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Ata da Nona Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em vinte e um 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: Edson 

de Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), José Alessandro Santana Farias (Segundo 

Secretário), Amaury Batista Freire, Emílio de Jesus Souza, Gilson Santos do Rosário e 

Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. A seguir, houve a apresentação das 

seguintes proposições: Projeto de Decreto Legislativo 003/2019 - Concede o Certificado Cidadão 

Empreendedor Municipal Juca Santana, ao senhor Eric Ferreira dos Santos; de autoria do 

senhor Presidente Alexandre Dias; Moção de Congratulação 002/2019 - Congratulações a todos 

que fazem parte da Poço Verde FM, em virtude dos 07(sete) anos de fundação, de autoria do 

senhor vereador Edson Didiu; Indicação 024/2019 - ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor 

Santana de Oliveira, Prefeito Municipal, sugerindo o que segue: 1. Providências emergenciais 

junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a reconstrução da rede de 

esgoto e limpeza dos canteiros da Rua Antônio Barbosa, na sede desta municipalidade, de autoria 

de senhor vereador Raimundinho da Kombi; Indicação 025/2019 - Ao ilustríssimo senhor Bruno 

Leonardo, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, solicitando o que segue: 1. Providências 

emergenciais voltadas para a melhoria da estrada vicinal que liga a comunidade de Malhada 

Grande ao povoado Saco do Camisa, que vem ocasionando sérios transtornos aos usuários 

daquelas localidades, em especial ao transporte escolar, de autoria de senhor vereador Léo de 

Fonsinho. Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o senhor Presidente 

Alexandre Dias justificou a ausência dos senhores vereadores Gileno Alves e Raimundinho da 

Kombi devido as fortes chuvas na região. Em seguida, o senhor Saulo Abreu, Secretário 

Municipal de Desenvolvimento Comunitário, Assistência Social e do Trabalho, utilizou-se da 

Tribuna Livre atendendo ofício do senhor Presidente Alexandre Dias.  O orador inicialmente 

saudou os senhores vereadores e a comunidade. Depois, falou a respeito do Projeto de Lei 

970/2019 - “Altera a Lei Municipal nº 293/2001, que dispõe sobre a Concessão dos Benefícios 

Eventuais da Política da Assistência Social do Município de Poço Verde, e dá outras 

providências”, e, explanou a legislação que rege a Assistência Social para entender o porquê da 

necessidade de atualização municipal e destacou que a última lei que rege o benefício eventual 

está desatualizada. Depois, a Assistente Social, senhora Jaciara Santana explanou sobre o 

benefício eventual e explicou com a própria nomenclatura é um benefício que se dá eventualmente 

e trouxe um panorama histórico sobre o apoio as famílias em vulnerabilidade social que era de 

cunho voluntário. Após a Constituição Federal de 1988 e no disposto na Lei Orgânica da 

Assistência Social, os benefícios eventuais vêm tomando forma à medida que a política de 

assistência se consolida como direito do cidadão e dever do Estado. A oradora destacou que o 

Conselho Nacional de Assistência por meio da Resolução 212/06 e a União por intermédio do 

Decreto 6.307/07, estabeleceram critérios orientadores para regulamentação, provisão e co-

financiamento dos benefícios eventuais no âmbito da política da assistência, nos Municípios, 

Distrito Federal e Estados. A senhora Jaciara explicou que atualmente a LOAS define benefício 

eventual como um tipo de beneficio de proteção social de caráter temporário para prevenir 

situações provisórias de vulnerabilidade. Ainda disse, que no artigo 22 da LOAS diz que 
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benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias de ocorrência atípica na vida do 

cidadão. Explicou que o valor do benefício eventual não pode passar de um salário mínimo. 

