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Ata da Quinquagésima Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, 

realizada em vinte e cinco de setembro, 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, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário e Josefa Délia 

Félix dos Reis. A seguir, procedeu-se a dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior. 

Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: Indicação 076/2018 - Ao 

excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito Municipal, 

solicitando o que segue: 1. Providências emergências junto a Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo, voltadas para a ampliação e modernização  da iluminação pública 

da Rua Tobias Barreto até o Conjunto Habitacional Silvino Augusto de Sousa. 2. 

Providências emergências junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas 

para a ampliação e modernização da iluminação pública da Avenida Simão Dias até o 

Conjunto Habitacional Silvino Augusto de Sousa, de autoria do senhor Presidente 

Alexandre Almeida Dias; Projeto de Lei 959/2018 - Estima a Receita e fixa a Despesa 

do Município de Poço Verde para o exercício financeiro de 2019, de autoria Governo 

Municipal. A seguir, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o senhor vereador 

José Alessandro Santana Farias parabenizou os alunos, professores e todo corpo 

diretivo da Escola Municipal Porfirio Vieira da Silva, por ter sido contemplada com três 

tabletes do Projeto Semana do Trânsito. Ele convidou todos os poçoverdenses a 

participarem da semana do trânsito, que será realizada de 8 a 11 de outubro. O edil a 

seguir, falou sobre a situação do transporte escolar dos estudantes e professores da 

Escola Municipal Veridiano Zacarias e da Escola Municipal Porfirio Vieira da Silva, e 

contou que no período da tarde, o veículo não comporta a quantidade de alunos que 

transporta, e muitas crianças vão até a escola em pé, mas, o que mais chama atenção é o 

fato dos professores também virem em pé e não questionarem nem reclamarem, como 

faziam na gestão passada. O edil lembrou que recentemente, o município recebeu um 

ônibus novo.  Na oportunidade, o senhor vereador José Alessandro pediu o apoio dos 

colegas vereadores, em especial os que fazem parte da Comissão de Educação e aos 

senhores vereadores Gilson Rosário e Gileno, para que possam pedir ao Prefeito e ao 

Secretário Municipal de Educação que coloquem esse novo ônibus para pegar os 

estudantes no povoado Saco do Camisa. O parlamentar afirmou que, o município de 

Poço Verde foi avaliado com 91% no quesito Transparência, mas, salientou que já 

tentou diversas vezes buscar informações no portal do município, e não conseguiu, 

portanto ele acredita que este percentual esteja incorreto. Pediu que, o Prefeito 

disponibilizasse um técnico da Prefeitura, para explicar passo a passo aos vereadores e 

funcionários desta Casa, como funciona o Portal da Transparência. Ele contou que, 

desde o início do ano tem solicitado informações sobre onde foram gastos os recursos 

do salário educação, e destacou que a informação que tem é que foram gastos no 

transporte escolar, mas, infelizmente não percebe qualquer melhoria neste sentido, pois, 

o transporte continua do mesmo jeito que a gestão passada deixou. O orador reportou-se 
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na sequência sobre as dificuldades que as pessoas têm enfrentado com a seca e a falta de 

água, tanto para a sua subsistência e sobrevivência, quanto dos animais que criam. Ele 

falou sobre a questão da nação do povoado Lagoa do Mandacaru, que está num terreno 

que, inicialmente foi doado, mas, depois foi vendido e cercado por um particular, e está 

trancada com cadeado, impedindo que as pessoas possam pegar água no local.  Por meio 

de aparte, o senhor vereador Gileno Santana comentou que, desde a gestão passada 

vem pedindo que seja realizada a limpeza nas nações existentes no município, e 

destacou que esse problema vem se arrastando há algum tempo, pois, a Prefeitura não 

consegue localizar a pessoa que supostamente comprou o terreno, tampouco encontrou 

qualquer documento comprovando a doação daquele terreno. Ele afirmou que, este 

assunto é muito relevante, e pede que a Prefeitura tome providências em relação ao 

problema, pois, as pessoas que moram na localidade estão sofrendo com a seca, 

enquanto a água está trancada neste reservatório. O edil disse ainda, que vem lutando 

juntamente com os Prefeitos que passaram e o atual, para resolver a questão do 

abastecimento para a região da Lagoa do Mandacaru, mas, infelizmente não tem logrado 

