
      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 

 

 

Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em oito 

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 Raimundo de Jesus Souza (Vice-Presidente), Edson de Jesus Reis Santos 

(Primeiro Secretário), José Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário), Damares 

Vieira Cavalcanti, 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. Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: Moção de 

Pesar 007/2018- “Em virtude do falecimento da senhora Josefa Dória de Almeida (Dorinete), 

ocorrido em 28 de abril de 2018”, de Autoria Coletiva dos membros da Casa; Indicação 

046/2018 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito Municipal, 

sugerindo o que segue: 1.Providências junto aos órgãos competentes voltadas para a 

construção de uma Clínica de Saúde da Família, no povoado Rio Real; de autoria do senhor 

vereador José Raimundo de Jesus Souza; Indicação 047/2018 - Ao ilustríssimo senhor João 

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

1.Colocação de cascalho/piçarra nas seguintes estradas vicinais: a. Do Distrito de São José até 

a propriedade do saudoso Augustinho; b. Da residência da professora Carmem até o início do 

calçamento do Povoado Saco do Camisa; c. Nas proximidades do trevo da Ponta da Serra, de 

autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias; Indicação 048/2018 - Ao 

Secretário Municipal de Obras, senhor João Ramalho Barreto Conceição, sugerindo o que 

segue: 1. Melhoria emergencial da iluminação pública da Rua Josefa Silveira Nascimento, 

localizada no bairro Fazendinha, na sede desta municipalidade, de autoria do senhor 

Presidente Alexandre Almeida Dias. Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no 

qual o Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, senhor João Ramalho Barreto 

Conceição, em atendimento a Lei Municipal 623/2012 falou sobre a importância da 

secretaria, que cuida de diversos serviços públicos, como coleta de lixo, arborização, estradas 

vicinais, limpeza pública, paisagismo, entre outras atividades. Disse ainda, que uma das 

primeiras iniciativas quando assumiu a pasta, foi formar um grupo de estudos, para elaborar o 

código de obras e urbanismo do município e outras leis que, o município precisa, para se 

organizar e estar de acordo com as leis federais, e poder receber recursos da união. Falou 

também sobre a sua equipe de trabalho, que é composta por duas arquitetas, dois engenheiros 

civis, um engenheiro elétrico e um técnico em edificações, dois fiscais de obras, entre outros 

profissionais concursados e contratados que se esforçam para fazer o melhor pelo município. 

O Secretário apresentou as ações realizadas pela Secretaria, a exemplo da iluminação da Praça 

da Igreja Matriz, Bairro da Vila, entre outras localidades, além de várias ruas da cidade, onde 

foram substituídas mais de 600 lâmpadas. Na oportunidade, falou sobre a limpeza pública, e 

da preocupação da gestão em realizar um trabalho voltado para a sustentabilidade, com 

aproveitamento de material educativo, com as pessoas da comunidade, para que estas 

contribuam com a limpeza pública. E mais, falou sobre a coleta de lixo, que é realizada 

diariamente na sede do município, como também nos povoados em dias e horários alternados, 

de acordo com o roteiro e cronograma existente na Secretaria. O senhor  João Ramalho falou 

também sobre a revitalização do estádio Camilão, com a revitalização da grama, pintura, 

substituição de lâmpadas e refletores. E ainda, reposição do calçamento de ruas em diversos 

bairros da cidade, com recursos próprios do município, capinação e limpeza do cemitério da 

Santa Cruz no dia de Finados, limpeza e capinagem em várias ruas, inclusive nos trevos que 

ligam as cidades de Simão Dias e Tobias Barreto, além da reposição de placas de concreto do 
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canal na Rua do Clube das Mães, limpeza das nações dos povoados. Falou também sobre a 

limpeza das áreas internas do CECAF, e melhoramento dos banheiros, que não tinham 

qualquer condição de uso, revitalização do telhado e bicas, e constantemente poda de árvores 

e limpeza e manutenção, das áreas externas, pois muitas pessoas utilizam aquele espaço para a 

prática esportiva. Na oportunidade, o titular da pasta de obras falou sobre a remoção do 

eucalipto, que estava muito inclinado na Praça da Santa Cruz, e a qualquer momento poderia 

cair e causar um sério acidente, mas antes do procedimento o engenheiro agrônomo do 

município, o senhor Clayne Willian elaborou um relatório técnico, com a justificativa para a 

remoção da árvore. Em seguida, o orador informou que recentemente foi feita a revitalização 

da Praça da Santa Cruz, com o plantio de várias mudas de árvores de várias espécies, como 