Depois, o senhor Saulo Abreu enfatizou que o Projeto de Lei 970/2019 tem o objetivo de 

normatizar para poder ajudar a sociedade através do benefício eventual e deixou claro que esse 

benefício é fornecido ao cidadão em situação de vulnerabilidade é liberado depois de relatório do 

Assistente Social, atestado a vulnerabilidade. Ainda destacou o orador que benefício eventual 

abrange o nascimento, a morte e situação de calamidade e que não existe valor definido, porque 

quem define o Conselho Municipal de Assistência Social. Finalizou, pedindo aos vereadores para 

analisarem com carinho o Projeto e explicou que com isso, estão tentando atender mais a 

população poçoverdense. Em seguida, a senhora vereadora Délia Félix cumprimentou os 

vereadores, o Secretário de Assistência e a comunidade presente e questionou se o benefício 

eventual é um programa novo? E, afirmou que sabe da existência desse benefício e indagou se 

existe alguma mudança ou se continua como antes? O senhor Secretário de Assistência Saulo 

explicou que esse benefício existe desde a Lei Orgânica da Assistência Social e destacou que o 

Projeto de Lei pretende atualizar a Lei Municipal junto com a Lei Federal porque já teve vários 

avanços e enfatizou que o valor do benefício é definido pelo Conselho Municipal de Assistência 

Social. Depois, o senhor vereador Edson Didiu saudou os vereadores e a comunidade, iniciou 

falando que sempre se reúne com alguns vereadores nesta Casa para analisar os projetos e 

argumentou que se sente mais seguro quando o executivo dá suporte. Falou também da 

necessidade da regulamentação do Projeto em discussão. Demonstrou preocupação com o 

executivo por não está pagando em dias os vencimentos dos servidores e sugeriu que a Prefeitura 

se programe e afirmou que irão aprovar os projetos e agradeceu ao Secretário Saulo Abreu e a 

Assistente Social Jaciara Santana. Na sequência, o senhor Saulo Abreu disse como agente 

público procura melhorar a vida dos poçoverdenses e que estar à disposição dos vereadores caso 

tenham dúvidas. Depois, o senhor Presidente Alexandre Dias comentou que a vinda do Secretário 

foi a partir de ofício de sua iniciativa para explicar a matéria em pauta e destacou que já foi gestor 

desta pasta e sabe da importância e é sabedor da capacidade do Secretário. Depois, a senhora 

Maria Aíres Oliveira Nascimento, da Secretaria de Mulheres Trabalhadoras Rurais Agriculturas 

Familiares – FETASE, também  se utilizou da Tribuna Livre com o objetivo de falar a respeito da 

Reforma da Previdência, e iniciou cumprimentando a todas as categorias presentes na Sessão,  à 

mesa diretora e a todos os vereadores. Chamou a atenção para a necessidade de um  olhar especial 

da Casa Legislativa sobre o tema da “nociva reforma” em pauta que estar no Congresso Nacional 

e abordou que as políticas sociais, ora discutidas estão em risco com a proposta do Governo 

Federal. Lembrou da PEC 55 no governo Michel Temer que congelou gastos com assistência 

social, saúde e educação e pediu para o Poder Público também se manifestar contra a reforma da 

presidência em curso. Ainda, registrou duas datas importantes desse dia a memória do massacre 

em Joanesburgo/África do Sul há 59 anos,  combate a discriminação e o dia cromossomo 21 

(Síndrome Down) e destacou as lutas de afirmação e como militante, destacou que essas lutas 

precisam ser relembradas dia a dia. A oradora afirmou, que essa Casa tem compromisso na 

preservação do direito do povo e marca a primeira luta contra a Reforma da Previdência para 

unidos lutar contra essa proposta que retira direitos da classe trabalhadora. Chamou a atenção para 
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os poderes legislativos municipais se manifestem a favor do povo brasileiro. A oradora trouxe 

dados da previdência e destacou o impacto  se a proposta passar, bem como na economia no 

município. Abordou ainda sobre a equiparação da idade da mulher rural de 55 anos para 60 anos, o 

qual nega o papel ativo na sociedade. Trouxe dados da previdência social no município de Poço 

