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Ata da Sexagésima Sétima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em vinte e dois 

de novembro, 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: 

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, Gileno Santana Alves, 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: Projeto de Decreto Legislativo 014/2018 - Concede Título de Cidadão 

Poçoverdense ao senhor Wellington Leão Ribeiro; Projeto de Decreto Legislativo 015/2018 - 

Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Dejaildo Santana da Silva; Projeto de Decreto 

Legislativo 016/2018 - Concede o Certificado Cidadão Empreendedor Municipal Juca Santana ao 

senhor Dejaildo Santana da Silva; Projeto de Decreto Legislativo 017/2018 - Concede o 

Certificado Cidadão Empreendedor Municipal Juca Santana a senhora Maria do Carmo Santos 

Batista; Projeto de Decreto Legislativo 018/2018- Concede a Comenda da Ordem do Mérito 

Professor João de Oliveira a professora Maria José Fernandes Rosário(Bazé); Projeto de Decreto 

Legislativo 019/2018 - Concede a Comenda da Ordem da Santa Cruz ao senhor João Marcos do 

Rosário Silva; Indicação 091/2018 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, Prefeito Municipal, solicitando o que segue: 1. Providências emergências a pedido da 

ODDA – Defensores dos Animais, voltadas para a colocação de comedouros e bebedouros nas 

principais avenidas da sede deste município de Poço Verde, todas estas proposições apresentadas 

pelo senhor Presidente Alexandre Almeida Dias. No Grande Expediente, o Presidente publicou o 

convite do IV Encontro de Capoeira Mestre Bezerra e IX Batizado e troca de cordões do Grupo de 

Capoeira Clipes, e informou a programação do evento que será realizado nos dias 08 e 09 de 

dezembro na Escola Estadual Antônio Muniz. Na oportunidade, também publicou ofício nº 

121/2018, da Secretaria Municipal de Controle Interno, no qual a Secretária Nelma Suely Alves 

Santos se coloca à disposição, para dirimir eventuais dúvidas sobre o Projeto de Lei  961/2018, que  

Altera  artigo da Lei Ordinária Municipal nº 350/2002, que dispõe sobre as Taxas Municipais e dá 

outras providências e sobre o Projeto de Lei  962/2018, que dispõe sobre o imposto sobre serviços 

de qualquer natureza e dá outras providências. Depois, o senhor José Ivan Ribeiro dos Santos 

Filho utilizou-se da Tribuna Livre, com o objetivo de falar a respeito da Emancipação Política do 

Município de Poço Verde (65 anos). O orador fez algumas homenagens através de poesias, a 

pessoas que de alguma forma passaram por sua vida e lhe inspiraram a escrever, como em 2009, 

quando estava na função de Conselheiro Tutelar e numa das visitas, conheceu uma família com 

onze filhos, que apesar da fome não se deixavam abater e naquela ocasião cantaram juntos com o 

orador, destacou o orador que aquele momento lhe marcou, para toda vida. Também fez uma 

homenagem ao senhor Mário Romão de Santana, do Amargosa, que apesar da avançada idade, tem 

uma grande disposição para praticar  esporte que é a sua paixão, o futebol. O orador declarou que 

escreveu um poema em homenagem a cidade de Poço Verde, que o acolheu como filho, apesar de 

não ser natural dela. Por fim,  agradeceu o convite do Presidente da Casa e concluiu desejando 

sucesso a todos os vereadores.  Por conseguinte, o Presidente comentou que o senhor Ivan Ribeiro é 

um exemplo de que a perseverança e a educação podem transformar o ser humano, haja vista que 
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ele é oriundo de uma família humilde, e mesmo assim, conseguiu galgar seu espaço na sociedade, 

através de seus esforços, e certamente os poçoverdenses sentem-se honrados em tê-lo como 

conterrâneo, concluiu o edil. Em seguida, a senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis 

parabenizou o  senhor Ivan Ribeiro, pelo seu brilhante trabalho e destacou que gosta muito de 

poemas, e disse que os poetas têm o coração puro, concluiu desejando muito sucesso para o 

convidado do dia.  Por conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, 

a globalização no mundo está tomando conta de tudo, e os jovens estão sendo atraídos mais pelas 

tecnologias, que pela literatura, e atualmente uma criança de seis anos, tem mais informação que um 

imperador romano, e destacou que o senhor Ivan sempre tem incentivado que as pessoas leiam 

mais. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos parabenizou o senhor vereador 

Alexandre, pelo convite ao senhor Ivan Ribeiro, que é um jovem por quem  tem muita admiração, 

por ele ser um ávido defensor inconteste dos direitos humanos, como também do estatuto da criança 

e do adolescente, e ainda por ser um assistente social dedicado e futuramente um advogado 

comprometido, e concluiu desejando-lhe muito sucesso na sua vida, como também na sua carreira.  