Pau Brasil e Ipê Amarelo, para que no futuro os eucaliptos existentes na praça sejam retirados, 

já que são arvores que não combinam com o espaço. O senhor João Ramalho falou sobre a 

recuperação de estradas vicinais, como a do Rio Real, Ponta da Serra, Saco do Camisa, 

Tabuleirinho, Lagoa do Junco e região, São Francisco, Lajes, Aroeira, Queimada Comprida, 

entre outros, totalizando 253 km de estradas vicinais recuperadas em 2017, além da limpeza 

do acostamento da estrada do povoado São José.  Referiu-se também sobre a poda de árvores, 

e destacou que a equipe responsável podou mais de 700 árvores por quadrimestre, ao longo do 

ano passado, em diversas localidades, na sede do município e também nos povoados, a 

exemplo do Tabuleirinho e São José. O Secretário informou ainda, que  foram recuperados 

esgotos e  canais na cidade, além da construção de um acesso molhado nas proximidades da 

lagoa da  comunidade Barragem, recapeamento asfáltico  na Avenida São José, revitalização 

dos canteiros da Praça do Conjunto Valadares, com a reposição de pedras portuguesas e 

jardinagem que é mantida pelos moradores da localidade, pintura de meio fio, que é realizada 

quatro vezes ao ano, percorrendo ruas avenidas e praças,  da sede  e dos povoados, totalizando 

30 mil metros de meios-fios pintados ao ano, com recursos próprios do município. Falou 

sobre os demais serviços realizados pela Secretaria, como as liberações de ligação de 

água, alvarás de construção, vistoria e liberação de habite-se, entre outros. No início deste 

ano, foi realizada uma reunião com os garis e margaridas, para saber quais as solicitações 

deles, e a principal reclamação era quanto à falta de contribuição da população com a limpeza 

pública, pois muitas vezes, as pessoas jogam lixo na rua, com a premissa de que pagam seus 

impostos, e ainda colocam o lixo de suas residências em dias e horários diferentes dos da 

coleta, por isso está sendo elaborada uma campanha par chamar a atenção da sociedade para 

esse problema.  Expôs também as ações realizadas este ano, a exemplo da reposição de 

lâmpadas de alguns povoados e ruas da cidade, poda de árvores, revitalização de praças, 

recuperação de estradas vicinais, retirada da cobertura da quadra do Distrito São José, 

calçamento da rua que vai para o antigo matadouro, além da ornamentação feita pelo artesão 

Dica de Gari.  O secretário falou ainda sobre os projetos futuros que a gestão pretende 

realizar, que é a revitalização da Praça do Vaqueiro, concretagem na ponte que liga a 

comunidade Bonfim.  Falou que, as pessoas precisam contribuir com a limpeza da cidade, e 

contou que já foram realizadas três limpezas no conjunto Valadares, pois as pessoas reformam 

suas casas e, habitualmente depositam o entulho naquele espaço, bem como na estrada que 

liga o povoado Rio Real, que era um grande depósito de lixo, e que foi limpo pela gestão 

recentemente, mas as pessoas continuam com as mesmas práticas. Na oportunidade,  pediu 

que as pessoas não subissem no canteiro da Praça da Capelinha, nem retirassem as mudas das 

plantas da Praça, ou no carro de boi, recém instalado, para tirar fotos, para que não sejam 

danificadas aquelas obras de arte, que devem ser apreciadas com os olhos. O senhor vereador  
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João Ramalho contou também, que o Prefeito está pleiteando junto ao Governo do Estado, a 

cessão do Ginásio de Esportes, para que a emenda de 400 mil reais que ele conseguiu seja 

utilizada para revitalizar e reformar aquele espaço, e pediu que os vereadores colaborassem 

solicitando essa cessão ao Governador do Estado. A seguir, comentou sobre a recuperação do 

calçamento da Rua da Delegacia e pintura do prédio daquela unidade policial com recursos do 

município, além da reposição de lâmpadas metálicas nas Praças Ozória Mota, Praça Irmã 