Verde dos 2.983 benefícios de aposentadoria 1.895 são de mulheres. Destacou a importância desse 

benefício para os trabalhadores rurais e urbanos porque traz o equilíbrio da sociedade e do 

município de Poço Verde. Destacou que essa proposta não pode passar porque meche na economia 

do município e nos direitos de mulheres e homens. A senhora Aíres argumentou que o Poder 

Legislativo juntamente com os deputados eleitos se manifeste a favor do povo brasileiro , 

enfatizou que estar dialogando com os deputados, mas precisa da força do Poder Legislativo 

Municipal e do Executivo Municipal. Ainda esclareceu que a idade de aposentadoria rural na regra 

atual a mulher é de 55 anos e do homem 60 anos e com a nova proposta vai equipará ao homem e 

ainda aumentará o tempo de contribuição, bem como contribuição de 600,00 reais pelo grupo 

familiar e destacou como a trabalhadora terá condição de pagar para ter direito de ter acesso a sua 

aposentaria e initerruptamente? Externou que assim percebe a pobreza e as pessoas desprovidas 

buscar a assistência social e enfatizou que é um problema grave e que enquanto existir 

desigualdade a luta do sindicato sempre irá existir. Finalizou dizendo que é necessário muita luta 

para transformar a população e a vida das pessoas, ainda afirmou que essa proposta de mudança da 

previdência é espelhada no Chile e destacou o quanto é difícil às pessoas carentes naquele país se 

aposentarem. Depois, o Presidente do SINDSERV, senhor Jackson cumprimentou os 

trabalhadores rurais e públicos e aos vereadores e destacou que compreende que o ideal desse 

governo é destruir o Estado Democrático que foi conquistado. O orador trouxe exemplos da 

aposentadoria rural no nordeste e explicou que a receita com a previdência é maior do que 

arrecadação com o FPM e destacou que  a reforma irá destruir os municípios e citou alguns 

municípios que tem receita previdenciária maior do que o FPM a exemplo de Poço Verde. Ainda 

se questionou porque não começar reformulando os altos salários do Executivo, Legislativo e do 

Judiciário? Concluiu pedindo ajuda aos vereadores que juntamente com os deputados somem 

forças  diante dessa desconstrução desumana do direito. Em seguida, o senhor Presidente 

Alexandre Dias reforçou a fala da senhora Maria Aíres que os vereadores também são 

contribuintes e que serão prejudicados com a reforma. Depois, a senhora Lúcia representante do 

Sindicato do Magistério disse que é um momento preocupante e que todos precisam estar unidos 

e corroborou com a fala da sindicalista Maria Aíres no sentido de que os produtores rurais serão 

prejudicados e que todos precisam estar atentos com essa proposta e pediu para os vereadores se 

unirem contra a reforma. Finalizou agradecendo o espaço da Câmara para fazer esse apelo. Por 

conseguinte, a senhora vereadora Délia Félix comentou que tem debatido nessa Casa contra a 

reforma da presidência e trouxe alguns exemplos sobre o que mudará com a reforma, disse ainda 

que a reforma não foi aprovada, mas as pessoas já estão encontrando dificuldade para se 

aposentarem, também comentou que o novo governo estar tentando destruir todos os sindicatos. A 

senhora Maria Aíres esclareceu a Medida Provisória 871 e disse que o governo se mostra 

despreparado quando diz que o sindicato dos trabalhadores rurais não homologará mais declaração 

de atividade rural e afirmou que nunca homologaram declaração, demostrou que o Governo é 
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equivocado e perseguidor e argumentou que essa MP fortalecerá mais a luta dos sindicatos e 

organizará a classe trabalhadora. Deixou claro, que nenhum sindicato nasceu a partir do 

sentimento de nenhum governo, mas a partir de uma questão social de desigualdade por luta de 

igualdade seja do campo ou cidade. Convidou as pessoas para se reunirem no dia seguinte na 