êxito, e falou do descaso da empresa DESO com outras localidades que, pagam pelo 

serviço de distribuição de água, mas, não tem recebido. Continuando, o senhor vereador 

José Alessandro  disse que, está buscando  informações sobre a doação daquela nação, 

e procurando o novo proprietário, para  tentar sensibilizá-lo sobre a importância de 

manter o local aberto, já que as pessoas daquela localidade estão passando muita 

necessidade. Ele relembrou que, no início do mandato fez diversas Indicações 

solicitando a limpeza de todas as nações existentes no município, e até o momento 

apenas uma delas foi limpa, a do povoado Malhada Grande, e afirmou que reiterará suas 

solicitações, para que a Prefeitura possa realizar os serviços antes que as chuvas 

cheguem. O edil falou sobre a sua honra em estar pedindo votos, para o time de Lula, e 

refletiu sobre o impeachment dos ex-presidentes Fernando Collor e Dilma Rousseff, e 

destacou que o primeiro foi retirado pelo povo, e a segunda através de um golpe, contra 

a democracia do país, pois, foram os políticos corruptos que, atualmente estão visitando 

as casas das pessoas pedindo votos, para continuarem no poder, e após as eleições irão 

votar em projetos contra o povo. Ele disse ainda, que continuará apresentando seus 

candidatos para a população com muito respeito e argumentando porque está apoiando-

os, pois, se forem eleitos manterão seu compromisso com o município de Poço  Verde. 

Em seguida, o senhor Presidente falou sobre as Indicações de sua autoria, solicitando a 

construção de rede de esgoto no Bairro Fazendinha a partir da Dakota Calçados 

passando pela beneficiadora de grãos do senhor Carlinho Cigano e do senhor Zé de 

Osmundo ligando a rede do galpão de Nono de Lerindo. Ele pediu ainda, que fossem 

tomadas providências emergências junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, 

voltadas para a ampliação e modernização  da iluminação pública da Rua Tobias 

Barreto até o Conjunto Habitacional Silvino Augusto de Sousa, e ampliação e 

modernização  da iluminação pública da Avenida Simão Dias até o Conjunto 

Habitacional Silvino Augusto de Sousa, haja vista que o conjunto possui mais 311 

casas, onde pelo menos 200 famílias residem naquele local, além de outras casas, que 

existem ao lado do conjunto, portanto um local muito habitado e que merece grande 
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atenção.  Na oportunidade, o edil falou como os cidadãos podem avaliar os candidatos a 

deputado que se apresentam, e destacou que, o eleitor pode verificar se aquele candidato 

será um bom representante, mesmo os que estão concorrendo o pleito pela primeira vez, 

observando a sua postura, suas redes sociais entre outros, enquanto os que já ocuparam 

algum cargo eletivo podem ser pesquisados no portal da Câmara dos Deputados, 

inclusive é possível verificar até mesmo, eventuais emendas e projetos que eles 

apresentaram para o nosso município. Em relação a Governador do Estado, o orador 

comentou que alguns munícipes têm dito que, recentemente foi assinado pelo 

Governador atual, que em breve realizará a pavimentação asfáltica de algumas ruas do 

município, mas, até o momento não chegou. Ele indagou ainda, se a malha asfáltica que 

está sendo colocada na rodovia de Simão Dias chegará até o município de Poço Verde?  

E afirmou que, fez essa pergunta a um dos funcionários que estavam fazendo o serviço, 

mas, o operário explicou que, até o momento aquela malha viária se estenderia por 14 

quilômetros, e não soube informar  ao edil se chegaria até o município de Poço Verde. 