Na oportunidade, o senhor Presidente publicou convite da Organização Defensora dos Direitos dos 

Animais - ODDA, para o II Seminário Animais Cuidados e Direitos, se realizar no dia 23 de 

novembro a partir das 8h30min, no Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, e publicou a 

programação do evento. Falou também sobre a Indicação de sua autoria, solicitando que o Poder 

Executivo disponibilizasse comedouros e bebedouros, nas principais ruas da cidade, para que os 

animais abandonados pudessem se refrescar e alimentar-se. Também parabenizou a Presidente da 

Organização pelo trabalho que ela tem feito, e se colocou à disposição para ajudá-la no que for 

necessário, para intermediar o contato com o Poder Executivo Municipal. Depois, em atendimento a 

Lei Municipal 623/2012, a Secretária Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos, senhora Adriana de Jesus Souza, compareceu a Sessão, para 

apresentar a sua pasta, e falou sobre as ações realizadas pela Secretaria no segundo semestre do 

corrente ano. Como destaque, a oradora comentou que, a Secretaria está se dedicando a realizar 

todos os tramites, para a reativação do poço artesiano do povoado Cacimba Nova, que necessita de 

limpeza e uma nova bomba. Comentou, da inspeção técnica para a regularização do abastecimento 

do poço na comunidade Ladeira do Tanquinho em parceria com a Prefeitura, DESO e Ministério 

Público Estadual, porque haviam  pessoas que estavam usando água indevidamente, sendo feito 

relatório para notificar estas pessoas e regularizar o abastecimento. A Secretária também falou sobre 

a visita técnica junto a DESO para averiguar a viabilidade de ativação da rede de abastecimento de 

água na comunidade saquinho e adjacências e no momento já está em execução. A seguir, o 

engenheiro Agrônomo Clayne Willian reforçou a fala da Secretária e afirmou que em parceria com 

a DESO estão  perfurando três novos poços  e destacou que a capacidade de operação vai triplicar e 

melhorará o abastecimento de água no município podendo fazer cobertura em todo município. 

Falou do convênio com o  INCRA para construção de poço  no assentamento Jacurici e explicou 

que este fica no estado da Bahia e que  precisa de autorização do INEMA para abastecer as 

comunidades próximas. Também destacou a fiscalização de caminhões particulares no Jacurici e de 

reunião com a Defesa Civil sobre os problemas meteorológicos a respeito dos riscos de estiagem e 

assinatura do Decreto pelo Prefeito e atendimento de todas as comunidades pelos carros-pipa. O 
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engenheiro Clayne também falou da futura Unidade de Conservação nas comunidades Lages e 

Malhada Grande e da visita técnica do Secretário de Estado da Agricultura para viabilidade da 

unidade de conservação e que estão aguardando recursos. Ainda, justificou que não foi possível 

fazer inauguração da Sala Verde,  projeto do Ministério do Meio Ambiente. Comentou do Projeto 

em parceria com o CAPS a respeito da horta medicinal e discorreu sobre as atividades de educação 

ambiental na Escola Municipal  Porfírio Vieira da Silva e na Escola Municipal Deputado Messias 

Gois, sobre a futura instalação de Sala Verde. O orador, falou também da reunião sobre o Projeto do 

galpão de triagem com a Consesul e representantes da Cooperverde, para apresentação da planta do 

futuro galpão.  A seguir, falou sobre as atividades no que se refere à agricultura e explicou que as 

sementes críolas foram batizadas como sementes da liberdade e trouxe número de atendimento na 

Secretaria,  explicou que a Secretaria junto com o INCRA firmaram convênio de cooperação 

técnica porque não estar tendo mais assistência técnica dentro dos assentamentos devido a 

problemas burocráticos e para não parar as atividades a Prefeitura está acompanhando alguns 

projetos nos assentamentos. Disse que o município foi comtemplado com representação para ir para 

