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Ata da Décima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em vinte e seis 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, 

Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, 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 026/2019 - 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 pavimentação e reposição de 

lâmpadas da iluminação pública da Rua Ana Benevides do Rosário (atrás da antiga Padaria Pingo 

de Mel), de autoria do senhor vereador Raimundinho da Kombi; Indicação 027/2019 - Ao 

excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito desta 

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

competentes deste poder público, voltadas para a construção de redutores de velocidades na Rua 

Arnaldo Garcez; 2. Providências EMERGENCIAS junto aos órgãos competentes deste poder 

público, voltadas para a construção de espaço recreativo apropriado para crianças, no terreno 

baldio localizado entre a Praça da Juventude José Dener Souza Santos e o Posto de 

Combustíveis Natuba, de autoria do senhor Presidente Alexandre Dias; Indicação 028/2019 - 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 construção de ponte na divisa desta municipalidade e o município de Adustina/BA, 

nas proximidades da residência do senhor João de Jovita, de autoria do senhor vereador Gilson 

Rosário; Indicação 029/2019 - Ao senhor Bruno Leonardo, Secretário Municipal de Obras, 

sugerindo o que segue: 1. Providências EMERGENCIAIS voltadas para a limpeza do açude do 

senhor Leonor, no Distrito São José, com o uso de retroescavadeira. 2. Limpeza do campo de 

futebol do Distrito São José com o uso de Patrol, em virtude do acúmulo de lama,  ocasionado 

pelas fortes chuvas na região; Indicação 030/2019 - Ao excelentíssimo senhor Fábio Reis, 

Deputado Federal, solicitando o que segue: 1. Elaboração de emenda parlamentar voltada para a 

construção de Ciclovia na sede do município de Poço Verde/SE, partindo da Praça Ozória 

Mota/Praça da Juventude/Interligação entre as Rodovias Antônio Carlos Valadares e Pedro 

Almeida Valadares/Fábrica Dakota/Conjunto Habitacional João Emídio dos Santos/Conjunto 

Habitacional Silvino Augusto de Souza; estas duas de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos; Indicação 031/2019 - 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 melhoria da estrada vicinal da comunidade 

Mocó, que liga os povoado Tabuleirinho ao Saco do Camisa. 2. Providências emergenciais junto a 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a construção de redutores de 

velocidade nas proximidades do Conjunto Habitacional Silvino Augusto de Souza (sentido 

Poço Verde/Simão Dias – Poço Verde/Tobias Barreto), esta última de autoria do senhor vereador 

Léo de Fonsinho. Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, onde o senhor vereador Pedro 
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de Jesus Santos iniciou cumprimentando a todos que estão acompanhando a Sessão comentou a 

forte chuva na comunidade São José na última sexta-feira que adentrou algumas residências e 

solidarizou-se as pessoas prejudicadas, destacou os problemas nos córregos e ainda enfatizou que 

solicitou do Secretário de Obras a retroescavadeira e o trabalho foi realizado próximo à pista, 

porém não foi aberto o córrego no terreno do senhor Leonor. Ainda, pediu ao Secretário de Obras 

senhor Bruno Leonardo para fazer abertura do córrego dentro do terreno do senhor Leonor para 

evitar mais transtornos e também pediu o orador a Patrol para fazer a limpeza do campo de 

futebol. Argumentou que fará Indicação solicitação a ampliação da parede do cemitério do 

Distrito São José, ainda pediu para observar bueiro próximo ao mercado do São José na avenida 

principal. O edil apresentou Moção de Congratulação pela passagem natalícia do pároco Padre 

Eder. Destacou que, através de seu mandato algumas pessoas o procuraram para ver a 

possibilidade de construção de uma ponte no rio de João de Jovita porque as pessoas estão ilhadas 

devido à quantidade de água na barragem Padre Melo. Ainda argumentou que os órgãos 

administrativos precisam ser mais firmes nas suas ações para não causar dúvidas ao povo 

brasileiro. Comentou sua Indicação ao deputado Fábio Reis para construção de Ciclovia na sede 

do município de Poço Verde/SE. Discorreu, ainda sobre o Plano Diretor e da zona de expansão do 

município, bem como a responsabilidade deste Poder estar debatendo e sugerindo ao Poder 

Executivo. Depois, o senhor vereador Léo de Fonsinho falou que participou de reunião em 

Aracaju do campeonato dos quarentões, e agradeceu ao Secretário de Educação Mário Almeida. 