Marielle, Praça Tancredo Neves, Praça da Santa Cruz até a UNIT, bem como da Praça, 

Quadra e nas ruas  do Povoado Rio Real, povoados São José e Mimoso, reposição de 

manilhas da rede de esgoto na Rua João Elias de Souza, Pedro Rocha Sobrinho, Rua José dos 

Santos, limpeza da continuação do canal da Rua Paulo Santos, que era represada por um 

proprietário de terreno, reforma no antigo prédio da DMTT, para abrigar a Secretaria de 

Obras, Planejamento e para o Setor de Licitações da Prefeitura de Poço Verde. Em seguida, a 

senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis comentou que, a apresentação do Secretário 

foi brilhante, e através dela pode observar a quantidade de obras que o município recebeu ao 

longo de várias gestões passadas, e o Prefeito juntamente com o Secretário Municipal de 

Obras estão tendo a responsabilidade de manter os patrimônios públicos, e os parabenizou 

pelo trabalho, e espera que nas próximas apresentações o Secretário traga as obras realizadas 

pela atual Prefeito. Na oportunidade, a senhora vereador Délia também parabenizou a equipe 

da Secretaria Municipal de Obras, que é muito competente. Por conseguinte, o senhor 

vereador Gilson Santos do Rosário parabenizou ao Secretário, por estar atendendo a Lei 

Municipal 623/2012, e também a brilhante apresentação realizada pelo Secretário, que faz um 

trabalho de excelência junto a sua equipe. O edil observou que o Secretário falou muito sobre 

a colaboração da população para a preservação e cuidados com as Praças e logradouros 

públicos, e destacou a importância do auxílio das pessoas. Disse ainda, que o plantio de novas 

árvores dará um colorido muito bonito para as praças, mas também é muito importante que 

haja também o plantio de árvores frutíferas. O edil comentou que, alguns donos de 

estabelecimentos comerciais da Praça Tancredo Neves pediram que fossem instaladas 

câmeras de monitoramento e melhorada a iluminação de acesso ao Calçadão da Prefeitura, 

para que inibir a ocorrência de crimes nos finais de semana. E, sugeriu que, a Prefeitura 

adquirisse manilhas maiores, para a rede de esgotos, haja vista que as existentes não estão 

suportando o crescimento da cidade, e pediu também que fosse realizada a manutenção da 

ponte e do corrimão do Bomfim e limpeza do canal da Rua da Mangueira. E,  também 

afirmou acreditar que, na próxima vez que o Secretário vir a esta Casa, trará a relação de 

obras realizada pela atual gestão, e, concluiu agradecendo a presença de todos.  Continuando, 

o senhor vereador Gileno Santana Alves parabenizou o Secretário e sua equipe, pelo trabalho 

e pela explanação realizada. O edil falou sobre a situação do esgoto do povoado Saco do 

Camisa, que está muito complicada, haja vista que os proprietários dos terrenos mais 

adequados para a instalação da rede de esgotos não têm interesse de vender, enquanto isso, as 

pessoas despejam seus esgotos nas ruas do povoado, sem ter qualquer estrutura para isso, e 

pediu que o Secretário possa encontrar uma solução para este problema, juntamente com o 

Prefeito, bem como alertou que algumas estradas vicinais que foram feitas não  suportarão a 

quantidade de água, no período de chuvas e os transporte dos alunos não conseguirão passar, 

se não for colocado piçarra nelas. Por fim, parabenizou o Secretário pela manutenção dos 

patrimônios públicos do município, e acrescentou que certamente o calçamento do povoado 

Saco do Camisa será construído em breve, pois sabe da capacidade do Secretário e das 

pessoas que o cercam. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos parabenizou o 
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Secretário, pelo trabalho desenvolvido junto à Secretaria, com muita competência, garra e 

motivação, para fazer o melhor para o município, desejou-lhes sucesso na gestão da pasta, e 

ainda parabenizou os demais servidores da Secretaria, em especial o senhor Diego, que se 

esforça e contribui com seus serviços para o sucesso da gestão municipal.  Por conseguinte, o 

