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Ata da Sétima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em quatorze 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, 

Emílio de Jesus Souza, Gileno Santana Alves, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus 

Santos. A seguir, houve a apresentação das seguintes proposições: Requerimento 011/2019 - 

“Convida à senhora Josefa Sônia de Jesus Santos, Diretora do DMTT, para comparecer em uma 

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

dificuldades de atuação dos agentes municipais de trânsito, aplicação de multas, sinalização, 

dentre outros assuntos pertinentes ao DMTT”; de autoria do senhor vereador Léo de Fonsinho. 

Requerimento 012/2019 - Convida o senhor João Ramalho Barreto Conceição, a comparecer em 

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

atuação do PSF, no âmbito desta municipalidade; de autoria do senhor Presidente Alexandre 

Dias. Indicação 015/2019 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira, 

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

Obras e Urbanismo, voltadas para a reforma da ponte que liga a sede desta municipalidade ao 

povoado Bomfim; de autoria do senhor vereador Gilson Rosário. Indicação 016/2019 - Ao 

excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito desta 

municipalidade, sugerindo o que segue: 1. Providências emergenciais junto aos órgãos 

competentes voltadas para a viabilização de estudo técnico, para a implantação do Plano Diretor 

desta municipalidade; esta de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus Santos. Indicação 

017/2019 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito desta 

municipalidade, sugerindo o que segue: 1. Providências emergenciais junto a Secretaria 

Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a melhoria da iluminação pública da Rua Ercílio 

Cardoso da Silva e Rua Joaquim Oliveira Santana, nas proximidades da piscina do senhor 

Zequinha e do Salão de Beleza do senhor Nitão; esta última de autoria do senhor Presidente 

Alexandre Dias. Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o senhor vereador 

Pedro de Jesus Santos, iniciou cumprimentando os vereadores e a toda comunidade, falou da 

alegria pela benção das chuvas e salientou os problemas em algumas ruas de Poço Verde com 

inundações.  O parlamentar agradeceu ao Secretário de Obras senhor Bruno Leonardo por ter 

atendido ao pedido da abertura do córrego próximo a caixa da água no Distrito São José, também 

falou que a comunidade São José o procurou para solicitar limpeza da tubulação do esgoto na rua 

próximo à creche e apresentou os pedidos atendidos a contento da comunidade. O orador 

argumentou que os cidadãos estão atentos aos trabalhos legislativos e explicou que estes precisam 

ser transparente para a melhoria do município. O orador falou do Plano Diretor que vem 

discutindo desde 2008, assim como o Orçamento Participativo, destacou que os pedidos de toda a 

comunidade precisam ser atendidos, e, enfatizou a importância do Plano Diretor ao mencionar o 

problema relativo às chuvas em algumas ruas e disse que essa dificuldade o Poder Executivo 

precisa equacionar. O edil orador disse que apresentará Indicação para construção de ciclovia na 

rodovia Pedro Almeida Valadares. Argumentou ainda que estar fazendo seu trabalho em prol da 
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população e ainda falou sobre a reunião com os membros das Comissões Permanentes para análise 

dos Projetos de Lei em pauta de autoria do Governo Municipal. Depois, o senhor vereador 

Raimundinho da Kombi saudou os vereadores e a comunidade presente, iniciou agradecendo a 

Deus pela benção das chuvas. Depois, falou que veio de madrugada a Clínica de Saúde com 

pessoas para marcar exames e enfatizou que algumas não conseguiram marcar e afirmou que a 

saúde no município não está bem. Ainda, destacou que foi enviada máquina para realizar limpeza 

do lixão e explicou que a população não estar satisfeita porque irão aterrar num local próximo a 

um poço. Nesta oportunidade, o senhor Presidente Alexandre Dias demostrou preocupação com a 

distância do aterro com a margem do rio. A seguir, o senhor vereador Raimundinho da Kombi 

manifestou sua tristeza com essas situações e perguntou com ficará o problema da saúde do 

município? Que não tem médicos nos PSFs, e com muita dificuldade na marcação de exames, o 

orador chamou a atenção sobre as reinvindicações da população transformadas em Indicação, mas 

esclareceu que o atendimento destas depende do Prefeito Iggor Oliveira  e, destacou que  estar 

fazendo o seu papel de vereador cobrando ações e, afirmou  que sempre estará à disposição da 

população para ajudar. Em seguida, o senhor vereador Léo de Fonsinho cumprimentou os 

vereadores e a todos que estão acompanhando a Sessão e iniciou parabenizando o senhor vereador 

Raimundinho da Kombi pelo trabalho, comentou o problema do lixão do Rio Real e afirmou que 

o ex-secretário de obras, o senhor João Ramalho sabe do problema e disse que a comunidade não 

vai aceitar essa situação do lixão. O orador se referiu à explanação do senhor Presidente 

Alexandre Dias na última Sessão sobre suas ações e destacou que o trabalho do vereador é de 

fiscalização. O parlamentar chamou a atenção sobre os tipos de políticos e afirmou se tem político 

ruim foi porque a população os escolheu e disse que  a comunidade está pagando um preço caro.  