Comentou sobre as Indicações, se reportou as chuvas na região e observou a ganancia de algumas 

pessoas que não respeita a natureza e quem paga o preço é a população. O parlamentar também 

explanou sobre a problemática nas estradas em algumas comunidades do município devido às 

chuvas e que em alguns locais o transporte escolar não estar conseguindo acessar o local, bem 

como a ponte no povoado Rio Real que estar com problemas e pediu para Secretário de Obras e a 

equipe verem as prioridades no momento e parabenizou o Secretário Bruno, que esteve com 

alguns técnicos da Agência Nacional de Águas - ANA para ver a situação da barragem do São 

José. Referiu-se sobre o lixão aterrado no povoado Rio Real, pois, estão cometendo crime 

ambiental. Lembrou a climatização no quarto dos motoristas que ainda não foi resolvida. 

Enfatizou ainda que o Gestor Municipal afirma que a saúde estar boa e o Secretário de Saúde se 

declara mais humanizado. Discorreu a Indicação para colocação de redutores de velocidade no 

Conjunto Silvino Augusto e esclareceu que já foi solicitando antes e se reportou ao acidente no 

último dia nesse local. O edil comentou quando falam dos agentes de trânsito nesta Casa é para 

que os guardas trabalhem porque a população solicita e afirmou que alguns distorcem e explicou 

que está pedindo para os agentes atuarem e não mutarem. Por conseguinte, o senhor Presidente 

Alexandre Dias disse que esteve na Anatel – Agência Nacional de Telefonia, conversou com o 

diretor senhor Odilon  sobre ausência de área da telefonia na sede do município, o qual explicou 

que o problema ocasionado na caixa de linha danificada por vândalos. O diretor da Anatel 

orientou que os munícipes entrem em contato com a Anatel para registrar a situação e que as 

pessoas podem solicitar o ressarcimento da Vivo pelos dias que não foi usado o serviço. Reforçou 

que no ano passado também esteve na Anatel para conversar sobre a oscilação do sinal e foi 

explicado que estava em processo de transição para o 4G no município. O parlamentar comentou 



  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                                 

que os munícipes estão questionando sobre o risco de rompimento da barragem do São José e 

comentou que visitou  a barragem e mostrou alguns dados disponibilizados pela ANA – Agência 

Nacional de Águas sobre a barragem citada em 2017. Disse que conversou com a arquiteta e a 

engenheira da Prefeitura e estas afirmaram que não tinha sido feita vistoria esse ano e solicitou 

reunião para conversar sobre o assunto. Convidou os demais vereadores para participar da referida 

reunião, para assim,  terem mais informações sobre a barragem. O edil comentou sobre o 

atendimento de algumas Indicações pelo Secretário de Obras Bruno. Finalizou dizendo que ficou 

assustado com a matéria que passou no jornal, no qual o Presidente da República ordenou os 

militares comemorarem a ação militar que aconteceu no país e, bem como a declaração deste que 

não houve Ditatura no país e afirmou que o Presidente Jair Bolsonaro é uma vergonha. E, por não 

haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou matérias para a Ordem do Dia, teve 

início as Considerações Finais, onde o senhor vereador Gilson Rosário saudou os vereadores e a 

comunidade. Comentou a situação da   barragem do São José, que segundo o orador, gera 

preocupação a população e demostrou a aflição de algumas pessoas. Disse que o Secretário de 

Obras também estar preocupado e ainda que engenheiros da ANA vieram de Brasília realizar 

vistoria, onde foi declarado por estes  que não existe risco de rompimento e afirmou que a 

Prefeitura vai entrar em contato com a Defesa Civil para fazer nova  análise. O parlamentar falou 

sobre a Indicação apresentada e lembrou que alguns Prefeitos fazem doações, mas cabe ao Poder 

Legislativo autorização. O parlamentar pediu para o Gestor Municipal passar máquina próxima a 

casa do ex-vereador João Leal para que as pessoas da cidade vizinha tenham acesso ao município. 