Secretário agradeceu a oportunidade de demonstrar as ações da Secretaria, agradeceu a 

presença da sua equipe de trabalho, agradeceu as palavras da vereadora Délia, e informou 

que, existem algumas obras em andamento, a construção de três Quadras Poliesportivas e da 

Academia da Saúde no Bairro Vaquejada, bem como a conclusão da UBS do Povoado 

Tabuleirinho, iniciada na gestão passada, mas por problemas burocráticos não foi concluída, 

mas a obra será retomada em breve. Disse ainda, que a UBS do povoado Saco do Camisa 

também tem alguns problemas judiciais, e estão sendo tomadas as providências para a 

resolução do problema e conclusão da obra.  Por outro lado, comentou que, em relação aos 

calçamentos novos, que têm sido pleiteados pela sociedade através dos vereadores, já foi feito 

o levantamento de todas as demandas, bem como o mapeamento topográfico e elaboração dos 

projetos, para que estes sejam realizados, através das emendas dos parlamentares, e até o dia 

31 de julho serão assinadas as ordens de serviços, para a realização dessas obras. E mais, 

contou que o Ex-Governador Jackson Barreto se comprometeu a encaminhar emenda no valor 

de R$ 1 milhão de reais, para recapeamento asfáltico de ruas, e o município já elaborou o 

projeto, que contemplará 70 km de ruas na sede do município. Por outro lado, o Secretário 

informou que, a Prefeitura está fazendo um levantamento de equipamentos e materiais para 

serem adquiridos, para melhorar o trabalho da equipe da Secretaria, e dentre estes está à 

requisição de formas de manilhas com uma bitola maior que 30 cm de diâmetro. Já em relação 

ao plantio de árvores, contou que, está elaborando um Projeto, para arborização dos bairros e 

conjuntos habitacionais do município, com árvores frutíferas e ornamentais, inclusive já 

foram plantadas diversas mudas na Praça da Juventude. O senhor João Ramalho afirmou que, 

a iluminação da Praça Tancredo Neves foi melhorada, mas em breve serão instalados postes 

mais altos, para aproveitar melhor a luminosidade das lâmpadas. E ainda, contou que o 

Prefeito tem o desejo de instalar câmeras em diversas ruas da cidade, até o fim da 

administração. Disse também que, já tem conhecimento sobre os problemas da Rua da 

Mangueira, e que tomará as providências cabíveis em breve. O Secretário comentou que, o 

esgoto do povoado Saco do Camisa é um grande desafio, pois não existe um local adequado 

para o escoamento das águas e dejetos, e se forem investidos recursos federais, deverá ser 

construída uma lagoa para tratamento dos dejetos, portanto, é algo mais difícil, mas possível 

de se resolver. Na manutenção das estradas priorizaram-se estradas principais, mas a 

prefeitura tem o interesse de fazer as demais estradas, mas alertou que o custo é muito alto, e 

a Prefeitura no momento não está em condições de fazer todas elas. Afirmou que, está sempre 

a disposição dos vereadores e da sociedade em geral, e destacou que a sede da Secretaria está 

prevista para ser inaugurada no dia 16 de maio, quando também se comemora o Dia do Gari. 

Em seguida, o senhor Presidente da Casa agradeceu e parabenizou o Secretário e sua equipe, 

pela explanação. Dando sequência ao Grande Expediente, o senhor vereador Edson de Jesus 

Reis Santos parabenizou o Secretário e sua equipe, pela explanação e pelo trabalho realizado 

por toda a equipe, desejou êxito para todos na trajetória da pasta. Falou sobre as casas do 

