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Ata da Vigésima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em dois de maio, 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 Edson de 

Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), Damares Vieira Cavalcanti, Gilson Santos do 

Rosário e Pedro de Jesus Santos. A seguir, houve a apresentação das seguintes proposições: 

Requerimento 013/2019 - Solicita em caráter de urgência informações do Governo Municipal 

através do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável, Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos, a respeito do processo de regularização fundiária no âmbito desta municipalidade, 

realizado pela Empresa Terra, bem como o cronograma de entrega dos títulos aos respectivos 

proprietários rurais; Indicação 048/2019 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, Prefeito Municipal, sugerindo o que segue: 1.Providências junto aos órgãos competentes 

voltadas para a limpeza em caráter emergencial do posto de saúde da comunidade Amargosa, 

nesta municipalidade, de autoria do senhor vereador Edson Didiu. E, por não haver oradores 

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

Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos 

iniciou cumprimentando os vereadores e a comunidade que acompanha a Sessão pela internet, em 

seguida parabenizou o senhor vereador Raimundo da Kombi pela passagem natalícia. O 

parlamentar disse à comunidade que estar atento as demandas no dia a dia, e comentou as 

solicitações no seu mandato para o Distrito São José para construção do calçamento e declarou 

que algumas ruas estão sendo calçadas pelo mandato do Prefeito Iggor Oliveira através de 

emendas parlamentares de deputados. O edil disse que conversou com o Secretário Geral de 

Estado Dr. Filizola, o qual já foi procurador desse município nas gestões dos ex-prefeitos Toinho 

de Dorinha e Thiago Dórea e irá apresentar nesta Casa honraria para concedê-lo o Título de 

Cidadão Poçoverdense pelo trabalho desempenhado como procurador no município, e aproveitou 

para pedir aos demais pares o apoio e argumentou que o homenageado pode fazer muito por Poço 

Verde como Secretário Geral do Estado. Por conseguinte, o senhor vereador Edson Didiu saudou 

os vereadores e a todos que acompanham os trabalhos legislativos, falou sobre o requerimento que 

deu entrada nesta noite o qual solicita em caráter de urgência informações do Governo Municipal 

através do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável, Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos, a respeito do processo de regularização fundiária no âmbito desta municipalidade, 

realizado pela Empresa Terra e destacou que ano passado foi realizado os títulos de terra e 

argumentou que as pessoas não têm notícias dos documentos e pediu em caráter de urgência como 

estar esse processo de regularização para passar a população e também cobrou da Secretaria de 

Agricultura do município que também possa trazer informações a esta Casa para tranquilizar os 

agricultores e abordou o quanto a população está ansiosa para ter o citado documento, e finalizou 

parabenizando o senhor vereador Raimundo da Kombi pelo aniversário. Na sequência, o senhor 

vereador Gilson Rosário também felicitou o senhor vereador Raimundinho pela passagem 

natalícia, informou ao senhor vereador Edson Didiu que o Requerimento apresentado pode ser 

direcionado a Secretaria de Agricultura do Estado e que se compromete ir e verificar junto à 

Secretaria o que estar acontecendo e o que já foi resolvido para repassar a população. Comentou 

um pedido do senhor vereador Pedro para aprovação da honraria a Filizola e disse que pode contar 
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com seu voto. E por último, o parlamentar convidou todos para participarem da procissão em 

homenagem a Santa Cruz e após a solenidade religiosa o ex-deputado André Moura fará entrega 

de máquinas e equipamentos e o deputado João Daniel entregará ambulâncias, e logo após haverá 

evento festivo. Depois o senhor Presidente Alexandre Dias também parabenizou o senhor 

vereador Raimundinho 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 sete de maio 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, dois de maio de 2019. 
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