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Ata da Quadragésima Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, 

realizada em vinte e três de agosto, 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, procedeu-se a 

dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior.  Em seguida, foram apresentadas as 

seguintes proposições: Indicação 064/2018 - Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal,  

senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira, sugerindo o que segue: 1. Providências  

emergenciais junto aos órgãos competentes da administração pública, voltadas para 

limpeza do canal de esgoto que passa próximo a Clínica de Saúde da Família João 

Antônio de Abreu,  bem como limpeza e capina dos arredores, tendo em vista a praga de 

pernilongos que vem atormentado os moradores daquelas proximidades, de autoria do 

senhor Presidente Alexandre Almeida Dias; Indicação 065/2018 - Ao Excelentíssimo 

Prefeito Municipal,  senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira, sugerindo o que segue: 

2. Providências emergenciais junto aos órgãos competentes da administração pública, 

voltadas à limpeza das fossas do Conjunto Habitacional Françual de Souza, com a 

contratação de carro “minhocão”, bem como, estudos para viabilização de obra 

estrutural de saneamento básico naquela comunidade, para minimizar os transtornos 

existentes, que ameaçam a saúde pública e não propiciam qualidade de vida aos  

moradores daquela região. 3. Providências  emergenciais junto aos órgãos competentes 

da administração pública, voltadas à vinda do carro FUMACÊ, para atuar em todas as 

ruas da sede desta municipalidade, em especial nos arredores da Clínica de Saúde da 

Família João Antônio de Abreu, de autoria da Bancada da Oposição.  E, por não haver 

oradores inscritos para o Grande Expediente, ou matérias para a Ordem do Dia, deu-se 

início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Edson 

Didiu falou que algumas pessoas o abordaram, para falar sobre um problema que estão 

tendo para obter o Habite-se, para formalizar financiamento imobiliário com a Caixa 

Econômica.  Segundo informações, o Secretário Municipal de Obras tem dificultado o 

acesso ao documento, de algumas pessoas que não pertencem ao mesmo grupo político 

que ele, apesar da apresentação de toda  documentação necessária, para a aquisição de 

tal documento, enquanto outras empresas e construtoras não tem tido qualquer 

dificuldade para ter acesso ao documento.  Ele afirmou ainda, que na próxima segunda 

se dirigirá à Secretaria Municipal de Obras, para esclarecer este assunto e trazer as 

informações na próxima Sessão. Por fim, ele agradeceu a presença dos munícipes na 

Sessão e aos que estão acompanhando através das redes sociais. 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 dia vinte e oito de agosto de dois 
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mil e dezoito, às dezenove horas, 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, em vinte e três de agosto de 2018.  
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