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Ata da Oitava Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em treze de março, 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), Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de 

Jesus Souza, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário, Jaci Silvino de Sousa, 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 002/2018 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao Pastor Carlos Henrique Alves 

Fernandes”, Requerimento 003/2018 - Convida o psicólogo Ueliton Santos Moreira, a 

comparecer em uma das Sessões Ordinárias deste Pode Legislativo, em data a combinar, para falar 

da violência doméstica e familiar, ambas as proposições de autoria do senhor vereador Edson de 

Jesus Reis Santos; Indicação 018/2018 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, Prefeito Municipal, com cópia para a Secretaria Municipal de Obras, solicitando o que 

segue: 1. Providências emergenciais voltadas para a conclusão da obra de construção da Clínica de 

Saúde da Família, do povoado Saco do Camisa. 2. Limpeza do lixão nas proximidades do campo 

de futebol do povoado Saco do Camisa, em virtude do campeonato de futebol que será realizado 

em breve; 3. Pavimentação do Conjunto Habitacional Antônio Teles dos Santos; 4.Pavimentação 

das Ruas Flora Maria de Jesus e Joana Ferreira de Santana, localizadas no povoado Saco do 

Camisa, bem como a melhoria da iluminação pública com a colocação de braços de lâmpadas, nas 

citadas ruas, de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias; Indicação 019/2018 

- Ao Ilustríssimo Senhor João Ramalho Barreto Conceição, Secretário Municipal de Obras, 

solicitando o que segue para providências cabíveis: 1. Conserto emergencial do braço de lâmpada 

da Rua Antônio Julião Santana, na sede desta municipalidade, de autoria do senhor vereador 

Edson de Jesus Reis Santos. Em seguida, o senhor Presidente publicou ofício do Sindicato das 

Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal, informando que as prestadoras 

antecipam a operação do sistema de alerta de desastres naturais via SMS em todo país, e 

informando que o cadastramento pode ser feito a partir de 26 de fevereiro, do corrente ano, para as 

regiões Norte e Nordeste do país, sendo que na próxima segunda 19 de março será a penúltima 

fase de cadastramento, que serão realizados no Distrito Federal, Mato Grosso e Tocantins. Criado 

no início do ano passado, o sistema de alerta de riscos de inundações, alagamentos, temporais, 

perigo de deslizamentos de terra, manda mensagens de texto (SMS) de alerta para os celulares em 

caso de iminência de desastres naturais. Até o momento foram cadastradas 2,3 milhões de pessoas, 

e foram encaminhadas 43 milhões de mensagens de alerta, coordenadas pelo Centro Nacional de 

Gerenciamento de Riscos e Desastres/ CENAD do Ministério da Integração e Defesa Civil dos 

estados e municípios. O custo do envio das mensagens ficará a cargo das prestadoras de serviços 

celulares. A mensagem de texto que a população receberá da Defesa Civil será: “Defesa Civil 

informa: novo serviço de envio de SMS gratuito de alertas de riscos de desastres. Para se 

cadastrar, deve-se responder para 40199 com CEP de interesse”, e qualquer pessoa que estiver em 

uma das localidades atendidas pode se cadastrar, mesmo não tendo recebido a mensagem e não 

sendo morador da região, desde que informe um CEP do local atendido. As mensagens são 

enviadas, quando a Defesa Civil identifica à possibilidade de acontecer evento que possa trazer 

riscos a determinada região que será atingida. E, por não haver qualquer orador inscrito para o 

Grande Expediente, deu-se início à Ordem do Dia. Na Ordem do Dia, foi submetido em discussão 

o Requerimento 002/2018 - Convida à senhora Elaine B. dos Santos Nascimento, Coordenadora 

do Programa Bolsa Família, a comparecer em uma das Sessões Ordinárias deste Poder 

Legislativo, em data a combinar, para falar a respeito do referido Programa. Durante as discussões, 
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o autor do Requerimento justificou que, a iniciativa de convidar a responsável pelo Programa 

Bolsa Família é para que ela possa esclarecer aos vereadores o que está acontecendo com o 

Programa, haja vista o número de pessoas que terão que devolver os recursos. Por conseguinte, o 

senhor vereador José Alessandro declarou apoiar o Requerimento, e solicita que os colegas 

também votem favoravelmente, para ver o que de fato está ocorrendo com o Programa, no entanto 

ele apoia o corte do benefício daquelas pessoas que não precisam dele. Após as discussões, o 

Requerimento 002/2018 foi submetido em votação, obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR 

UNANIMIDADE POR TODOS OS MEMBROS PRESENTES EM VOTAÇÃO ÚNICA. E, por 

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

Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário 

agradeceu a colaboração dos colegas, na aprovação do Requerimento de sua autoria. Informou 

ainda, que não poderá comparecer a próxima Sessão, pois completará um ano de falecimento de 

seu filho, e a missa em homenagem ao saudoso Douglas Rosário ocorrerá no mesmo horário da 

Sessão. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias justificou as 

Indicações de sua autoria, solicitando providências emergenciais voltadas para a conclusão da 

obra de construção da Clínica de Saúde da Família, do povoado Saco do Camisa e, também a 

limpeza do lixão nas proximidades do campo de futebol do povoado Saco do Camisa, em virtude 

do campeonato de futebol que será realizado em breve. O edil pediu ainda, que fosse realizada a 

pavimentação do Conjunto Habitacional Antônio Teles dos Santos, e contou o sofrimento das 

pessoas que moram naquela localidade, em decorrência das últimas chuvas. Na ocasião, o senhor 

vereador José Alessandro solicitou também o Pavimentação das Ruas Flora Maria de Jesus e 

