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Ata da Sétima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em oito 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), Damares Vieira 

Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário, Jaci 

Silvino de Sousa, 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 foram apresentadas as 

seguintes proposições: Projeto de Decreto Legislativo 001/2018 - Concede Título de Cidadã 

Poçoverdense a Senhora Tainá Santos Reis, de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos; Requerimento 002/2018 - Convida à senhora Eliana B. dos Santos Nascimento, 

Coordenadora do Programa Bolsa Família, a comparecer em uma das Sessões Ordinárias 

deste Poder Legislativo, em data a combinar, para falar a respeito do referido Programa, de 

autoria do senhor vereador Gilson Santos do Rosário; Indicação 016/2018 - Ao Secretário 

Municipal de Obras, senhor João Ramalho Barreto Conceição, solicitando o que segue: 

1.Providências emergências voltadas para a construção de rede de esgoto no Loteamento 

Deocleciano C. Fontes, no Bairro Fazendinha, em especial nas ruas B e C; 2. Melhoria da 

iluminação pública nas praças localizadas na sede desta municipalidade, principalmente na 

Praça Irmã Marielle, no Bairro Cruzeiro, de autoria do senhor Presidente Alexandre Almeida 

Dias; Indicação 017/2018 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, Prefeito desta municipalidade, sugerindo o que segue: 1. Providências junto aos 

órgãos competentes voltadas para a pavimentação do Conjunto Habitacional João de Matos 

Reis, no povoado Tabuleirinho; 2. Providências junto aos órgãos competentes voltadas para a 

pavimentação do Conjunto Habitacional Roldão de Oliveira, no Distrito de São José; 

3.Providências administrativas para a conclusão da Clínica de Saúde da Família, do povoado 

Tabuleirinho; 4.Pavimentação de ruas do povoado Tabuleirinho; 5.Reforma da Praça da 

Igreja, no Distrito de São José, bem como pavimentação das ruas e trechos compreendidos:  a. 

Avenida José Carvalho Dias até a casa do Senhor Zé Augusto; b. Trecho que liga o Conjunto 

Silvino Augusto à Avenida João Rodrigues dos Santos; c.Trecho que liga a Avenida João 

Batista dos Santos a Rua Zé Dentista;  d. Trecho que liga a Rua da Creche a casa do saudoso 

Agostinho; e. Avenida José Carvalho Dias até a Rua do senhor Nozinho; f. Rua do Iraque até 

o Conjunto Roldão de Oliveira, esta última de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos. Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no qual a senhora vereadora Josefa 

Délia Félix dos Reis saudou a todos os vereadores, e falou sobre o empoderamento feminino, 

e da representatividade que elas têm em diversos setores, e refletiu que infelizmente as 

mulheres são minoria em muitas coisas, e ainda não conseguiram alcançar o objetivo que 

pretendem, que é igualar-se aos homens profissionalmente. Na oportunidade, citou exemplo 

da ex-presidente Dilma Rousseff, que lutou para defender os direitos da sociedade, na época 

da Ditadura Militar, e mesmo sendo presa e torturada, não desistiu de seus ideais e, se tornou 

Presidente do País, e na sua gestão as pessoas tiveram mais acesso a moradia, emprego, além 

de outros benefícios, inclusive a implantação de órgãos federais na cidade de Poço Verde, 

como INSS, Caixa Econômica Federal, Praça da Juventude, construção de quadras de 

esportes, entre outros, mas infelizmente, em decorrência de uma ideia imposta pelas redes de 

televisão, para que as pessoas reprovassem a Presidente Dilma, que foi deposta, e em seguida, 

seu substituto assumiu o cargo, e todos estamos vivenciando, as dificuldades em consequência 
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dessa mudança, enfatizou a parlamentar. Disse ainda, que o país está vivenciando uma 

vergonha, com muita corrupção, drogas e prostituição, e ressaltou que não é esta realidade que 

o povo quer para o futuro dos seus filhos e netos. Contou em seguida que, está nas mãos do 

povo brasileiro mudar essa realidade, escolhendo governantes melhores, que possibilitem uma 

saúde de qualidade, segurança, respeito pelas pessoas e melhores serviços públicos para todos.  