O orador destacou que o trabalho do político é diário e não a cada quatro anos, e pediu para a 

situação e oposição entender que o mais importante papel do legislativo é fiscalizar. Reportou-se 

na sequência as chuvas que caíram  e denunciou que as ruas continuam com os mesmos problemas 

e pontuou situações no conjunto Acrísio de Araújo Dória e perguntou qual foi à ação do Prefeito 

Iggor Oliveira e do Secretário de Obras? Relatou também os problemas com os buracos na 

Avenida Simão Dias.  O edil concedeu aparte ao senhor Presidente Alexandre Dias que discorreu 

que um morador precisou retirar entulho próximo a sua casa porque já tinha solicitado e não tinha 

sido atendido, e ainda que o atual Secretário de Obras foi desagradável diante de tal fato com o 

cidadão, também se reportou ao DMTT que não sinaliza as ruas que dá acesso a outras cidades. 

Ainda falou do quanto sente falta do senhor vereador Amaury Batista como Secretário de Saúde, 

por suas responsabilidades e atuação a frente dessa pasta. O orador titular falou a seguir do 

Requerimento para a senhora Josefa Sônia vir a Câmara falar da atuação dos agentes de trânsito.  

Disse ainda, que irá fazer uma live sobre o esgoto que passa no fundo da escola do Distrito São 

José e convidou o senhor vereador Pedro para acompanhá-lo. E terminou questionando onde fica a 

Secretaria de Agricultura do Município? Denunciou o orador o fato do Prefeito Iggor Oliveira de 

não ter a Secretaria de Agricultura em um município agrícola. E, por não haver outros oradores 

inscritos para o Grande Expediente, ou matérias para a Ordem do Dia, teve início as 

Considerações Finais, com o senhor vereador Gileno Alves falou que está se recuperando e se 

referiu ao vereador Raimundinho da Kombi e apresentou sua luta durante três mandatos para 
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ajudar a população sem apoio do Prefeito e argumentou que precisa ajudar a comunidade, mas 

precisa ter cuidado para não ficar com dificuldade financeira depois. O parlamentar pediu ao 

Prefeito Iggor Oliveira para não deixar a comunidade do Saco do Camisa triste e destacou que foi 

aquele povoado que o ajudou a se eleger Prefeito e afirmou que não estar conseguindo falar com o 

Chefe do Executivo há dias. Depois, o senhor vereador Léo de Fonsinho falou da felicidade de 

ouvir a fala do colega vereador Gileno  que continua fazendo cobrança e destacou o respeito que o 

gestor  deve ter com a população e pediu respeito. Desejou a colega vereadora Damares Vieira 

Cavalcanti boa recuperação do procedimento cirúrgico ao qual foi submetida. Ainda discorreu 

sobre o problema no lixão no povoado Rio Real e destacou os projetos de coleta seletiva de lixo e 

tratamento dos lixões debatidos quando o senhor vereador Gileno era Secretário de Agricultura, 

com a assessoria da senhora Rita de Cássia e do engenheiro do município, o senhor Clayne. Em 

seguida, o senhor vereador Edson Didiu iniciou agradecendo a Deus pelas chuvas no município e 

se solidarizou as pessoas que tiveram as casas inundadas e refletiu a fala do vereador Pedro de 

Jesus Santos sobre o pedido da criação do Plano Diretor. O parlamentar disse que esteve no 

Tribunal de Contas do Estado para tirar algumas dúvidas e comentou que lhe chamou a atenção o 

Projeto de Lei que tramita nesta Casa, por isso, explicou o orador, que procurou saber sobre o 

processo seletivo simplificado e que já tem orientação técnica do Tribunal de Contas do Estado 

que mandou para todas as Prefeituras com os regulamentos. E, destacou que está com 

documentação que explica como é feito o processo seletivo e que está publicado desde 2017 esse 

documento. Esclareceu que tem buscado conhecimento de como administração pública funciona e 

qual função do vereador e como cobrar do executivo, e, comentou sobre o Requerimento de sua 

autoria para delegada do SINTESE vir a esta Casa, com a finalidade de dialogar sobre o projeto 

que o poder executivo enviou. Por conseguinte, o vereador Pedro de Jesus Santos argumentou 

para não haver interpretação equivocada sobre a fala do senhor vereador Léo de Fonsinho a 

respeito da falta do agente de saúde e que não reportou aos agentes que estão trabalhando, mas as 

áreas que estão descobertas sem agentes. Disse ainda, que sente que os vereadores entende a 

importância do Poder Legislativo e que atua firme e responsável e entende que tem vereadores que 

trabalham mais na área social a exemplo dos que moram em povoados longínquos e justificou que 

na próxima terça-feira irá faltar a Sessão porque participará do encerramento do novenário do 

padroeiro no Distrito São José. Depois, o senhor vereador Léo de Fonsinho disse para as pessoas 

analisarem a fala dos vereadores e que em momento algum falou dos agentes que estão 

trabalhando. 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 dezenove 

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, quatorze de março de 2019.  
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