praça do Triângulo às 5h da manhã para sair em passeata para dialogar com a população para 

barrar a proposta de mudança da previdência e finalizou solicitado apoio político da Câmara para 

reforçar a luta e que também buscará apoio do Executivo Municipal. Em seguida, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos cumprimentou os vereadores, a comunidade presente e as 

representações sindicais, disse que já tem debatido sobre a proposta da reforma e que já se propôs 

a falar com o Deputado Federal Fábio Reis contrário a reforma da presidência. Argumentou que 

recentemente foram liberadas mais de um bilhão em emendas parlamentares e destacou que essas 

emendas precisam ser em beneficio do município e não para votar em projetos importantes para o 

país e abordou que continua a prática da política velha e esclareceu que o país não aceita mais 

essas discrepâncias. Afirmou ainda, que o governo quer ludibriar uma parte da população para 

conseguir aprovar a “nova proposta” e que precisam se posicionar contrários à matéria que afeta o 

trabalhador. O parlamentar, abordou que o SINDSERV tem dialogado em relação à data base do 

servidor público e explicou porque também precisa avançar as categorias do município e propôs  

não votar em nenhum projeto até chegar o reajuste porque é importante a atualização do Piso. 

Comentou sobre a Indicação solicitando o Plano Diretor para organizar o município e que tem 

buscado junto ao Gestor Municipal que faça estudo da implementação do Plano Diretor. Também 

discorreu sobre a tristeza para a classe política com a prisão do ex-presidente Michel Temer 

porque foi representação maior no país e enfatizou que pessoas de bem precisam se influenciar 

para estar na política para melhorar. O edil argumentou que o tema da campanha da fraternidade 

desse ano abordará o tema políticas públicas e destacou as políticas públicas alcançadas através do 

governo do ex-presidente Lula. O senhor Presidente Alexandre Dias comentou que ouvindo a fala 

do colega vereador Pedro e de Aíres lembrou a importância de acompanhar os deputados e os 

senadores e ainda disse em conversa com líder de movimento sem terra, entendeu que em 

momentos que não estavam a favor do governo as conquistas foram maiores.  Na sequência, o 

senhor vereador Edson Didiu saudou os vereadores, a comunidade presente e iniciou falando da 

Moção de Congratulação a todos que fazem parte da Poço Verde FM, em virtude dos 07(sete) 

anos de fundação. Comentou as falas da noite e disse que sempre houve lutas para conseguir os 

direitos. Disse que estar lendo o projeto de reforma para não colocar viés ideológico. Disse que 

chama atenção que o governador do estado estar com problema de um bilhão de reais e retirando 

de serviços básicos para pagar a previdência e pedindo ajuda Assembleia Legislativa. Discorreu 

sobre o Requerimento para a senhora Andrea Gois delegada do SINTESE falar sobre projeto de lei 

que determina que o servidor público da educação não terá direito de requerer na justiça o 

complemento da aposentadoria. O edil abordou o sistema político de Nova York e afirmou que 

defende o Estado mínimo e disse que Estado grande serve para corrupção. Destacou, que às vezes 

se crítica os empresários e destacou a empresa Dakota que tem gerado vários trabalhos. Comentou 

que tem vários projetos em pauta e que estão analisando e salientou que o projeto de reforma da 

previdência pode ser melhorado. O senhor vereador Pedro de Jesus Santos através de aparte 
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concedida disse que não é contrário ao raciocínio do senhor vereador Didiu e questionou se é a 

favor de Estado mínimo com uma educação e saúde privatizadas ou as grandes estatais serem 

diminuídas? Destacou que empresários querem o lucro e que os trabalhadores são quem sustentam 

o crescimento desses. Depois, o senhor vereador Edson Didiu disse que a educação, saúde e 

segurança é um tripé que não deve ser privatizados e comentou alguns avanços com as 

privatizações. Concluiu dizendo que os sindicatos lutem pela classe trabalhadora para uma 

