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Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em dezoito 

de junho, 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 e Pedro de 

Jesus Santos. A seguir, houve a apresentação das seguintes proposições: Projeto de Decreto 

Legislativo 015/2019 - Concede a Comenda da Ordem do Mérito da Santa Cruz, ao senhor 

Jobelson Dória de Sousa; de autoria da senhora vereadora Délia Félix. Indicação 091/2019 - Ao 

excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito desta 

municipalidade, sugerindo o que segue junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo: 1. 

Calçamento da Travessa José Vieira dos Santos, no Bairro Vaquejada, próximo a Rua Beira Rio; 

2. Reparos na iluminação pública das Ruas Antônio Benício e Antônio das Neves, no Conjunto 

Habitacional Pedro Almeida Valadares Neto; 3. Reparos na iluminação pública na Rua Olegário 

Fonseca Santos; Indicação 092/2019 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor 

Santana de Oliveira, sugerindo o que segue: 1. Elaboração de Projeto de Lei autorizativo, para ser 

encaminhado a esta Casa, voltado para a celebração de convênio com a Banda Filarmônica Lira 

Santa Cruz, com a finalidade de custear a sua manutenção; estas proposituras de autoria do senhor 

Presidente Alexandre Dias. Indicação 093/2019 - A Secretaria Municipal de Obras, solicitando o 

que segue: 1. Reparos emergenciais na iluminação pública da Rua Gilberto Amado, no povoado 

Rio Real; 2. Capina das ruas do povoado Rio Real e pintura do meio fio, em virtude da 

proximidade das festividades tradicionais de São Pedro; esta última de autoria do senhor vereador 

Raimundinho da Kombi. Na sequência, em atendimento a Lei Municipal 623/2012, o Secretário 

de Obras e Urbanismo o senhor Bruno Leonardo iniciou falando das obras em andamento e dos 

recursos que estão para chegar e das ações que estão realizando através de emendas parlamentares 

e disse que a senhora Rita Fonseca - Chefe do Departamento de Planejamento fará explanação 

inicialmente dessas ações. A seguir, a senhora Rita Fonseca assumiu a Tribuna e  iniciou sua 

oratória falando da satisfação de estar nesta Casa apresentando a pasta e depois apresentou a 

equipe e falou que no início do ano teve a eleição do CONDEM e apresentou a nova presidente a 

senhora Gilmária e disse que o Conselho junto com o Departamento de Agricultura deu grande 

contribuição na realização de projetos e afirmou que a maioria das associações tem projeto e 

agradeceu a equipe e citou alguns eventos promovidos a exemplo do Dia do Agricultor e o Dia do 

Meio Ambiente. A oradora declarou que tem colaborador que é funcionário da DESO, que tem 

auxiliado nas audiências públicas porque o ano passado a população cobrava sobre o serviço da 

empresa. Falou da vistoria da defesa civil devido à preocupação da população a respeito do risco 

da barragem do Distrito São José. A oradora comentou sobre a realização das audiências públicas 

nos povoados e destacou as indagações da comunidade sobre a participação dos vereadores, a falta 

de médico e agentes de saúde e ainda salientou caso os vereadores queiram ter acesso às 

reivindicações da população nas comunidades podem solicitar as atas das audiências. Falou da 

reunião na FAMES onde foi debatido sobre a Portaria 424 que algumas mudanças nos convênios 

e contratos sobre a portaria e a mudança do SICONV para a Plataforma Mais Brasil. Também 



  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                                 

afirmou que tiveram reunião com a Caixa Econômica sobre os pontos de mel e disse que é um 

problema a ser resolvido porque a empresa entregou a Prefeitura na gestão anterior e disse que os 

recursos dos equipamentos foram devolvidos e tem apenas dois pontos que estão funcionando e os 

membros que estão arcando com todos os custos para funcionamento. Ainda, comentou que a 

ANA - Agência Nacional de Águas visitou a barragem do São José onde ficou definido que a 