Na ocasião, a edil comentou que, as mulheres ainda não conquistaram totalmente seu espaço, 

porque muitas são fracas, e sofrem com maus companheiros porque se apegam aos filhos, mas 

destacou que as mulheres têm que trabalhar e lutar, para ajudar a manter a sua família, e 

mudar a realidade de suas vidas e de seus filhos. Fez homenagem a todas as mulheres, em 

especial as poçoverdenses, que são muito batalhadoras e dispostas.  Por conseguinte, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos saudou a todos, e pediu ao senhor Presidente convidasse as 

senhoras vereadoras Josefa Délia Félix dos Reis e Damares Vieira Cavalcanti para 

assumirem simbolicamente a Presidência e vice-presidência respectivamente, em homenagem 

ao Dia Internacional das Mulheres. Depois, o edil falou sobre o Dia Internacional das 

Mulheres e das conquistas que estas  conseguiram durante a sua vida, em especial falou sobre 

as senhoras vereadoras Josefa Délia e Damares Cavalcanti, e ainda de sua mãe, que para ele 

é uma das pessoas mais batalhadora que ele conhece, haja vista que apesar de sua idade 

avançada, tem uma disposição sem igual, muito dedicada e preocupada com todos os filhos, 

netos e amigos. O edil homenageou também a sua esposa Rosevânia, que é sua companheira 

de todas as horas, mas também uma mãe dedicada, que o ajuda a cuidar de seus filhos, além 

de uma profissional muito responsável. O senhor vereador Pedro homenageou as servidoras 

da Casa Legislativa, Nilda, Nágila, Aline, Josy, Jucicleide, Tainá e a Advogada Débora que 

desempenham seu papel dignamente, e que contribuem com seus profissionalismos brilhantes, 

e que também estão sempre dispostas a assessorar os vereadores quando necessitam. Disse 

ainda, que as mulheres têm ocupado vários espaços na sociedade que são de direito, e que 

muitas vezes desempenham suas funções melhor que os homens, por serem menos 

corruptíveis e muito responsáveis. E,  exemplificou com a colega vereadora Délia, que é um 

exemplo de mulher dedicada ao seu trabalho na previdência social, como também como 

agente política, pois desde 1988 faz parte da trajetória política deste município, e está no 

cargo de vereadora no seu quarto mandato.  E mais, destacou que a vereadora Damares apesar 

de não se manifestar muito nos microfones, desempenha um papel brilhante e importante para 

a sociedade, e pelo reconhecimento das pessoas acumula quarto mandato na Câmara de 

Vereadores. Lamentou que, infelizmente no Brasil os partidos políticos não abrem muito 

espaço para as mulheres, para disputar as eleições, e até mesmo para ocupar as diretorias do 

partido, e muitas vezes só concorrem para cumprir a cota que a lei estabelece, com o mínimo 

de representatividade do público feminino, e ressaltou a importância da participação das 

mulheres em todos os espaços que elas desejarem, para demonstrarem a capacidade que têm. 

Continuando, o edil falou sobre as proposições de sua autoria, e justificou o Projeto de 

Decreto Legislativo 001/2018, que concede Título de Cidadã Poçoverdense a senhora Tainá 

Santos Reis, explanando que é uma pessoa que vem contribuindo muito para o município, 

através de seu trabalho no Poder Legislativo, assim como também gosta muito da cidade, e a 

tem como seu segundo lar, e destacou que no dia da votação fará a defesa do Projeto, e pedirá 

a colaboração dos colegas, para a aprovação da matéria. Na ocasião, o edil justificou também 

a Indicação 017/2018 de sua autoria, e destacou que a maioria das proposições contidas nela, 

já haviam sido apresentadas na gestão passada, mas como não foram atendidas, o edil em 
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seguida sugeriu que o atual Prefeito Iggor de Oliveira as realize, haja vista que a comunidade 

clama para que sejam tomadas providências para a pavimentação do Conjunto Habitacional 

João de Matos Reis, no povoado Tabuleirinho, bem como a pavimentação do Conjunto 

Habitacional Roldão de Oliveira, no Distrito de São José, que na época em que foram 

construídos, não era obrigatório que fossem feitas obras de pavimentação e rede de 

esgotamento sanitário. Pediu também as providências administrativas para a conclusão da 