Joana Ferreira de Santana, localizadas no povoado Saco do Camisa, bem como a melhoria da 

iluminação pública com a colocação de braços de lâmpadas, nas citadas ruas, e contou, que o 

responsável pela iluminação pública já esteve no local e está ciente sobre essa problemática. Pediu 

também que, fosse melhorado a iluminação da quadra do referido povoado. Na ocasião, o edil 

agradeceu e parabenizou o Prefeito e Secretário Municipal de Obras, por ter iniciado a limpeza da 

Rua nas proximidades da UNIT, como também na Travessa que fica ao lado da Escolas das Irmãs 

de Santa Maria.  Comentou que a população precisa fazer a sua parte, e contribuir com a limpeza 

não jogando lixo e entulho em locais não apropriados, ou colocando seu lixo após o horário da 

coleta. Comentou que, há três meses teve a oportunidade de visitar a Câmara de Vereadores de 

Adustina/BA, e na época os Vereadores se reuniam em carteiras escolares, e com roupas comuns. 

Na ocasião, o edil explicou que eram representantes do povo, e que deveria se vestir de maneira 

mais adequada, além de ter um local para se reunir com um melhor conforto. Contou que, no dia 

anterior juntamente com o colega Edson de Jesus visitou a Câmara de Adustina novamente, e 

ficou satisfeito ao ver os vereadores, com paletós e gravatas, e a Câmara com mesas bonitas e um 

painel ao fundo.  Depois, o senhor vereador Gileno Santana Alves comentou que reside no 

Povoado Saco do Camisa, mas não conhece a Rua Maria de Jesus citada pelo colega Léo. Citou 

que, as pavimentações solicitadas pelo colega já está nos planos do Prefeito, inclusive já existe 

verbas para a realização dessa obra. Disse ainda, que as pessoas que solicitaram estas benfeitorias 

deveriam ter cobrado aos Prefeitos anteriores, a realização das obras, haja vista que é uma 

problemática antiga, e que já foi solicitada pelos vereadores. O edil declarou lamentar que, os 

moradores só estão se manifestando porque são contrários a atual Administração.  Continuando, o 

senhor vereador José Alessandro pediu desculpas, pois se equivocou ao ler o nome das ruas do 

povoado Saco do Camisa. Por outro lado, chamou a atenção para o fato dos vereadores de 

oposição cobrarem mais ao Prefeito, haja vista que não tem tanto acesso ao mesmo, mas parece 

que o Prefeito só atende ao pedido do vereador se ele estiver pedindo incansavelmente, mas 

certamente o senhor Gileno já fez diversas solicitações nessa e nas outras gestões.  A seguir, o 
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senhor vereador Jaci Silvino de Sousa falou que todos os vereadores têm o direito de pedir e 

interceder pelo povo, mas às vezes as pessoas, não são muito compreensivas e criticam até mesmo 

quando algo de bom tem sido feito pela administração, e citou exemplos. Disse também, que não 

tem apresentado Indicações, pois tem certa proximidade com o Prefeito, e realiza sua solicitações 

pessoalmente, e quando estas não são atendidas, se esforça para fazê-las por conta própria, e 

afirmou que as coisas estão cada vez mais difíceis, por isso as pessoas tem que ter paciência. Na 

ocasião, o senhor vereador Jaci Silvino falou sobre as regalias que os Juízes e Promotores 

possuem neste país, que além de receberem altos salários, tem inúmeros benefícios para eles e 

familiares, como auxílio moradia e auxílio escolar, que segundo notícias chegará a R$ 7 mil reais 

por mês, até completar 22 anos. E, refletiu que, o que está quebrando o país não são os 

aposentados que recebem um salário mínimo, mas os magistrados que recebem esse tipo de 

benesses, e ainda se envolvem em corrupção, concluiu indignado o parlamentar. Por conseguinte, 

o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos justificou as Indicações de sua autoria, e pediu que 

o Secretário Municipal de Obras realizasse a substituição da luminária da Rua Antônio Julião 

Santana, que fica localizada próximo ao bairro Vaquejada, afirmou que os moradores disseram 

que a lâmpada está funcionando, mas o braço está caindo, e pede que a Prefeitura seja célere, já 

que é um serviço simples, para que não haja maiores prejuízos. Parabenizou o Prefeito pela 

abertura da casa de apoio, e ressaltou que a bancada de oposição cobrou muito a casa de apoio, e 

enfim foi atendida, mas afirmou acreditar que os vereadores receberiam o convite para a 

inauguração, o que não aconteceu. Afirmou ainda, que não há necessidade de duas casas de apoio, 

pois uma só consegue atender a todos os munícipes, e quando precisar levará os pacientes para 

usufruir da casa de apoio, pois ela é mantida com recurso públicos, ou seja, portanto de todos. Na 

oportunidade, o edil pediu que o Prefeito se sensibilizasse com a situação da marcação de exames, 

e mais, falou que ontem esteve na cidade de Adustina, para fazer a defesa de dois poçoverdenses, 

que passaram no concurso público, e contou que quando estava retornando, por volta da meia 

noite, já tinham 12 pessoas esperando na fila. Pediu que, fossem tomadas providências, pois essa 

situação apenas desgasta a imagem do Prefeito e do Secretário Municipal de Saúde e ainda 

maltrata a população que mais precisa. 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 quinze de março de dois mil e dezoito, às dezenove horas realizarem a 

próxima Sessão Ordinária, e para constar eu, vereador Pedro de Jesus Santos, lavrei a presente 

Ata e abaixo subscrevo.  

 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, em treze de março de 2018. 
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