Sedub, Cohidro, DESO e Defesa Civil ficassem com algumas atribuições para cada órgão e para o 

município ficou a responsabilidade de fazer a limpeza da área e disse que a DESO ficou de vir o 

engenheiro para ver a situação. Destacou reunião do Conselho da Mulher e afirmou que tem dado 

acompanhamento aos conselhos. Em seguida, a senhora Clarissa, arquiteta do município, 

comentou sobre algumas licitações realizadas no mês de junho para recapeamento na sede e 

pavimentações em alguns povoados e citou os valores e disse que em breve serão realizadas as 

licitações das praças dos povoados Junco e Ladeira do Tanquinho. Declarou que a Academia da 

Saúde já estar pronta e que estão finalizando os tramites junto ao Ministério da Saúde, bem como 

a UBS do povoado Tabuleirinho também já foi finalizada. Ainda comentou que a Quadra da 

Escola Valadares estar quase concluída  e a Quadra da Escola Deputado Messias Gois estar com 

mais 60% de execução e afirmou que o Governo Federal não estar repassando o valor das quadras 

e da cobertura da Escola Dimas Rabelo, por isso estar em ritmo lento. Disse que estão finalizando 

os projetos das praças do Largo da Trindade e do Agricultor no Distrito São José e o CRAS estar 

em processo de análise, destacou que os processos em fase final para realização da reforma das 

Quadras dos Povoados São José e Saco do Camisa. A seguir, o Secretário de Obras e Urbanismo 

assumiu a fala e destacou que estar à frente da pasta deste o mês de fevereiro e apresentou o 

quadro de funcionários efetivos da Secretaria. Ainda destacou que para exercer as atividades da 

Secretaria é necessário a contratação de prestadores de serviços, apesar de ter os efetivos, precisa-

se de um trabalho mais específico.  Salientou que a Lei da estrutura tem várias atribuições como 

obrigações da Secretaria de Obras e elencou algumas que considera as principais como a limpeza 

pública, manutenção da iluminação, manutenção de vias públicas e manutenção da rede de 

drenagem. O Secretário Bruno explicou que quando assumiu a Secretaria fez reunião com os 

prestadores de serviço que trabalham no caminhão coletor de lixo, porque ouvia as pessoas 

reclamarem do lixo em alguns pontos e declarou que este  serviço tem sido feito e  explicou que o 

que acontece é que algumas pessoas põem lixo depois do horário, e disse que ainda repercute esse 

transtorno e tem tentado fazer conscientização nesse sentido. Demonstrou que participou de um 

dia de conscientização e preservação do meio ambiente com o projeto  Super Ação e Dica de Gari 

com a coleta de lixo nas margens da Rodovia que dá acesso a Tobias Barreto. Destacou alguns 

serviços como poda de árvore e capinagem. Comentou que foram contemplados com trator através 

de emenda do ex-parlamentar André Moura  e disse que este recolhe diariamente varrição das 

ruas, poda de árvores  e dos entulhos realizados pelo município e abordou que as pessoas pensam 

que é papel da Prefeitura recolher entulho particular e afirmou que já tem dificuldade de recolher o 

que é obrigação porque a demanda é grande. Apresentou quantitativo de reposição de lâmpadas e 

manutenção da iluminação que foram realizadas em diversas localidades e na sede do município e 

abordou o valor gasto com esses materiais no primeiro semestre. Também falou sobre a 

manutenção da rede de drenagem em alguns pontos da cidade, como também manutenção de vias 
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públicas, estradas vicinais e limpeza em algumas nações, e citou algumas melhorias realizadas em 

algumas escolas e apresentou o quantitativo gasto nas obras e afirmou que irão realizar melhorias 

em outras escolas e não foram realizadas ainda pela escassez de recursos. Abordou a reforma do 

curral dos animais, manutenção do lixão da sede e do povoado Rio Real. Destacou mais 

atribuições da Secretaria a exemplo da fiscalização das obras públicas e privadas. Ainda comentou 

sobre a visita da Agência de Águas, Defesa Civil e da DESO, devido os rumores em torno da 

barragem do Distrito São José, onde foram  apresentadas medidas a serem feitas pelo município. 