Clínica de Saúde da Família, do povoado Tabuleirinho e pavimentação de ruas do referido 

povoado, e falou sobre a importância da conclusão daquela obra, pois muitos recursos 

públicos foram investidos naquele local. Pediu também a reforma da Praça da Igreja, no 

Distrito de São José, bem como pavimentação de algumas ruas do Distrito. Por conseguinte, o 

senhor Presidente comentou que, durante toda a história do município, houveram sete 

vereadoras que fizeram parte do Poder Legislativo, a senhora Adália Batista Alves, Josefa 

Délia Félix dos Reis, Maria Auxiliadora de Oliveira, Damares Vieira Cavalcanti, Jaciene 

Santana Chagas, Josefa Barbosa de Andrade e Rita de Cássia Fonseca dos Santos. Na 

oportunidade, o edil leu um texto que fala sobre a história de luta das mulheres, e destacou 

que a data é a celebração das conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo 

dos anos, e lamentou que apesar das conquistas que citou, as mulheres ainda terão muitas 

lutas para conseguirem igualdade de gênero, que almejam. E convidou a senhora vereadora 

Josefa Délia Félix dos Reis para presidir a Sessão.  Em seguida, o senhor vereador Edson de 

Jesus Reis Santos saudou a todos os presentes, e falou que está muito feliz de estar falando na 

Tribuna, trazendo uma mensagem para as mulheres nesta data especial. Falou também sobre o 

que a palavra de Deus, nos ensina sobre as particularidades da mulher, e citou o exemplo de 

Maria, mãe de Jesus, que foi uma mulher virtuosa, escolhida entre todas para ser a mãe do 

filho de Deus.  Falou também sobre os inúmeros papéis que as mulheres desempenham 

atualmente, pois além de cuidar dos filhos e do lar, também trabalham, e acredita que as 

mulheres podem se igualar ao homem nos direitos, mas as mulheres têm mais jeito para 

algumas atividades, e os homens para outras.  O edil disse ainda, que a mulher foi criada por 

Deus, para estar lado a lado com o homem, sendo a sua companheira, para lhe ajudar a 

constituir a sua família de acordo com os princípios cristãos. Lamentou que, atualmente só 

existe Dia da Mulher, porque infelizmente ao longo da história, as mulheres foram 

humilhadas, colocada como um ser inferior pelos homens, em muitas culturas, por muitos 

anos, as mulheres foram proibidas de ter acesso ao conhecimento, de votar, e sua função era 

apenas cuidar do lar e dos filhos. Ainda existem situações onde a mulher é desrespeitada, 

inclusive no Brasil, muitas mulheres são violentadas, e por medo de perder a vida não 

denunciam seus agressores. Declarou em seguida, que é um grande admirador da colega 

Délia, que é uma mulher à frente de seu tempo, e que sempre trabalhou fora de casa, e 

conseguiu dar uma formação para sua família, que é de pessoas de bem, que estão 

contribuindo com a sociedade. Disse ainda, que a maioria da população é de mulheres, no 

entanto existem poucas mulheres no parlamento e em altos cargos, mas acredita que essa 

realidade mudará aos poucos. E, recomendou que, as pessoas que quiserem mudança nas suas 

vidas, sobretudo as mulheres, que busquem orientação na Bíblia, que é o manual de uma vida 

melhor, mas que busquem também se aperfeiçoar para ocupar cada vez mais seu espaço na 

sociedade. Por fim,  homenageou a esposa, a senhora Jucivane, que contribuiu e o motivou, 

para que chegasse onde está, a sua  Maria das Graças, que mesmo sem ter formação, 

possibilitou a seus filhos educação, e ainda, homenageou a sua sogra, senhora Zelita, pois a 
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considera sua segunda mãe, uma mulher de Deus, que também lhes deu muito apoio. E ainda, 

disse que, continuará trabalhando, para que o município seja cada vez melhor, para que as 

mulheres poçoverdenses sejam de fato reconhecidas, pelo valor que têm.  Depois, a senhora 

vereadora  Délia convidou a senhora vereadora Damares Vieira Cavalcanti, para assumir 

interinamente a Vice-Presidente da Sessão. Dando continuidade, o senhor vereador Gilson 

Santos do Rosário comentou que, o Dia da Mulher não deveria ser apenas um só, pois todos 

os dias as mulheres demonstram sua garra, apoiando sempre seus companheiros, ou 

desempenhando o seu trabalho em suas empresas, como também cuidando de suas famílias. 

