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Ata da Vigésima Oitava Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em trinta 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), Amaury Batista Freire, 

Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gilson Santos do Rosário,  Josefa Délia 

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

proposições: Projeto de Decreto Legislativo 012/2019 - Concede Título de Cidadão 

Poçoverdense ao senhor Raimundo de Jesus Oliveira (Mestre Raimundo Faísca) e o Projeto de 

Lei 977/2019 - Dispõe sobre a denominação da Quadra Poliesportiva, anexa a Escola Municipal 

Governador Antônio Carlos Valadares e dá outras providências (Quadra Poliesportiva José 

Chaves de Abreu), ambas de autoria do senhor vereador Edson Didiu. Indicação 074/2019 - A 

Secretaria Municipal de Obras, solicitando o que segue: 1. Construção em regime de urgência de 

redutores de velocidade defronte a Escola Municipal Valdemar Martins de Castro, no povoado 

Lagoa do Junco, neste município de Poço Verde; de autoria do senhor vereador Léo de Fonsinho. 

Indicação 075/2019 - A Secretaria Municipal de Obras, solicitando o que segue: 1. Construção 

em regime de urgência de redutores de velocidade nas proximidades da Padaria do senhor Denis, 

no povoado Rio Real, neste município de Poço Verde, proposta pelo senhor vereador 

Raimundinho da Kombi. Indicação 076/2019 - A Secretaria Municipal de Obras, solicitando o 

que segue: 1. Informações a respeito do procedimento adotado para baixar o nível da água da 

Barragem Padre Antônio Melo Costa, no Distrito São José; 2. Limpeza e colocação de placas de 

sinalização alertando sobre os riscos aos banhistas da Barragem Padre Antônio Melo Costa, no 

Distrito São José, de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus Santos. Indicação 077/2019 - Ao 

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

Providências voltadas para a melhoria da rede de esgoto do Conjunto Habitacional João Emídio 

dos Santos, tendo em vista que o tanque de contenção estar transbordando, causando sérios 

transtornos aquela comunidade e adjacências; 2. Realização de estudo técnico voltado para a 

contenção das águas pluviais, que recorrentemente vem causando transtornos aos moradores das 

adjacências do antigo mercado municipal (Avenidas Epifânio Dória e Capitão José Narciso). 

Indicação 078/2019 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, 

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

implantação da Guarda Municipal, neste município de Poço Verde; 2. Providências junto aos 

órgãos competentes, voltadas para a criação do Serviço Gratuito de Disk Ambulância, neste 

município de Poço Verde; Indicação 079/2019 - Ao ilustríssimo senhor Antônio Mário Almeida 

Fonseca, Secretário Municipal de Educação, solicitando o que segue: 1. Colocação de lixeiras 

seletivas nas escolas municipais; 2. Compra de EPI – Equipamento de Proteção Individual, a 

serem utilizados pelos servidores que fazem a merenda e limpeza escolar, observando as normas 

de segurança vigentes; estas últimas de autoria do senhor vereador Edson Didiu. Em seguida, deu-

se início ao Grande Expediente, no qual o senhor vereador Léo de Fonsinho saudou os 

vereadores, a comunidade presente e todos que acompanham a Sessão através das redes sociais, a 

seguir, o parlamentar comentou sobre a Indicação oriunda de reclamações da comunidade  para 
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que em caráter de urgência construam  redutores de velocidade defronte a Escola Municipal 

Valdemar Martins de Castro e pediu ao Prefeito e ao Secretário de Obras para atender este 

apelo  o mais rápido possível. Voltou a comentar sobre a construção dos redutores de velocidades 

próximo ao Residencial Silvino Augusto e parabenizou o colega vereador Gilson Rosário pela 

iniciativa de articular  com os empresários do ramo da construção para disponibilizar o material e 

pediu para viabilizar a finalização da construção, a fim de se  evitar acidentes. Em seguida, o 

senhor vereador Gilson Rosário pediu aparte e explicou que na próxima semana será finalizada a 

construção. O senhor vereador Léo de Fonsinho reassumiu a Tribuna e reportou-se a questão da 

merenda classificando-a como de péssima qualidade na escola que trabalha e pediu para o pessoal 

do Conselho de Alimentação Escolar - CAE realizar visita nas escolas e observar as frutas e 

hortaliças que estão sendo fornecidas, e pediu para o Secretário de Educação conversar com o 

fornecedor para não mandar mais os alimentos estragados. O parlamentar falou a seguir, sobre a 

concessão de Títulos de Cidadãos Poçoverdenses e da necessidade de se pensar a quem vai 

oferecer. Também se reportou a propositura para nomeação da Quadra Poliesportiva na Queimada 