Salientou um tema polêmico que diz respeito ao recolhimento de animais e dos novos 

empreendimentos particulares e a população vem cobrar da Prefeitura a iluminação, pavimentação 

e água e deixa o ônus para o município. Por conseguinte, o senhor Presidente Alexandre Dias 

iniciou parabenizando o Secretário pelo que vem desempenhando a frente da Secretaria e 

questionou se tem algum posicionamento a respeito da pavimentação da Travessa José Vieira dos 

Santos, que é um pedido da comunidade que já tem um tempo, bem como falou sobre a barragem 

do Distrito São José e destacou que tem resolução da Agência de Águas que diz que a Prefeitura 

que é a gestora da barragem e tem que apresentar relatório anual e indagou se a Prefeitura tem 

providenciado esse documento? O senhor Bruno Leonardo explicou que a pavimentação citada 

estar no cronograma de reposição de calçamento e declarou que este é um compromisso de 

governo do Prefeito, e sobre a barragem explicou não saber se o relatório foi fornecido e declarou 

que a ANA emitiu relatório sobre a vistoria para realização de manutenção. Depois, o senhor 

vereador Léo de Fonsinho também parabenizou o Secretário e salientou que espera que seja feita 

a pavimentação da Travessa José Vieira. Questionou sobre a cobertura da quadra da Escola 

Agrícola e indagou se a Prefeitura irá fazer a quadra com recursos próprios? E se ainda existe 

prioridade para reforma da Quadra no Conjunto Pedrinho Valadares e a construção da praça. Falou 

sobre o loteamento próximo ao posto Tavares onde alguns moradores perderam móveis devidos as 

chuvas e perguntou se existe possibilidade de pôr manilhas no local? Pediu para fazer visita à 

comunidade Ponta da Serra para observar até aonde tem o fornecimento de água da DESO para 

fazer extensão até a casa dos moradores ainda não atendidos pela DESO. Finalizou agradecendo e 

declarando que fica feliz por ver o titular da pasta aberto ao diálogo e solicitou em nome de todos 

os moradores do Conjunto Silvino Augusto, a instalação  de iluminação nas vias que dão  acesso a 

Simão Dias e Tobias Barreto. Em seguida, o senhor vereador Gilson Rosário saudou os senhores 

vereadores e ao Secretário e falou do intuito da lei atendida pelo Secretário, e que chamou a 

atenção da população para que em momentos como aquele possam participar das Sessões, para 

fazer suas reivindicações e disse que sempre defende que a comunidade possa  acompanhar os 

trabalhos dos vereadores e questionou se existe gari nos povoados e quantos? E ainda se foi 

realizada o serviço de iluminação da praça do povoado Tabuleirinho?  E como estar o andamento 

do calçamento no conjunto do povoado Rio Real e o desvio que fizeram? Informou que um trecho 

da comunidade Malhada Grande estar ruim e orientou se puder mandar a Patrol para consertar a 

estrada será de grande valia para a comunidade. Falou da barragem da comunidade Amargosa e 

sobre a quantidade de árvores e pediu para também fazer a limpeza e ainda destacou que foi 

colocado peixes na barragem e observou que tem pessoas pescando e pediu para o Prefeito fazer 

placas com sinalização de proibição da pesca porque os peixes estão pequenos. Comentou sobre o 
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episódio que um funcionário da Secretaria de Obras criou polêmica envolvendo a barragem do 

Distrito São José e disse que o Secretário não sabia. O titular da pasta respondeu as indagações do 

senhor vereador Léo de Fonsinho e disse que acha importante a participação da comunidade e 

assegurou que será realizado o serviço na referida rua. Comentou a cobertura da quadra da Escola 

Agrícola e afirmou que irão fazer o piso e enfatizou que tem recebido demanda sobre o esgoto no 

Conjunto João Emídio e disse que requer muito recurso e que têm feito paliativos e no Conjunto 

Françual destacou a necessidade também de fazer a rede de esgoto e aproveitou para destacar que 

o Conselho de Saneamento Básico estar fazendo um papel importante nesse sentido para fazer 

planejamento sanitário na cidade para tentar solucionar esses problemas. Depois, o senhor 