Homenageou as mulheres poçoverdenses, em especial a sua esposa, Maria de Lourdes, que 

sempre esteve ao seu lado, seja na sua família, como também na política, e citou casos de 

mulheres que fizeram história no Brasil, como Hebe Camargo e Maria Bonita, que inclusive 

se vivas estivessem aniversariariam no dia 08 de março. Continuando, o edil expôs um 

relatório da gestão municipal que trouxe informações sobre algumas  ações feitas em 

benefício das mulheres, através das Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal 

de Assistência Social, desde o início da gestão. Disse ainda, que naquela  manhã foi realizado 

um evento promovido pelo Governo Municipal com diversas atividades em homenagem ao 

Dia da Mulher.  O edil justificou o Requerimento de sua autoria, convidando a senhora 

Eliana B. dos Santos Nascimento, Coordenadora do Programa Bolsa Família, a comparecer 

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

respeito do referido Programa, haja vista o grande número de pessoas que terão que devolver 

os recursos do Programa. Contou que, inicialmente foram convocadas 120 pessoas para 

devolver os recursos, e ressaltou a grande burocracia para resolver este problema, haja vista 

que a Justiça Federal é responsável por julgar estes casos, por se tratar de recursos federais, e 

o tribunal mais próximo fica na cidade de Lagarto/SE. Falou também que, esperou que a Casa 

Legislativa fizesse alguma ação, para homenagear as mulheres, e contou que na sua gestão fez 

algumas homenagens as mulheres, distribuindo flores e colocando mensagens nos carros de 

som, alusivas a data, e sugeriu que o senhor Presidente fizesse algo do tipo no próximo ano, e 

que convidasse as mulheres a comparecerem a esta Casa, já que ocorreu esse lapso na data de 

hoje. O edil falou a frase: “Lugar de mulher é onde ela quiser”, e destacou que o homem não 

deve impor o que a mulher deve fazer, e reconheceu o grande valor das mulheres, que podem 

gerar vidas em seus ventres. Disse ainda, que a gestão municipal distribuiu algumas 

lembranças durante o evento alusivo às mulheres, e encaminhou algumas para serem 

distribuídas às mulheres que fazem parte  do Poder Legislativo. Por conseguinte, o senhor 

vereador José Alessandro Santana Farias iniciou seu discurso com um trecho de uma 

música, relacionada às mulheres, e homenageou a sua saudosa mãe Maria Leni de Santana, a 

sogra Maria do Carmo, sua esposa Carla Simone, suas filhas Ane Soraia e Nara Cecilia, a 

senhora conhecida como “ Nega de Elias” e Dona Ester, do povoado Saco do Camisa, 

pessoas que significam muito para ele.  Depois, o edil afirmou que gostaria de ver um dia, 

uma mulher sendo Prefeita de Poço Verde, pois a mulher tem uma visão diferente da do 

homem, e sempre observa o mundo a sua volta com mais carinho e amor, e para ele é o que 

está faltando para o povo de Poço Verde. O edil disse ainda, que esperava que o evento 

alusivo ao Dia da Mulher fosse melhor, e que estivesse à altura de outros eventos realizados 

pela atual gestão.  Lamentou ainda, que a gestão que diz que respeita as mulheres continua 

fazendo-as pernoitar na frente da clínica, numa fila, para que consigam uma ficha no dia 

seguinte, para realizar exames, e refletiu sobre as palavras que foram ditas naquela noite, e 
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sobre o que acontece na prática. Falou também sobre a situação das pessoas que moram no 

Conjunto Antônio Carlos Valadares, no Conjunto Françual, nos bairros Xique-Xique e 

Vaquejada e em outras localidades do município, que tem passado por problemas, na rede de 

esgoto, ruas esburacadas, falta de iluminação, entre outros problemas, e refletiu que essas 

pessoas são muito guerreiras.  Na oportunidade, o edil falou sobre a construção da quadra da 