Por meio de aparte, o senhor vereador Edson de Jesus comentou que, essa Rodovia é 

muito perigosa, e esta constatação se dá pelo número de capelas que existem ao longo 

dela, e como motorista do SAMU percebe que a maioria dos acidentes se deve à falta de 

sinalização e de acostamento, e  apesar da manutenção que está sendo realizada, a 

Rodovia continua sem acostamento, se configurando como uma obra eleitoreira, feita às 

pressas sem planejamento, para que os atuais governantes continuarem no poder. O edil  

disse ainda, que as pessoas estão mais conscientes, pois, estão abrindo os olhos, e 

certamente esse pleito será muito diferente dos outros, já que o povo vai escolher quem 

melhor lhes represente democraticamente. Em seguida, o senhor vereador Gileno 

Santana comentou que, sempre tem dito que se houvessem eleições todo ano, as coisas 

funcionariam e ressaltou que, ainda não tem um candidato a governador, mas, se essas 

obras prometidas pelo governador forem concretizadas, certamente irá apoiá-lo, pois, 

estará trazendo benefício para a população poçoverdense. Continuando, o senhor 

Presidente comentou que, se o asfalto não chegar até Poço Verde é sinal de que o 

município está sendo desprivilegiado, pois, os contribuintes do município pagam os 

mesmos impostos que os contribuintes de Simão Dias.  Por sua vez, o senhor vereador 

Gilson Rosário comentou que, se o asfalto não chegar até Poço Verde será muito triste 

para os poçoverdenses, e um descaso do Governador, mas, caso o seu candidato vença a 

eleição ele solicitará pessoalmente, que essa obra seja realizada. Já o senhor vereador 

José Alessandro parabenizou o senhor Presidente pelas Indicações ora apresentadas,  

pois, são de grande relevância para a sociedade poçoverdense, e destacou que este é o 

verdadeiro papel do vereador, solicitar que o município execute os serviços, quantas 

vezes forem necessárias. E mais, disse que infelizmente vice não tem autonomia para 

fazer obras, no entanto, se tiver oportunidade de falar com o senhor Belivaldo, solicitará 

a ele que mande o asfalto pelo menos até o Distrito de São José, pois será um descaso 

do governador se o asfalto não chegar até Poço Verde. O senhor vereador Amaury disse 

que solicitará ao seu candidato que o asfalto chegue até a sede do município. Por outro 

lado,  a senhora vereadora Délia afirmou que, de fato vice não manda em nada, nem tem 

autonomia para realizar obra nenhuma, pois, ela já foi vice-prefeita duas vezes e, sabe 
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muito bem como é isso. A edil disse que, em cinco meses de gestão o senhor Belivaldo 

fez muito mais coisas, que outros Governos não fizeram em quatro anos, e em relação 

ao asfalto, se não for feito ainda este ano, se eleito este fará muito em breve, pois,  é um 

homem comprometido com o povo.  O senhor vereador Gilson do Rosário comentou 

que, o Prefeito assinou convênio para o recapeamento asfáltico, mas, a obra será 

realizada pelo Governo do Estado, mas não há como se comparar a atuação de um vice-

prefeito, com a de um vice-governador que foi chefe da Casa Civil e Secretário de 

Estado, por muitos anos. Continuando, o Presidente Alexandre comentou que, a cidade 

de Simão Dias foi muito privilegiada, e faltaram ruas para colocar asfalto, e teme que 

em decorrência da proximidade das eleições esse asfalto não chegue ao município de 

Poço Verde. Ele disse ainda, que independente do governo municipal ser aliado ou não, 

muito políticos têm encaminhado emendas para obras no município, portanto não quer 

dizer que se o candidato do Prefeito não vencer a eleição a cidade será abandonada, e 

deu exemplos do que aconteceu em outras gestões. E, por não haver outros oradores 

inscritos para o Grande Expediente, deu-se início às Ordem do Dia. Na Ordem do Dia 

foram apresentados os Pareceres Favoráveis da Comissão Permanente de Justiça 

Legislação e Redação e da Comissão Permanente de Educação Cultura, Saúde e Meio 

Ambiente ao Projeto de Lei 957/2018 - Concede reajuste de remuneração aos médicos 

contratados pelo Programa Saúde da Família - PSF e dá outras providências. Não 

havendo quem quisesse discutir, a referida matéria foi submetida em votação, obtendo 

como resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA 

VOTAÇÃO. 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 naquela 

noite de vinte e cinco de setembro de dois mil e dezoito, às vinte horas, realizarem a 

próxima 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, em vinte e cinco de setembro 2018.  
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