sociedade mais justa e digna. Por conseguinte, o senhor vereador Léo de Fonsinho cumprimentou 

os vereadores, e a todos os internautas e  a comunidade presente e agradeceu aos representantes 

dos sindicatos. Abordou sobre a proposta de reforma. Reforçou convite para participar da passeata 

e pediu respeito ao povo. Comentou o quanto os professores precisam aprender sobre a reforma da 

previdência e pediu para os professores participarem da passeata e lutarem pelos direitos. O 

parlamentar destacou que essa é a melhor legislatura e pediu aos colegas vereadores solicitarem 

aos deputados não votarem na proposta em vigor. Ainda salientou, que na Conferência de Saúde o 

Secretário de Saúde equivocadamente comentou que não tinha nenhum vereador principalmente 

de oposição e afirmou que todos os vereadores precisam participar de qualquer evento no 

município para trazer informações verdadeiras para essa Casa. Parabenizou a todos do Conselho 

Estadual de Saúde pela condução do trabalho sem partidarismo. O edil denunciou que foi fechada 

na clínica de saúde a sala de curativos porque dois funcionários contraíram bactéria e  reaberta ao 

lado da sala que faz teste do pezinho e ainda pessoas disseram que não estão conseguindo fazer o 

teste do pezinho e o cartão do SUS. Comentou que o Secretário de Saúde, o senhor João Ramalho 

na conferência disse que estar mais humanizado. O orador edil disse que independente de partido 

precisa-se respeitar as pessoas e ainda que o atual Secretário de Saúde  estar destruindo a saúde do 

município. Argumentou, que na conferência estavam conversando para trazer várias especialidade 

e comentou que esperava que os PSFs voltassem. Pediu para barrar os projetos e explicou que não 

é com raiva do Prefeito, mas porque não estar respeitando os poçoverdenses. Enfatizou que é 

preciso que todos se unam para alcançar seus direitos e pediu respeito aos sindicatos. O edil falou 

que estão comentando sobre sua fala sobre os agentes de trânsito e explicou que o povo intercede 

que os agentes trabalhem, comentou sobre as indicações da noite e pediu melhoria da estrada 

vicinal que liga a comunidade de Malhada Grande ao povoado Saco do Camisa, que vem 

ocasionando sérios transtornos aos usuários daquelas localidades, em especial ao transporte 

escolar. E, por não haver oradores inscritos para o Grande Expediente, teve início à Ordem do 

Dia. Na Ordem do Dia, foi submetido em discussão o 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”. Nesta oportunidade, o senhor vereador Léo de Fonsinho 

justificou a propositura para a diretora do DMTT falar sobre atuação no município. Depois, o 

senhor vereador Edson Didiu comentou que já fez solicitação ao Executivo Municipal para 

aquisição de veículo para o DMTT e acordou que o trabalho dos agentes é de orientação. O senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos também comentou o Requerimento e esclareceu  que a lei de 

trânsito já tem dez anos e também salientou que não há condições mínimas no DMTT para 



  CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro  – CEP 49.490.000 

www.camarapocoverde.se.gov.br 

cmpverde.se@bol.com.br 

CNPJ 32.741.571/0001-73 

Fone: (79) 3549-1454                                 

atuação. Depois a senhora vereadora Délia Félix disse que é a favor do requerimento para 

esclarecimento de dúvidas da população. O senhor vereador Gilson Rosário também destacou que 

é uma matéria importante e lembrou que o DMTT foi criado por esta Casa para modernização do 

trânsito e explicou que a população veio de encontro a Câmara dizer que foi criado para multar as 

pessoas. Depois o Requerimento 011/2019, acima já descrito, foi submetido em votação, obtendo 

como resultado: APROVADO POR UNAMINIDADE. Em seguida, foi colocado em discussão o 

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. O autor da matéria, o senhor Presidente 

Alexandre Dias justificou a matéria  ao afirmar que é resolver a situação da falta de médicos nos 

PSFs do município que é necessário para atendimento principalmente das pessoas que precisam de 

medicamentos controlados. Depois, a senhora vereadora Délia Félix disse que também é favorável 

e que o Prefeito tem manifestado nas redes sociais que o Secretário de Saúde é um dos melhores. 