Escola Valadares e da cobertura da quadra da Escola Agrícola, que estão sendo realizadas 

nesta gestão, mas com recursos provenientes dos esforços do ex-prefeito Thiago Dória. O 

senhor vereador José Alessandro pediu ainda, que o Secretário Municipal de Obras 

viabilizasse a reforma do canteiro localizado próximo a capelinha da Santa Cruz, que foi 

quebrado, para a retirada uma árvore no início da gestão, mas ainda não foi refeito, pediu que 

essa obra seja realizada antes da Festa da Santa Cruz no mês de maio. Na ocasião, o edil falou 

sobre o garoto Douglas, que reside no Povoado Saco do Camisa, que frequentava a escola, 

apesar de sofrer com déficit de atenção, mas era muito ativo e não parava quieto em sala de 

aula. No entanto,  foi encaminhado ao CRAS e CREAS, e após um relatório que foi feito, 

passou a frequentar o CAPS, onde um médico psiquiatra que o atendeu, indicou medicações 

que, tiveram um efeito colateral no garoto e há pelo menos um mês e meio, ele não anda, não 

fala, nem faz suas necessidades fisiológicas sozinho. Ressaltou que, buscará incessantemente 

os meios legais, para que os culpados por esta situação sejam responsabilizados. O edil 

homenageou ainda, as colegas vereadoras Josefa Délia e Damares, enalteceu as qualidades 

das Edis, e pediu que Jesus abençoe-as, para que continuem realizando o trabalho que fazem. 

Por meio de aparte, o senhor vereador Gileno Santana Alves lamentou a situação de Douglas, 

e destacou que este é um garoto, que passou por muito sofrimento, no âmbito familiar, e por 

isso morava com a avó. A família tentou aposentá-lo, mas não conseguiu, e depois disso, a 

mãe começou a cuidar dele, mas segundo informações, a situação que o garoto está, se deve a 

má administração do remédio, com doses acima do que foi receitado pelo médico, com o 

objetivo de aposentar a criança. Continuando, o senhor vereador José Alessandro disse que a 

mulher é perfeita e importante, e somente elas têm o dom de gerar a vida. Em seguida, a 

Secretária Municipal de Agricultura, a senhora Adriana, comentou que sempre foi muito bem 

recebida pelos vereadores desta Casa, quando estava assumindo a pasta anterior, e está muito 

lisonjeada e grata pela confiança que o Prefeito tem dado a ela, dando a oportunidade de 

assumir outra Secretaria. Afirmou reconhecer a responsabilidade que está sobre ela, mas 

afirmou que fará o seu melhor, para trazer bons resultados para o município e, está 

aprendendo cada vez mais, sobre a Secretaria, para responder aos questionamentos dos 

vereadores. Pediu também a colaboração dos vereadores, para a aprovação de alguns projetos 

que serão encaminhados a esta Casa. Por fim,  parabenizou a todas as mulheres 

poçoverdenses, em especial a sua mãe Dona Ducarmo, sua avó Dolores. E, por não haver 

outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou 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 falou sobre o Dia Internacional da Mulher, e destacou 

que as mulheres são muito importantes, pois desempenham seu papel de mãe, esposa e 

profissional muito bem. Comentou que, mora sozinho e que, a sua irmã cuida dele como se 

fosse a sua mãe, assim como suas filhas e netas, que também o ajudam. O edil destacou que se 

orgulha de todas elas, que são carinhosas e lhe tratam muito bem. Na oportunidade,  

comentou que está feliz, pois está compartilhando esses momentos com todos os colegas, e 

destacou que sempre acompanha o noticiário, e percebe o quanto a mulher ainda sofre com a 
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violência, e apesar das leis existentes, infelizmente as mulheres são amparadas pelo Poder 