Ainda comentou que iria fazer moção de congratulação para agradecer a Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf por ter concedido peixes 

para a barragem da comunidade Amargosa. Salientou também que solicitou peixes para a 

barragem do São José, mas foi explicado que a barragem pertence à bacia do Rio Real, por isso,  

precisa de autorização da Adema e do Ibama. O orador disse ao senhor vereador Léo de Fonsinho 

que a Indicação para construção de redutores de velocidade destinada a Prefeitura cabe ao 

DER/SE. Depois, o senhor vereador Edson Didiu saudou a todos e iniciou falando que tem várias 

problemáticas no município e destacou os problemas na saúde enfatizando que tem muita 

propaganda, e ainda denunciou que as pessoas não estão conseguindo marcar exames com pedido 

particular, convidou todos os vereadores para participar de reunião na Secretária de Saúde com o 

Secretário João Ramalho. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou 

sobre as discussões da barragem do São José e destacou que o Presidente da Casa estar mais 

inteirado sobre o assunto como foi dito através da resolução de 2017. O edil falou que acolhe a 

preocupação das pessoas e explicou que é uma situação que chama o debate dos vereadores. Pediu 

ao Poder Executivo para fazer limpeza na barragem porque ao redor tem várias árvores. Justificou 

que não poderá participar da reunião com o Presidente Alexandre na manhã seguinte, porque 

também participará de reunião dos pais no Colégio Estadual Professor João de Oliveira. Em 

seguida, a senhora vereadora Délia Félix disse que ouviu atentamente a fala do colega vereador 

Didiu e que disse ao Presidente que estará presente na reunião com o Secretário de Saúde para 

questionar porque não estão aceitando solicitação de exames da rede particular no agendamento de 

viagens, porque em outras cidades não tem essa exigência. Comentou sobre a demolição do antigo 
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mercado da carne. O senhor vereador Pedro de Jesus Santos pediu questão de ordem para 

declarar que esteve no encontro de hora de estudo no polo da UAB com os professores onde a  

delegada do SNTESE, senhora Andrea Gois disse que não iria atender ao Requerimento dessa 

Casa e declarou que entende que ela estar se isentando de vir discutir por falta de conhecimento de 

pauta e sugeriu ao vereador Didiu que envie o PL  para dá mais respaldo e ao SINTESE solicitando 

estudo do projeto. Comentou que o Secretário de Educação Mário Almeida se propõe a vir a esta 

Casa falar sobre o Projeto de Lei em discursão. Depois, o senhor vereador Gilson Rosário falou 

que alguns internautas estão solicitando máquina para consertar estrada do São José e disse que se 

compromete ir à Secretária de Obras fazer o pedido, bem como os vereadores já solicitaram do 

Governo Municipal construção da ponte na barragem São José. A seguir, o senhor vereador Edson 

Didiu comentou que todos tem o interesse de ouvir o sindicato e explicou que não entende porque 

a delegada do SINTESE não quer vir a esta Casa e que vai procurar alguém responsável do 

sindicato e entregar a lei para dá respaldo. Questionou, ainda se a categoria já dialogou com o 

Executivo sobre o reajuste do Piso Salarial e explanou que ver o descompasso do sindicato no 

município. O senhor Presidente Alexandre Dias disse que protocolou no DER Indicação para 

colocação de barreiras de proteção metálicas em todas as curvas consideradas sinuosas da Rodovia 

Pedro Almeida Valadares e comentou sobre as Indicações da noite. Em seguida, o senhor 

vereador Léo de Fonsinho agradeceu sobre o debate na última semana sobre a reforma da 

previdência. Também comentou sobre a prisão do ex-presidente Michel Temer e de sua soltura 

uma semana depois e chamou atenção para o que o governo estar fazendo com o país. Parabenizou 

o Prefeito Iggor Oliveira pela demolição do antigo mercado da carne e mais uma vez questionou a 

destinação da madeira do mercado e afirmou que poderia estar servindo para reforma de alguma 

escola e garantiu que talvez o governo tenha sido de apenas um ano. Parabenizou o Secretário 

Educação Mário Almeida pela primeira na gestão de Iggor Oliveira utilizar a Rádio Poço Verde 

FM, através da Coordenadora da Educação Cristina, para convidar a população que estar afastada 

da sala de aula para voltar a estudar. Demostrou o despreparo da atual gestão e que não existe 

planejamento e questionou porque só em março esse convite? Finalizou dizendo ao ex-vereador e 

radialista Cezar Elias que questiona na rádio pelos vereadores e explicou que este já foi vereador e 

é sabedor das responsabilidades e pediu para não transferir responsabilidade e esclareceu que tem 

situações que não é de alçada do vereador  e os ouvintes podem pensar que o vereador não quer 

fazer. Também parabenizou o Padre Eder pela passagem natalícia. 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 oito 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 seis de março de 2019.  

 

 

Alexandre Almeida Dias/PSDC 

Presidente 
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José Raimundo de Jesus Souza/PSB 

Vereador 

 

Edson de Jesus Reis Santos/PSB 

Primero Secretário 
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Vereador 
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Vereador 

 

 

 

 

 

 

 

 


