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Ata da Oitava Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em dezenove 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: Edson 

de Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), Amaury Batista Freire, Emílio de Jesus Souza 

Gilson Santos do Rosário e Josefa Délia Félix dos Reis. A seguir, houve a apresentação das 

seguintes proposições: Indicação 018/2019 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana 

de Oliveira, sugerindo o que segue: 1. Providências emergenciais voltadas para a reforma com a 

recolocação de cobertura da Quadra Poliesportiva Deocleciano Rodrigues Reis, no Distrito São 

José, nesta municipalidade. 2. Providências emergenciais voltadas para a conclusão da reforma da 

Clínica de Saúde da Família do Povoado Tabuleirinho, com o pleno restabelecimento das 

atividades, de autoria da senhora vereadora Délia Félix. Indicação 019/2019 - Ao Departamento 

de Estradas e Rodagens de Sergipe/DER/SE, sugerindo o que segue: 1. Providências emergenciais 

voltadas para a colocação de barreiras de proteção metálicas em todas as curvas consideradas 

sinuosas da Rodovia Pedro Almeida Valadares, que liga esta municipalidade a Simão Dias, em 

especial na curva conhecida como “curva de Juca de Neneu”, na comunidade Rompe Gibão; esta 

de autoria do senhor Presidente Alexandre Dias. Indicação 020/2019 - Ao excelentíssimo senhor 

Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito Municipal, solicitando o que segue: 1. Providências 

emergenciais junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a reforma da 

ponte localizada nas imediações da Barragem Padre Antônio Melo Costa, no Distrito São José;  

proposta do pelo senhor vereador Gilson Rosário. Indicação 021/2019 - Ao ilustríssimo senhor 

Bruno Leonardo, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, solicitando o que segue: 1. 

Providências emergenciais voltadas para a retirada de entulhos nas adjacências da Creche 

Municipal Hildete Falcão Batista; de autoria do senhor vereador Léo de Fonsinho. Indicação 

022/2019 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito desta 

municipalidade, sugerindo o que segue: 1. Providências emergenciais junto a Secretaria 

Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a melhoria da estrada vicinal que interliga as 

comunidades Rompe Gibão II, Mucambo e Ponta da Serra; 2. Providências emergenciais junto a 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a reconstrução do paredão do açude 

da comunidade Campestre, que atende várias localidades adjacentes; esta de autoria do senhor 

Presidente Alexandre Dias. Indicação 023/2019 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo 

Iggor Santana de Oliveira, Prefeito desta municipalidade, sugerindo o que segue: 1. Providências 

emergenciais junto a Secretaria Municipal de Saúde, voltadas para a disponibilidade de Agentes 

Comunitários de Saúde nas comunidades de Borrocões, Queimada Comprida, Tanquinho e 

Urubuzinho, esta última de autoria do senhor vereador Dii de Nilo. Em seguida, deu-se início ao 

Grande Expediente, no qual o senhor Presidente Alexandre Dias publicou convite da Secretaria 

Municipal de Saúde para a 8ª Conferência Municipal de Saúde cujo tema é: “O SUS que temos e 

o SUS que queremos”, a ser realizada no dia vinte de março no polo da UAB. O senhor Presidente 

a seguir,  falou que esteve pela manhã na comunidade Rompe do Gibão a pedido de alunos que 

estudam no Colégio João de Oliveira e na escola Porfírio Vieira da Silva, onde pode observar 

problemas na estrada devido às chuvas que caíram naquela região, e por isso estão fazendo outro 

percurso. O edil explicou aos alunos que entraram em contato com a Prefeitura para solicitar a 
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máquina para consertar a estrada, que tal pedido  até o momento não foi atendido, e  intercedeu 

para o Secretário de Obras, resolver a situação. Disse ainda, o orador que esteve na rádio local e o 

senhor Cezar Elias apresentou reclamações da população com relação aos serviços oferecidos pela 