Conjunto Habitacional Acrísio de Araújo que não foram entregues ainda, haja vista o grande 

problema habitacional que o município enfrenta, onde existem muitas pessoas precisando de 

moradia, enquanto há várias casas fechadas nos conjuntos habitacionais em toda a cidade e 

também nos povoados, que estão abandonadas. Afirmou que as pessoas aguardam há oito 
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anos, para terem a sua casa própria e, pediu que os responsáveis pela Associação possam 

realizar reuniões, com o Prefeito, Secretário Municipal de Obras e também com os 

vereadores, para verificar o que pode ser feito, e esclarecer este assunto, para que as pessoas 

possam receber seus terrenos e construírem suas casas. O edil falou também sobre o apelo dos 

moradores da Travessa Zezinho, no Conjunto Antônio Carlos Valadares, que não tem 

calçamento e que pede, que o Governo Municipal interceda, pois quando chove, as pessoas 

tem muita dificuldade, para sair de suas residências, bem como também solicita que sejam 

tomadas providências, para a questão do esgoto do conjunto Françual, e ainda reposição de 

duas lâmpadas da Rua José Canoa Filho, que está totalmente às escuras. O parlamentar 

reafirmou a necessidade de uma guarda Municipal na cidade para preservar o patrimônio 

público, e também par aumentar a segurança no município.  Falou ainda o orador sobre a 

Indicação de sua autoria, solicitando que a Casa Legislativa contrate uma assessoria de 

imprensa, para que as ações dos vereadores sejam divulgadas, e a sociedade  possa entender o 

trabalho dos vereadores, pois muitas vezes a população não tem tempo para assistir as 

Sessões. Em seguida, lamentou a situação da educação do país, e destacou que pesquisas 

relatam que no passo em que anda a educação, seriam necessários mais de 200 anos, para 

todos os brasileiros fazer em uma leitura com excelência. E mais, afirmou que todos os 

cidadãos devem ter consciência de escolher políticos que façam a diferença e que não pensem 

apenas em favorecer a si próprio e a sua família. E se comprometeu a fazer o seu melhor, 

lutando para que o município seja mais justo e com mais qualidade de vida para os 

poçoverdenses.  Em seguida, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou sobre a 

Indicação 001/2018 de sua autoria, solicitando providências para o recapeamento asfáltico de 

ruas e avenidas do povoado São José, que se encontram muito esburacadas. O edil chamou a 

atenção que, se o município for contemplado com o recapeamento que o secretário comentou 

será muito bom para os moradores do povoado, se a sua Indicação também for atendida. 

Falou também que tem observado, o comportamento do Sindicato dos Professores, e percebe 

a inércia de seus representantes em relação às demandas existentes, em relação aos atrasos 

salarias, entre outras, e que alguns professores também têm percebido. Lamentou que, na 

gestão passada, os professores criticaram muito o ex-secretário de educação Paulo Roberto 

Caduda, que foi uma das pessoas que mais se doou para a luta dos direitos dos professores, 

até mesmo batendo de frente com o chefe do executivo na época. O orador afirmou também 

que, o SINTESE está muito calado, não dá qualquer nota de esclarecimento, ou de 

manifestação, contrária ao poder executivo, por outro lado, o SINDSERV, tem lutado e 

buscado melhorias para os servidores. E mais, contou que na gestão passada, o Governo 

Municipal e o edil eram duramente criticados pelos professores, que faziam manifestações e 

greves, e em momento algum, o edil deixou de abrir espaço para eles, pelo contrário sempre 

ouvia o que eles tinham a dizer. Disse ainda, o que foi denunciado no Ministério Público, pelo 

cumprimento de sua carga horária ser parte em sala, parte na Secretaria, e refletiu se 

atualmente, o SINTESE está tendo este controle.  E mais, disse que sofreu discriminação no 

grupo dos professores, apenas por ser de um agrupamento diferente e por ser amigo do ex-

secretário Paulo Roberto Caduda. O senhor vereador Pedro de Jesus comentou que, alguns 

professores têm colocado críticas nas redes sociais em relação aos salários, que ainda não 

receberam, mas um silêncio ensurdecedor ainda paira em toda a cidade, diferente de tempos 

de outrora, onde professores e dirigentes do SINTESE faziam poesia, e até choravam quando 

falavam sobre a sua situação quando ocorriam as reuniões e assembleias. Por conseguinte, o 

senhor vereador José Alessandro Santana Farias chamou a atenção, para a questão do 
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loteamento próximo ao conjunto Acrísio de Araújo e, relembrou que, foi apresentada uma 