Público, mas espera que Deus conceda muita força para que as mulheres consigam vencer 

suas batalhas. Afirmou que, está preocupado com a situação do garoto Douglas, que era muito 

atencioso com ele, mas atualmente não pode nem chegar perto dele, porque a mãe não 

permite. O edil disse ainda, que o evento em homenagem as mulheres realizado na creche foi 

muito bonito, e contou com a participação de muitas mulheres. E mais, contou que o Prefeito 

desta municipalidade está muito motivado e continuará trabalhando para fazer o melhor para o 

povo de Poço Verde. Em seguida, o senhor vereador Alexandre Almeida Dias comentou que, 

na manhã da segunda-feira visitou a Anatel, para falar sobre as problemáticas e reclamações 

dos clientes poçoverdenses da operadora Vivo. E esclareceu que  decidiu procurar o órgão 

regulador, pois compreende que, desta forma teria uma melhor resposta frente aos problemas  

aqui enfrentados com o sinal de telefone móvel. Na ocasião,  falou com o gerente Odilei 

Borges, que ficou surpreso com os problemas apresentados pelo edil. Segundo, o gerente da 

Anatel não havia nenhum registro de problemas com a rede telecomunicação da Vivo na 

cidade de Poço Verde. O parlamentar informou que, a orientação do Gerente da Anatel foi 

elaborar um ofício para a Telefônica, relatando o que está acontecendo com o sinal da 

operadora Vivo em Poço Verde. O senhor Presidente Alexandre Dias contou também, que a 

Anatel tem um sistema que acompanha o sinal de telefonia das operadoras, e mostrou que 

99,5% do sinal da Vivo está funcionando em Poço Verde, mas explicou que, infelizmente não 

é o que está acontecendo, pois o sinal tem oscilando muito, e as pessoas não estão 

conseguindo fazer ligações. Na oportunidade, o gerente orientou que, todas as vezes que 

ocorressem problemas na rede da Vivo, que as pessoas fizessem denúncia na Anatel através 

do 1331, para que a agência  tome  providências, e se for o caso penalize a empresa, que 

detém 60% dos clientes de Sergipe.  O edil falou também que, no início da noite recebeu um 

e-mail do senhor Odilei, informando que, a reclamação já foi passada para o setor técnico da 

Vivo, para que  verifique o que está acontecendo.  O edil falou sobre a devolução dos recursos 

do Programa Bolsa Família, e explicou que, na época que estava na Secretaria, sempre 

orientava os beneficiários do programa, que não precisavam deste auxílio, que pedissem a 

baixa no cadastro, para que no futuro não ocorresse o que está acontecendo atualmente. Falou 

também que, as pessoas que trabalham na Secretaria Municipal de Assistência Social são 

responsáveis por fiscalizar o programa, e recebem recursos do IGD, para tal. O edil sugeriu 

que, seja feita a busca ativa, para verificar as famílias beneficiárias e identificar se o que o 

Ministério encaminhou procede, pois segundo o orador, às vezes podem  ocorrer erro no 

cadastro e com isso, o beneficiário poderá  perder os benefícios. Continuando, o senhor 

vereador Jaci Silvino de Sousa parabenizou as mulheres pelo seu dia, e afirmou que todos os 

dias é dia da mulher. Parabenizou a sua mãe, sua esposa Judicaelma, sua sogra Deusuíte, e 

suas filhas Janicleia e Nega, e espera que Deus dê  muitos anos de vida a todas as mulheres 

do mundo, pois todas elas merecem ser felizes.  Depois, o senhor vereador Gilson do Rosário 

comentou que, a árvore que o colega José Alessandro se referiu, foi analisada pelo 

engenheiro agrônomo, que avaliou as condições da planta e percebeu a necessidade de cortá-

la, para que não ocorressem problemas futuros.   Por outro lado, em relação às quadras 

poliesportivas, o edil explicou que de fato os recursos foram conseguidos na gestão passada, 

mas lamenta que, durante toda a gestão, o município não tenha utilizando-o, fazendo com que 

o recurso retornasse ao Governo Federal. O atual Prefeito precisou se deslocar à Brasília, para 

reaver o recurso para o município e as quadras estão sendo construídas neste ano. Por 
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conseguinte, a senhora vereadora Damares Vieira Cavalcanti agradeceu as palavras 

proferidas pelos colegas, e afirmou que é muito grata a colega vereadora Délia, que a 

incentivou a concorrer às eleições para vereadora, mas  teve coragem e  foi à luta e continuou 

o seu trabalho, que faz até hoje. A edil declarou que é muito grata a sua mãe pelo apoio, e 

destacou que para ela  sua genitora é uma pessoa especial, que admira pela sua simplicidade e 

garra. Contou que sempre fez um trabalho social, e  só depois de se tornar vereadora que 

passou a trabalhar na área da saúde, e mesmo que  não seja vereadora no futuro, continuará 

realizando o trabalho social.  Parabenizou todas as mulheres pelo seu dia, enfatizou que a Lei 