Presidente concedeu a fala a comunidade, e nesta oportunidade o senhor Irineu demonstrou sua 

indignação sobre a falta de pavimentação em sua rua e declarou que o gestor municipal prometeu 

fazer e até o momento não foi executado. O secretário Bruno afirmou que não tinha conhecimento 

da reivindicação do morador e disse que fica o compromisso de incluir na demanda. O orador 

explicou a situação da Praça Moacir e o problema na valha no loteamento Campus Verde com as 

inundações e salientou que as manilhas que município tem não suporta a vasão e declarou que  

tem sido feito desvio para nação. O senhor Bruno disse ainda que vai tentar contribuir junto a 

DESO sobre a água na comunidade Ponta da Serra e explicou que a iluminação das vias é de 

competência do Estado. Ainda respondeu que nos povoados é realizado o trabalho de limpeza 

pelos garis e sobre a iluminação da praça no povoado Tabuleirinho será atendido à solicitação 

antes do novenário será revitalizada a iluminação. Destacou que já foi autorizado a passagem no 

calçamento no povoado Rio Real. Depois, o senhor vereador Léo de Fonsinho comentou sobre a 

situação do Conjunto Françual e argumentou que esta é uma questão de humanidade. Na 

sequência, o senhor vereador Gilson Rosário disse que é importante à fala do vereador Léo de 

Fonsinho e afirmou que os projetos para construção de conjuntos são aprovados pela Secretaria 

de Obras e enfatizou que o problema estar na “mão amiga” e disse que é importante a fiscalização 

e o problema sobra para o poder público. Em seguida, o senhor Raimundinho da Kombi disse que 

irá começar os novenários no povoado Rio Real e questionou se o secretário irá fazer a capinagem 

nas ruas e pintar os meios fios? E ainda se já tomou alguma providência sobre o lixão próximo ao 

posto da DESO? Questionou quais serão as próximas ruas que serão feitas a pavimentação e se 

vão fazer as podas de árvores? Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos disse que se 

sente comtemplado pelo trabalho que vem desempenhando e afirmou que cabe aos vereadores 

trazer os anseios da população e destacou as Indicações atendidas pelo Secretário e argumentou 

que Bruno destacou que chegará mais um carro compactador e indagou se pode atender ao pedido 

da comunidade Cansanção? Disse em seguida o edil que juntamente com o senhor vereador Didiu 

conversaram com o Secretário Nacional da pasta do esporte e apresentaram algumas 

reivindicações sobre a criação de projetos de esportes na barragem do Distrito São José e declarou  

que buscarão parcerias com a Prefeitura. Pediu para falar sobre a reforma da praça do Agricultor e 

se a Prefeitura tem perspectiva de fazer calçamento na comunidade Cacimba Nova?  Destacou que 

já apresentou na gestão passada e na atual como Indicação o Plano Diretor e afirmou que o 

município já cresceu e também enfatizou a importância da atualização do código de obras, porque 

o que tem já é antigo. Comentou que ouviu que o munícipio seria comtemplado com recursos para 
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saneamento básico e perguntou se existe e o que falta? Ainda destacou que apresentará Indicação 

para fazer reorganização dos nomes das ruas. 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 Amaury Batista parabenizou o Secretário e toda a equipe da Secretaria e 

perguntou se o titular da pasta pode fazer alguma coisa em relação à entrada da Avenida Simão 

Dias e Tobias Barreto, que estar esburacada. Em seguida, o senhor vereador Didiu disse que fez 

Indicação sobre a iluminação da parte interna do CECAF, o edil também abordou sobre a questão 

da nomeação das ruas e perguntou se já houve informação aos órgãos sobre a atualização? Falou 

da recuperação das estradas vicinais e questionou se este serviço estar sendo feito com recursos 

próprios. O senhor Presidente destacou que vem solicitando ponto de ônibus na Rodovia Pedro 

Almeida Valadares, no Conjunto Silvino e nos povoados. O titular da pasta respondeu aos 

questionamentos dos vereadores e esclareceu as indagações e passou a palavra para a arquiteta 

falar sobre a reforma da praça do agricultor. A arquiteta Clarissa explicou na sequência que a 

emenda da Praça do Agricultor estar junto com a da Praça do Largo da Trindade e explicou que 

tem todo um processo envolvido e aprovação da Adema e a realização de licitação e sobre o 

código de obras disse que fizeram revisão do que já existia e passou para o Conselho de 