Fortaleza e a Salvador para participar da sistematização das experiências do projeto Dom Távora e 

destacou a importância de mostrar as experiências da região e tentar trazer mais recursos e declarou 

o orador que têm interesse de trazer mais projetos para o município. Destacou em seguida, o 

acompanhamento da visita do IBGE para fazer amostragem de produtividade e falou da importância 

do laudo de avaliação sobre a garantia safra, que garante a perda de safra, destacou ainda, a parceria 

com o SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Sergipe, que trouxe o curso negócio 

certo e a capacitação de produtores de caprino e ovinos, e ainda através do SENAR estão tentado 

trazer a   ATEG – Assistência Técnica e Gerencial para capacitar os produtores acompanhado de 

técnico por dois anos. Comentou da participação de integrante da Secretaria em Goiás no Seminário 

de Sementes Críolas e destacou a importância da parceria com o Movimento Camponês Popular. 

Continuando, a Secretária falou da capacitação do garantia safra e quantificou os laudos feitos e os 

beneficiários e disse que a primeira parcela será paga em dezembro e comentou sobre o início das 

inscrições do garantia safra 2019 e quantificou o número da Regularização Fundiária no município. 

A Secretária Adriana falou também de visita técnica para identificação de problemas e orientação 

nas hortas orgânicas e sobre o sistema agroflorestal na comunidade Cachorro Morto. Disse também, 

que junto com o Movimento Camponês Popular estão em processo de criação da feira de agricultura 

com incentivo aos pequenos produtores. Na sequência, o senhor vereador Gileno Santana 

parabenizou o trabalho da equipe da Secretaria e pediu para a Secretária Adriana ver a possibilidade 

junto ao Governo do Estado para reativar os poços que muitas comunidades estão sofrendo com a 

falta de água. Depois, o senhor vereador Amaury Batista também parabenizou o trabalho da 

Secretária Adriana, seguido do senhor vereador Dii de Nilo que parabenizou a Secretária pela 

explanação e perguntou como está a questão do lixão do povoado Rio Real? Por conseguinte, o 

Presidente da Casa questionou se tem alguma ação  da cooperativa dos catadores de lixo e explicou 

que foram aprovadas matérias neste sentido, e questionou como ficará o lixão do município? E 

apelou ao Prefeito Iggor Oliveira para ver a questão da falta de água e pediu para que seja 

prioridade. Também, apelou em nome do homem do campo e da cidade e comentou o desempenho 

da Secretária Adriana e reforçou o pedido para que o Prefeito a mantenha na Secretaria e 
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parabenizou toda equipe pelo trabalho. Na sequência, o engenheiro Clayne Willian explicou que 

estão buscando meios para solucionar a problemática da água e resolver essa situação. Com relação, 

ao lixão do povoado Rio Real explicou que não depende de sua vontade, e destacou que é de 

competência da Secretaria de Obras, mas se colocou à disposição como colaborador. O orador 

esclareceu que os catadores atualmente estão na sede provisória e que estão tentando o 

licenciamento ambiental dos catadores e buscado parcerias junto a Dakota, e explicou o que a 

unidade de transbordo. Falou ainda, quando implantar a unidade de transbordo, o aterro sanitário e o 

galpão de triagem,  o lixão não funcionará mais e explicou que os lixões terão que fazer plano de 

recuperação de áreas degradadas. E, agradeceu a oportunidade de estar transmitindo o trabalho e 

elogiou o trabalho desempenhado pela Secretária Adriana. Depois, a Secretária Adriana falou que é 

muito fácil criticar e declarou que não esperava a explanação do presidente Alexandre Dias e disse 

que realmente existe o boato de mudança de Secretário e agradeceu a oportunidade dada pelo 

Prefeito Iggor Oliveira e afirmou que estar trabalhando e espera que no próximo semestre possa 

prestar números do que estão fazendo. E, comentou de sua experiência naquela pasta e do prazer de 

estar em uma Secretaria que tem conhecimento por ser do campo e demostrou que os elogios dão 

força para que melhore agradeceu o espaço. O senhor Presidente Alexandre Dias relatou algumas 

passagens na Secretaria do Meio Ambiente e que pôde ver o conhecimento da Secretaria. A seguir, 

a senhora vereadora  Damares Vieira também comentou a situação que a Secretária está vivendo e 

falou de seu belíssimo trabalho na Secretaria. Por conseguinte, a senhora vereadora Délia Félix 

comentou que nas Sessões havia solicitado que  os Secretários trouxesse a prestação de contas e 

parabenizou o trabalho da Secretária Adriana. E, por não haver oradores inscritos para o Grande 