DESO, o que resultou em sua visita ao Diretor Operacional da DESO, o  senhor James, que 

esclareceu  essas problemáticas e explicou que na comunidade Ladeira e Junco, existe um poço do 

município e o maior problema diz respeito aos desvios de água para irrigação pelos moradores e 

que já foi realizado reunião com a comunidade para orientação de tal situação, mas ainda continua 

o problema. O edil comentou sobre a adutora que tem na região que irá atender a comunidade  não 

concluída ainda devido à burocracia da ligação da energia na Bahia. O parlamentar indagou ainda 

ao Diretor da DESO naquela oportunidade sobre caminhão pipa, e o senhor  James explicou que 

tem apenas um em funcionamento os outros são da Defesa Civil, Exército e da Prefeitura, e estes   

o Diretor da DESO esclareceu que é seguida ordem dos pedidos para os lugares que tem algum 

problema no abastecimento. Também comentou que durante sua visita a DESO local questionou 

sobre o abastecimento em algumas comunidades e foi explicado que tem quatro poços que 

atendem a cidade e mais quatro poços nas comunidades e assim que todos forem ligados atenderá 

algumas comunidades e citou-as e ainda perguntou sobre o Conjunto Silvino Augusto e parte da 

do bairro Fazendinha e foi também explicado naquela oportunidade que já foi setorizado o 

abastecimento. Disse ainda, o senhor Presidente  que a conversa foi produtiva com o Diretor 

James e declarou que às vezes são feitas críticas sem conhecimento de causa. Comentou depois, 

sobre a Indicação da praça vizinha ao barracão cultural para realização de capina e agradeceu ao 

Secretário de Obras o atendimento do pedido e ainda falou sobre a melhoria da iluminação no 

Conjunto Pedrinho Valadares que até o momento não foi solucionado e enfatizou a Indicação 

apresentada  para a melhoria da estrada vicinal que interliga as comunidades Rompe Gibão II, 

Mucambo e Ponta da Serra. O parlamentar falou também do Requerimento para o Secretário de 

Saúde senhor João Ramalho falar sobre o PSF e destacou que é de fundamental importância que 

os PSFs estejam em atividade para atender a população principalmente para a as  pessoas que 

tomam remédios contínuos. Na sequência, o senhor vereador Amaury Batista reforçou a 

interligação do poço da DESO e declarou que vai atender o município todo, e pediu para o 

Prefeito Iggor Oliveira fazer divulgação para comunidade e parabenizou o Diretor James e 

solicitou aos colegas vereadores também agradecerem. Depois o senhor Presidente Alexandre 

Dias explicou ao senhor vereador Amaury que a DESO é de responsabilidade do Estado e que o 

Gestor Municipal já tem divulgado tantos serviços antecipados e depois passa vergonha e deu 

exemplo de um coordenador do grupo dos desbravadores o qual o Prefeito Iggor Oliveira recebeu 

e prometeu que daria ônibus para o grupo participar de evento em Brasília e no dia do evento não 

cumpriu com a promessa. E ainda, citou a promessa da Casa das Irmãs que se transformaria na 

casa da Cultura, tão propagada nas redes  sociais e até então não foi idealizada. E, por não haver 

outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou matérias para a Ordem do Dia, teve início 

as Considerações Finais, com a senhora vereadora Délia Félix que cumprimentou os colegas 

vereadores e a comunidade e agradeceu a São José por mais um dia de vida. Comentou sobre a 

Indicação da reforma com a recolocação de cobertura da Quadra Poliesportiva Deocleciano 

Rodrigues Reis, no Distrito São José e a conclusão da reforma da Clínica de Saúde da Família do 
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Povoado Tabuleirinho, com o pleno restabelecimento das atividades e pediu para o Prefeito Iggor 

Oliveira ver com carinho. Ainda destacou as mudanças no atendimento do INSS com o fim  da 

fila presencial, sendo agora  usada à fila virtual e esclareceu que antes o cidadão ia pessoalmente e 

agora fica aguardando em casa o atendimento da Previdência Social e declarou que essa mudança 

não foi positiva e espera que o Governo Federal faça ações voltadas para as pessoas que realmente 

precisam e espera que a reforma da previdência não passe.  Depois, o senhor vereador Amaury 

Batista esclareceu ao Presidente que dois poços foram doados pelo município e destacou a 

parceria entre Governo Municipal e a DESO. 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 um de março 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, dezenove de março de 2019.  
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