Cumprida do senhor vereador Didiu e disse que é preciso homenagear pessoas em espaços 

públicos que desempenharam alguma função importante. O senhor vereador Edson Didiu pediu 

aparte e explicou que o homenageado foi um dos primeiros moradores da região, por isso 

entendeu que seja merecedor. O senhor vereador Leó de Fonsinho falou que cada vez mais estar 

vendo a saúde precária e solicitou que o Secretário desempenhe seu papel com dignidade e 

afirmou que o titular da pasta da saúde tem sido desumano com a comunidade. Depois, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos cumprimentou os vereadores e a todos que acompanham a Sessão 

e falou da importância de estar cumprindo o papel com respeito disse que o debate no campo das 

ideias é importante porque possibilita o crescimento social, e que respeita as divergências no modo 

de pensar e tem responsabilidade na prestação de contas e que ouve o ponto de vista dos colegas 

porque todos têm o intuito de desenvolver o município. O edil comentou a Indicação apresentada 

de sua autoria e falou que nos últimos dias tem discutido sobre a situação da barragem do Distrito 

São José e afirmou que a comunidade tem recebido informações desencontradas, e por isso 

precisa-se de informações concretas para passar a população, por isso compreendeu a necessidade 

de fazer a solicitação a respeito do procedimento adotado para baixar o nível da água da barragem. 

Destacou que entrou em contato com o Prefeito e o Secretário de Obras para saber de informações 

e foi informado que devido à quantidade de água da barragem e da preocupação da população foi 

necessário acionar a Agência Nacional de Águas. O senhor vereador Gilson Rosário pediu aparte 

e disse também que recebeu ligações da população com a preocupação do esvaziamento, e logo 

procurou a Secretaria de Obras e foi explicado que em nenhum momento foi cogitado esvaziar a 

barragem e declarou que um funcionário da prefeitura disse à população que teria que esvaziar 

porque a água não servia. O senhor vereador Pedro Santos a seguir, falou da importância e do 

significado da barragem para a comunidade. Também falou que solicitou a limpeza e a colocação 

de placas de sinalização alertando sobre os riscos aos banhistas da Barragem. E, por não haver 

outros oradores inscritos para o Grande Expediente, deu-se início a Ordem do Dia, na Ordem do 

Dia, foram apresentados os Pareceres Pertinentes das Comissões ao Projeto de Lei 975/2019 - 

Dispõe sobre a denominação da Quadra Poliesportiva, localizada na comunidade Queimada 
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Comprida, neste município de Poço Verde e dá outras providências (Quadra Poliesportiva José 

Corrêa Pinto) e ao Projeto de Lei 976/2019 - Autoriza a doação de bem imóvel público 

dominical, pelo Poder Público Municipal e dá outras providências. A seguir, o PL 975/2019 foi 

submetida em discussão, no qual o autor do projeto senhor Edson Didiu fez a justificativa 

apresentando a história do homenageado, e pediu apoio aos demais pares para aprovação do 

referido projeto. Já o Projeto de Lei 976/2019, do Governo Municipal foi justificado pelo senhor 

vereador Gilson Rosário, que destacou a importância de regulamentar o terreno mencionado na 

matéria  para  o Estado, porque já existem recursos para dá maior qualidade de ensino aos 

poçoverdenses e solicitou dos demais vereadores aprovação. O senhor vereador Léo de Fonsinho 

disse que é uma satisfação votar no referido projeto que contribuirá sem dúvida com a educação 

nesta municipalidade. O senhor vereador Pedro Santos também comentou que quando o 

investimento é na educação tem o dever de aprovar e afirmou que o país que investe em educação 

terá uma população preparada, e voltou a falar a importância do Poder Legislativo para aprovação 

de matérias importantes como esta. Depois, a senhora vereadora Délia Félix disse que é uma 

satisfação votar em uma matéria desse teor, enquanto o senhor presidente Alexandre Dias abordou 

a relevância de votar em um projeto para uma melhor educação. Em seguida, os referidos Projetos 

de Leis foram submetidos em votação, obtendo como resultado: APROVADOS POR 

UNANIMIDADE EM PRIMEIRA VOTAÇÃO. E, por não haver outros edis para se manifestar 

nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos 

convocados para naquela noite de trinta de maio de dois mil e dezenove, às vinte horas, realizarem 

a Sessão Extraordinária, e para constar eu, vereador Edson de Jesus Reis Santos, lavrei a 

presente Ata e abaixo subscrevo. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, trinta de maio de 2019.  
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