Saneamento – COMSAB que recomendará o envio para esta Casa do novo Projeto do Código de 

Obras e depois o Plano Diretor. O senhor Bruno Leonardo concluiu dizendo que estar sendo um 

aprendizado para a vida, e afirmou que se identificou na pasta e tem conseguido desempenhar bom 

papel interpessoal. Depois, o senhor Presidente parabenizou toda equipe pela explanação. O 

senhor vereador Gilson Rosário saudou mais uma vez os vereadores e a comunidade e abordou 

um assunto sobre a clínica de saúde, a respeito da conduta do médico na última sexta-feira e disse 

que de forma irresponsável o médico disse que não receberia a paciente porque era do estado da 

Bahia e afirmou que não é essa a forma de agir e precisa-se usar o lado humano e afirmou que de 

imediato entrou em contato com o Secretário de Saúde e o Prefeito que declararam que iriam 

tomar providências. Ainda destacou que a família irá procurar o Ministério Público e salientou que 

esse é o caminho porque o referido médico precisa ser responsabilizado. Comentou ainda que tem 

projeto nesta Casa sobre ajuda de custos para os médicos e declarou se este médico estiver 

trabalhando não irá votar na matéria. O senhor vereador Didiu pediu aparte e destacou que já 

ouviu reclamações desse médico e afirmou que não deve olhar de onde vem o paciente e 

questionou se tem alguma norma na clínica para não atender de outro estado? E declarou que o 

médico não tem que procurar saber onde moram os pacientes porque o SUS é universal. 

Continuando, o senhor vereador Gilson Rosário disse que em momento algum o médico deve 

procurar saber de onde vem como foi o caso relatado e informou que o município só tem a perder 

com esse médico atuando. Depois, o senhor vereador Léo de Fonsinho cumprimentou todos que 

acompanham a Sessão e comentou a fala do vereador Gilson Rosário e afirmou que é uma 

situação inaceitável e disse que o referido profissional da saúde poderá ser punido na justiça e 

declarou que médico nenhum pode se recursar a entender, porque o SUS é um direito de todos. O 

parlamentar disse que discorda da fala senhora vereadora Délia quando disse que apresentação do 

Secretário de Saúde tinha sido a melhor e afirmou que  aquela pasta só fez “merchan”. Agradeceu 

pela finalização dos redutores de velocidade na Rodovia Pedro Almeida Valadares ao lado dos 
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novos empreendimentos habitacionais. Declarou que ver a situação do município e que não é 

contrário a realização de festa e agradeceu a gestão por ter trazido as festas juninas nas ruas e 

abordou que tem várias pessoas com alguns meses sem receber e enfatizou que tem vários Fake 

News e pediu para o Prefeito pôr “os pés no chão” e destacou que é taxado como ruim e afirmou 

que não se preocupa com isso. Agradeceu ao Presidente da Casa pelo vídeo do recapeamento do 

estacionamento do CECAF e comentou reunião com o governador Belivaldo para fazer algumas 

solicitações para o município. Em seguida, o senhor Presidente senhor Alexandre Dias apresentou 

Indicação para elaboração de Projeto de Lei voltado para celebração de convênio com a Lira 

Santa Cruz e defendeu para que a associação possa ter autonomia e não dependa de doações e 

enfatizou que a Lira faz parte da história do município. Depois, o senhor vereador Amaury Batista 

reforçou a Indicação e destacou que o Prefeito anunciou no dia 03 de maio que iria fazer projeto 

de lei nesse sentido. O senhor vereador Didiu comentou que esteva na Rádio Tropical FM e houve 

momento que o Prefeito falou da situação que estavam os ônibus escolares na gestão passada e 

relatou que entrou no transporte escolar e estavam sujos e procurou saber o que estar acontecendo? 

Ainda o senhor vereador Léo de Fonsinho acrescentou que tem recebido cobranças pela lotação 

nos ônibus e que essa mesma pessoa reclamava na gestão passada. Ainda falou que participou da 

7° Conferência Estadual de Saúde e disse que solicitará através de ofício para participar da 

Conferência Nacional de Saúde em Brasília. 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 cinco de junho 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, dezoito de junho de 2019.  
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