Indagou como é um dos melhores se a clínica de saúde não tem médico nem remédios e a maioria 

dos PSFs estão vagos. Finalizou enfatizando a importância da vinda para explicar o que estar 

acontecendo. Na sequência, o senhor vereador Léo de Fonsinho declarou que talvez o Prefeito 

esteja sendo bem atendido, mas a população não e salientou que em três anos houve mudança de 

secretários de saúde. E na sequência o senhor vereador Didiu também comentou a situação que 

estar à saúde do município. Em seguida, o Requerimento 012/2019 foi submetido em votação, 

obtendo como resultado: APROVADO POR UNAMINIDADE. E, por não haver mais matérias 

para serem votadas passou-se para as Considerações Finais, onde o senhor Presidente Alexandre 

Dias destacou que muitos dos Requerimentos ligados ao Executivo não foram atendidos e 

explicou que por lei o gestor poderá sofrer improbidade administrativa. O senhor vereador Gilson 

Rosário pediu aos vereadores com representação no Congresso Nacional que conversem com seus 

representantes sobre a reforma da previdência. O edil destacou que não concorda em parte com a 

fala do colega vereador Léo de Fonsinho sobre a melhor legislatura e declarou que em todas as 

legislaturas houve discussões. Comentou sobre o Projeto de Lei do Magistério e destacou que 

precisam consultar o jurídico da Casa por que é uma matéria polêmica. Por conseguinte, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos justificou ao senhor vereador Didiu que não quis diminuir o 

pensamento ideológico e afirmou que na prática não pode dizer que é socialista se quer ter uma 

vida melhor se a população sem acesso aos serviços de direito. Disse que se posiciona contrário a 

alguns pontos da reforma da previdência. Comentou sobre a atuação das legislaturas e afirmou que 

sempre acompanhou e que cada momento histórico os vereadores contribuíram. Finalizou dizendo 

a tristeza como agente político sobre a prisão do ex-presidente Temer. A senhora vereadora Délia 

Félix parabenizou os sindicatos por estarem engajados nessa luta contra a reforma da previdência. 

Depois, o senhor vereador Léo de Fonsinho enfatizou o quanto sofre a mulher trabalhadora. 

Também disse quantas leis existem no município de proteção a mulher e o Prefeito não cumpre e 

falou da lei de regência de classe e afirmou que não faz uma política de rancor para ir ao fórum 

porque quem sofre é o povo. Enfatizou que não faz política de raiva, mas de cobrança e 

fiscalização. Indagou sobre a quantidade de leis nesta Casa sobre a mulher e que nenhum Prefeito 

executou. Concluiu parabenizando os sindicatos. O senhor vereador Gilson Rosário justificou a 
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Indicação atendendo pedido da comunidade do Bairro Vaquejada sobre a ponte que dá acesso ao 

Bomfim para que o Secretário de Obras possa solucionar. Comentou que esteve na barragem do 

São José e observou que a ponte estar com problemas e pediu para o Secretário realize essa obra. 

Logo em seguida,  o senhor vereador Léo de Fonsinho apresentou o temor de um cidadão que 

reside próximo a buril da barragem do São José não comportar toda quantidade de água das 

chuvas. Depois, o senhor Presidente da Casa compartilhou a alegria pela sua filha pedir para ir a 

Biblioteca Municipal e enfatizou a felicidade por ter passado por um momento que às vezes passa 

despercebido pelo constante uso das tecnologias. O senhor vereador Didiu agradeceu aos 

representantes dos sindicatos e pelas chuvas na região. 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 vinte e seis 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, vinte e um de março de 2019.  
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