novembro de 2018.  
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