Indicação, para que o Governo Municipal realizasse a limpeza e abertura de ruas, para que as 

pessoas pudessem construir suas casas, mas destacou que trezentas pessoas se inscreveram 

para receber uma moradia, através da Associação, e cada uma pagou a quantia de R$ 2 mil 

reais, para a aquisição do terreno e demais custos. Pediu que os representantes da Associação 

fizessem a prestação de contas para a sociedade, de como foi gasto este dinheiro. Também 

chamou a atenção para a grande quantidade de casas existentes nos conjuntos habitacionais, 

que estão fechadas, em decorrência de acordos políticos, enquanto muitas pessoas que 

realmente precisam de moradias não têm acesso a elas, e refletiu sobre a forma como é feita a 

escolha dos beneficiários dos programas habitacionais. Na oportunidade, o edil falou que 

infelizmente a gestão eficiente e cidadania não é eficiente de fato, pois o que mais se vê, são 

os problemas do município serem maquiados, a exemplo das obras e reformas que foram 

feitas na Praça da Santa Cruz, que foi reformada recentemente, em decorrência das 

festividades em homenagem ao novenário da Santa Cruz. Chamou a atenção sobre a atitude 

de todos os gestores, que logo no início de mandato, pintam os patrimônios públicos da cor do 

seu partido, desperdiçando o dinheiro público. O edil declarou em seguida, que o que foi 

exposto pelo Secretário João Ramalho naquela Sessão era para ter sido feito pelo Secretário 

Emílio de Jesus Souza, e esperava que os problemas dos esgotos dos conjuntos Françual e 

João Emídio tivessem alguma resposta, haja vista os inúmeros apelos e Indicações dos edis já 

apresentados. Na ocasião, o edil falou sobre o desrespeito do Prefeito as leis aprovadas nesta 

Casa, a exemplo da Lei da Regência de Classe, e do Piso Nacional, que também desrespeita a 

classe de servidores, a qual mais o apoiou nas últimas eleições, pois até a presente data, não 

sinalizou quando irá pagar os salários dos professores, e refletiu que, alguns professores estão 

acordando, mas ninguém fala em mobilização ou greve, enquanto na gestão passada era a 

primeira atitude a ser tomada. Por fim, falou sobre as plantas que foram plantadas nas praças, 

e destacou que em alguns períodos do ano, o município passa por dificuldade hídrica, e 

ponderou sobre quem ficará responsável por regar as plantas neste período, para que elas não 

morram? Será que elas foram plantadas de forma correta? Ele indagou ainda, quanto custou o 

carro de boi que foi instalado na praça? E pediu que a Prefeitura encaminhasse um documento 

para a Câmara descrevendo os valores gastos com aquele monumento. E, por não haver outros 

oradores inscritos para o Grande Expediente deu-se início à Ordem do Dia. Na Ordem do 

Dia, foram submetidos em discussão os Projetos de Decreto Legislativo 001/2018 - Concede 

Título de Cidadã Poçoverdense a senhora Tainá Santos Reis; Projeto de Decreto Legislativo 

002/2018 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao Pastor Carlos Henrique Alves 

Fernandes; Projeto de Decreto Legislativo 003/2018 - Concede Título de Cidadão 

Poçoverdense ao Pastor Idelmar dos Santos Oliveira; Projeto de Decreto Legislativo 

004/2018 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Jônatas Batista Oliveira. 

Durante as discussões, o autor do Projeto de Decreto 001/2018, o senhor Pedro de Jesus 

Santos justificou a sua propositura, e pediu que os colegas colaborassem com a aprovação do 

Título, para tornar a senhora Tainá Santos Reis uma Cidadã Poçoverdense. Depois o senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos justificou suas proposituras, e pediu a colaboração dos 

colegas na aprovação das matérias de sua autoria, concedendo os títulos de cidadãos 

poçoverdenses aos senhores Carlos Henrique Alves Fernandes, Idelmar dos Santos Oliveira, 

haja vista que ambos realizam trabalhos sociais e evangelístico de grande importância para o 

município, como a valorização da mulher, aconselhamento pastoral, aconselhamento aos 

usuários de drogas entre outras atividades, e também ao senhor Jônatas Batista Oliveira, que 
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é um jovem empreendedor que tem dado sua contribuição para a sociedade poçoverdense. 