Expediente, ou matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início às 

Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador José Alessandro saudou a 

todos e disse da felicidade de ver uma Secretaria dedicada ao município e disse que a Secretária 

Adriana que o maior pagamento é servir a população, e,  afirmou que a Secretária esteve à frente de 

uma pasta  que a seu ver era de faz de conta para agradar políticos. Ainda se referiu à forma de agir 

de Adriana sempre inquieta e com trabalho diferenciado em uma Secretaria sem produção e 

comentou de seu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente e parabenizou por não fazer política 

partidária e a toda equipe pelo trabalho. Voltou a falar da falta de pagamento dos contratados do 

município e pediu para o Prefeito e o Secretário Roberto Xavier conversarem com os funcionários e 

explicassem a situação do município e disse que está virando uma bola de neve, e citou exemplo da 

gestão passada onde se dizia que deixou de pagar porque não queria. Falou ainda, da delegada do 

SINTESE que falou nas redes sociais do Projeto de Lei que beneficiaria o vereador Léo, bem como 

se reportou a delegada que utilizou do transporte do município para levar alunos da Escola Porfírio 

Vieira para promover conhecimento aos alunos e não para passear. A senhora vereadora Délia Félix 

afirmou que o Secretário de Finanças falou que tinha recursos para gerir o município e questionou o 

porquê do atraso? A seguir, o senhor vereador Léo falou também do lixão do Rio Real e do descaso 

do Secretário de Obras, que é ex-vereador, e destacou a necessidade de haver coerências nos atos e 

compromisso diante dessa situação. O edil falou do aniversário de emancipação política do 

município e da felicidade de ver o município crescer e falou dos preparativos dos atletas do 

município para a Corrida Poço a Poço e se referiu ao Secretário de Esporte da gestão passada que 



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Av. Epifânio Doria, 18 – CEP. 49490.000 – CNPJ 32.741.571/0001-73 

Fone: (79) 3549-1454 e-mail: cmpverde.se@bol.com.br 

Décima Sexta Legislatura 

 

mesmo sem recurso se esforçava para acontecer o evento. O parlamentar leu trecho da apresentação 

do Secretário de Esporte em 2017, onde  afirmava que não tinha realizado o evento porque na 

gestão passada não existia calendário esportivo e chamou atenção que houve tempo de confeccionar 

o calendário e disse que gostaria que o Secretário promovesse a Corrida Poço a Poço, e finalizou 

dizendo que o município tem atletas e que precisam de incentivo e pediu ao Prefeito para respeitar o 

município. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos cumprimentou os presentes 

e também falou da emancipação política de Poço Verde e dos cidadãos que ajudaram no 

crescimento do município desde os primeiros comerciantes aos atuais,  e se referiu a cada um que 

contribui para o desenvolvimento do município, e do projeto que as escolas trazem os alunos para 

visitar prédios importantes do município. E, concluiu dizendo que cada poçoverdense se orgulhe 

dessa terra. Na sequência, o senhor presidente Alexandre Dias perguntou se o vereador Pedro de 

Jesus Santos poderia falar da transformação do povoado São José em Distrito? A seguir, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos reportou-se a transformação de Poço Verde em cidade e depois 

falou que no seu mandato de vereador transformou a comunidade São José em vila e ressaltou o 

desejo da comunidade em receber correspondências, no entanto tinha a necessidade de passar para 

Distrito e por esse motivo conseguiu mudar para Distrito. Depois, o senhor Presidente se referiu ao 

colega vereador Pedro de Jesus Santos sobre sua vida política. Continuando o senhor vereador Léo 

de Fonsinho comentou sobre a eleição para diretor escolar e da tristeza de envolver política 

partidária na política educacional, e, afirmou que o Governo Municipal tenta fazer manobras nas 

eleições escolares do município, e declarou que nunca fez política partidária na escola. E, finalizou 

pedindo desculpa a Secretária Adriana pelos vereadores que se ausentaram da sessão. Depois, a 

senhora  vereadora Délia Félix também falou da emancipação política do município e que também 

é cidadã poçoverdense agraciada com o Título de Cidadania e disse que se orgulha em dizer que é 

poçoverdense. 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 sete de 

novembro de dois 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 a baixo subscrevo.  

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, vinte e dois de novembro de 2018. 
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