Maria da Penha é muito importante e funciona, infelizmente as pessoas não denunciam por 

medo. E, concluiu dizendo que o evento para as mulheres foi muito bom, e espera que no 

próximo ano seja muito melhor. A seguir, o senhor vereador José Raimundo de Jesus Sousa 

destacou que é uma honra para ele, ver as colegas Délia e Damares ocupando os cargos de 

Presidente e vice-presidente, numa data tão especial, e parabenizou todas as mulheres do 

mundo, desejando saúde, paz e felicidade para todas. Na oportunidade,  agradeceu ao Prefeito 

por ter reaberto a casa de apoio, atendendo a sua Indicação. Falou ainda, que naquela data 

mais uma vez pode constatar o sofrimento das pessoas para conseguir uma ficha, para realizar 

exames. Segundo o edil, que esteve por volta das duas da manhã em frente a Clínica de Saúde 

da Família, e já havia três pessoas aguardando na fila, para pegar uma das 15 fichas 

disponibilizadas por dia.  Pediu que o Governo Municipal disponibilizasse mais fichas, para 

que as pessoas não retornem as suas casas, sem conseguir sua ficha, pois há pessoas que 

moram em povoados distantes e não tem condições de vir para pegar uma ficha, pois não tem 

transporte, e indagou como vai ficar a situação dessas pessoas, se o município vai deixá-las 

morrer a míngua?  Em seguida, a senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis agradeceu a 

Indicação do colega Pedro de Jesus Santos, e a confiança do Presidente Alexandre, por ter 

concedido a honra de presidir a Sessão daquela noite. Agradeceu ainda, ao senhor vereador 

Rivan Francisco, que proferiu palavras de carinho a ela, no dia da  despedida do referido edil  

na última Sessão. Por fim fez homenagem às mulheres que trabalham nesta Casa, Debora, 

Nilda, Nágila, Aline, Josy, Cleide e Tainá, e pediu que Deus continue dando  forças às 

mulheres do Brasil, para que possam continuar lutando por dias melhores, para todas. Por 

conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, as cobranças dos 

vereadores para que fosse aberta a casa de apoio, no ano passado e este ano, não foi por 

questões políticas, mas por entender que a pessoas tinham necessidade de um espaço para se 

acomodarem em Aracaju. Disse também que, a Indicação foi do colega José Raimundo, que 

hoje agradeceu ao Prefeito pelo atendimento. Contou que é uma satisfação para todos os 

vereadores, ver essa casa de apoio aberta, percebeu pelas imagens nas redes sociais que é uma 

casa muito bem estruturada, e que vai receber os poçoverdenses com muita dignidade.  

Sugeriu ainda, que os vereadores se unam, para pedir ao Prefeito que encaminhe um Projeto 

de Lei para esta Casa, tornando a casa de apoio uma política pública, para que todos os 

Prefeitos sejam obrigados por lei, a manter esse espaço, que é algo extraordinário e benéfico 

para todos os poçoverdenses.  Depois, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

parabenizou o colega José Raimundo, pela iniciativa de cuidar de seus conterrâneos, pois 

vem para a cidade de madrugada para conseguir fichas de atendimento, e destacou que o 

citado edil tem compromisso com seu povo, e que levantou uma placa com o número de dias 

sem  casa de apoio, e com a quantidade de dias que os munícipes sofreram sem ela.E 

agradeceu ao Prefeito pelo atendimento do apelo dos vereadores, e espera que isso não 
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aconteça mais. 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 

treze de março dois mil e dezoito, às dezenove horas realizarem a próxima Sessão Ordinária, 

e para constar eu, vereador Pedro de Jesus Santos, lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo.  

 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, em oito de março de 2018. 
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