Após as discussões, o Projeto de Decreto Legislativo 001,002,003 e 004/2018 foram 

submetidos em votação, obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE, EM 

ÚNICA VOTAÇÃO. Ainda na Ordem do Dia, foi submetido em discussão o Projeto de Lei 

946/2017 - Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza e dá outras 

providências e Projeto de Lei 947/2017 - Altera o artigo da Lei Ordinária Municipal nº 

350/2002, que dispõe sobre as Taxas Municipais e dá outras providências. Durante as 

discussões, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias questionou a atitude do 

Presidente da Casa, de colocar os Projetos de Lei 946 e 947/2017 para votação, pois as 

matérias já foram devolvidas por ele, mas verificou incoerências na redação de alguns artigos, 

as quais evidenciou através de ofício protocolados nesta Casa, e o Projetos foram colocados 

em discussão naquela noite, sem qualquer correção do Poder Executivo. O senhor Presidente 

por sua vez, comentou que após a devolução das matérias, no dia 28 de março, as mesmas 

foram protocoladas na Prefeitura Municipal, assim como o ofício do senhor vereador José 

Alessandro. Disse ainda, que colocou o Projeto em votação por orientação da assessoria 

jurídica da Casa, haja vista que, a Presidência está respondendo processo judicial, em relação 

ao descumprimento de prazos, referentes a estas matérias. Também informou que, a Prefeitura 

Municipal não respondeu as informações requeridas pelo senhor vereador José Alessandro. O 

senhor presidente sugeriu que a assessoria jurídica se reunisse com os vereadores na próxima 

Sessão, para que todas as dúvidas fossem tiradas sobre o assunto.  Depois, o senhor vereador 

José Alessandro comentou que, o município está sendo muito paciente, por não ter 

encaminhado os Projetos a esta Casa com as devidas alterações, e chamou a atenção dos edis, 

para que sejam responsáveis e que ajam com seriedade, pois será uma grande 

irresponsabilidade aprovar matérias tão importantes com erros em sua redação.   Em seguida, 

a senhora vereadora Josefa Délia indagou se, as indagações feitas pelo colega José 

Alessandro foram respondidas pelo Poder Executivo?  Mais uma vez, o senhor Presidente 

destacou que, o Poder Executivo não encaminhou as respostas. A seguir, o senhor vereador 

Edson de Jesus Reis Santos sugeriu que, o Projeto seja colocado em primeira votação, e após 

a aprovação sejam apresentadas Emendas referentes aos artigos que, o senhor José Alessandro 

apontou.  O senhor vereador Gilson do Rosário comentou, que a partir do momento que, os 

Projetos deram entrada na Casa, a Câmara deveria convocar um técnico da área, para estudar 

as matérias, depois convidar o técnico do Poder Executivo e confrontar as divergências dos 

artigos, para depois colocar a matéria em votação, e que todos tenham entendimento sobre a 

matéria. Por outro lado, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos indagou se haveria algum 

prejuízo para o Poder Executivo, e qual seria ele, se as matérias fossem reprovadas, e afirmou 

compreender que, o município precisa de recursos para administrar, mas ao mesmo tempo, os 

brasileiros de uma forma geral já pagam muitos impostos. Por fim, o senhor Presidente 

comentou que, os senhores vereadores José Alessandro e José Raimundo estiveram no 

escritório da assessoria contábil, mas as informações que obtiveram foram insuficientes, haja 

vista, que o Projeto trata de tributos, e necessitaria de um técnico especializado na área, bem 

como a assessoria jurídica que também analisa apenas a constitucionalidade do Projeto, e por 

estes motivos, a votação foi suspensa. E, por não haver outras matérias para serem discutidas 

ou votadas na Ordem do Dia, ou edis para se manifestar nas Considerações Finais, o senhor 

Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos convocados para no dia dez de 

maio de dois mil e dezoito, às dezenove horas realizarem a próxima Sessão Ordinária, e para 
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constar eu, vereador Edson de Jesus Reis Santos, lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo. 

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