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Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada dez de abril, 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 e Pedro de 

Jesus Santos. A seguir, procedeu-se a leitura da Ata da Sessão anterior, sendo aprovada sem 

qualquer contestação. Em seguida, foi apresentada a seguinte proposição: Requerimento 005/2018 

- Ao senhor Amaury Batista Freire, Secretário Municipal de Saúde. 1. Convida o senhor 

Amaury Batista Freire, Secretário Municipal de Saúde, a comparecer em uma das Sessões 

Ordinárias deste Poder Legislativo, em data a combinar, para falar a respeito dos critérios 

adotados no processo de agendamento de viagens de pacientes a Aracaju, no carro disponibilizado 

pela Secretaria Municipal de Saúde, de autoria do senhor Presidente Alexandre Almeida Dias. Em 

seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o senhor Presidente da Casa falou que 

conversou com alguns munícipes, que reclamavam que não estavam conseguindo marcar a 

passagem no carro da Prefeitura, pois os exames e consultas que iriam realizar em Aracaju seriam 

feitos na rede particular, e não através do SUS. O edil chamou a atenção do Secretário para esta 

situação, e destacou que disponibilizar essas vagas no transporte é o mínimo que o município pode 

oferecer a estas pessoas, haja vista que elas já estão se esforçando bastante para conseguir recursos 

para pagar os exames. Relatou que, foi uma conquista para os poçoverdenses a casa de apoio, no 

entanto as pessoas têm relatado, que também não estão podendo pernoitar na casa de apoio, nem 

está sendo oferecido almoço, para os pacientes. Por meio de aparte, a senhora vereadora Damares 

Vieira Cavalcanti explicou que, é possível passar a noite na casa de apoio, mas segundo 

informações para isso, a pessoa precisa avisar o responsável, para que ela entregue a chave da 

casa, já que ela não dorme no local. Por outro lado, em relação à viagem para Aracaju, à vereadora 

explicou que, estão ocorrendo muitos exames e encaminhamentos pelo SUS, e o carro está quase 

sempre cheio, no entanto, quando há vagas sobrando, elas são disponibilizadas para os pacientes 

que vão fazer particular, e contou um caso que ocorreu recentemente. Continuando, o senhor 

Presidente comentou que, a sua fala naquela noite é para alertar para o que está ocorrendo, e 

destacou que, quando uma pessoa se submete a passar uma noite na fila para pegar uma ficha de 

exame é sinal de que tem a necessidade muito grande, e relatou que, visitou o lixão do povoado 

Rio Real, e viu algumas pessoas catando lixo, para conseguirem o pão de cada dia.  Na 

oportunidade, também falou sobre as reclamações dos usuários dos serviços dentários do 

município, que tem marcado a ficha, mas não estão sendo atendidos por falta de material. O orador 

afirmou que, está trazendo essas problemáticas, para que na ocasião que o Secretário Municipal de 

Saúde vier a esta Casa possa esclarecer tais dúvidas. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de 

Jesus Reis Santos falou sobre o “grande março”, que ocorreu no ano passado, como a aprovação 

da emenda no valor de 100 mil reais, para a realização do dia da Cultura Evangélica. Explicou 

que, o evento destina-se a mostrar para a sociedade a importância da cultura evangélica, e também 

demonstrar a forma de falar e de se comportar dos protestantes através de louvores, apresentações 

teatrais, entre outras atividades. O edil comentou que, este evento é muito importante, para que as 

pessoas se reúnam e realizem atividades voltadas à família, dando orientação a elas, para 

aprenderem a conviver no mundo cheio de violência, e exemplificou com fatos que ocorreram, e 

destacou que o mundo precisa cada vez mais de muita paz. Afirmou que, todas as igrejas 

evangélicas do município estão se reunindo, para que esta festa possa acontecer. E mais, contou 

que desde 2007, após a aprovação do Projeto de Lei nesta Casa, todo ano no primeiro sábado de 

maio é comemorado o Dia da Cultura Evangélica. Por outro lado, reafirmou que o papel do 
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vereador é trazer as problemáticas do município, requerer soluções do Poder Executivo, discutir e 

decidir o que é melhor para a sociedade poçoverdense, que escolheu onze pessoas, para lhes 

representar. Destacou que, o Poder Executivo e Legislativo devem trabalhar em conjunto, pois um 

depende do outro, para aprovar os Projetos, para serem realizados pelo Prefeito. O edil afirmou 

que, sempre têm trazido diversas demandas para esta Casa, oriundas da população, mas reconhece 

que tem um compromisso maior com Deus, e sabe que tem que dar o exemplo e testemunho da 

palavra de Deus, falando sobre o amor dele, e orando por este Parlamento, bem como orando pela 

atual gestão e pelos secretários, para que todas as decisões tomadas estejam de acordo com os 

princípios cristãos, sempre olhando para o próximo. Destacou em seguida que, qualquer pessoa 

ficaria chateada, ao ver um direito sendo negado, haja vista que ficou aguardando tanto tempo para 

realizar um exame, e não poder marcar o transporte para levá-lo até a clínica. O edil comentou 

que, o município tem que observar estas questões, pois as pessoas não podem deixar de ir para 

suas consultas ou exames, pois de fato necessitam.  Ele falou sobre os escândalos ocorrendo no 

país afora, onde o governo do município de Manaus estava pagando tratamentos caríssimos, para 

parentes de políticos nos hospitais mais caros do país, montante este que supera o custo mensal de 

toda a rede de saúde pública do município de Manaus. E mais, o edil comentou que, se os 

Secretários não atenderem aos Requerimentos apresentados, muito em breve estarão vindo a esta 

Casa, para cumprir a Lei 623/2012, e poderão esclarecer todos estes assuntos abordados, concluiu 

o edil. Por conseguinte, o senhor Presidente franqueou a palavra para a senhora Célia Regina, que 

contou que, recentemente foi impedida de ir para Aracaju no transporte da Prefeitura em 

decorrência de ser usuária do IPES/Saúde. Ela lamentou a situação e indagou: quando o transporte 

for totalmente preenchido por pacientes do SUS, os demais munícipes perderão as suas consultas e 

exames? A munícipe pediu que, os vereadores revissem essa situação e sensibilizassem o Poder 

Público Municipal, pois as pessoas que buscam a Prefeitura para pedir uma vaga no transporte é 

porque de fato precisam dela, senão buscariam outros meios para se deslocarem até Aracaju. E, 

por não haver oradores inscritos para o Grande Expediente, ou outras matérias para serem 

discutidas ou votadas na Ordem do dia, deu-se início às Considerações Finais. Nas Considerações 

Finais, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, na Sessão passada não 

utilizou o Grande Expediente, em protesto ao que vem ocorrendo com o Ex-Presidente Lula, e 

destacou que tem participado de alguns movimentos, em apoio ao ex-presidente, pois acredita ser 

uma afronta aos cidadãos brasileiros, que elegeu a Dilma, que foi deposta por uma grande parte de 

políticos podres. O parlamentar enfatizou que, Lula não foi preso em decorrência do Tríplex, mas 

porque deu a oportunidade de pessoas simples poderem cursar uma faculdade e deu dignidade as 

pessoas pobres deste país. Ele ponderou: se no transporte da Prefeitura só poderão marcar vagas as 

pessoas que tiverem consultas marcadas pelo SUS, e normalmente as pessoas que conseguem este 

feito são apenas aquelas que tem proximidade com o Prefeito e com os vereadores da situação. O 

edil comentou que, a colega vereadora Damares na sua fala não explicou muita coisa, e indagou 

que, por qual motivo, o mesmo carro que a colega conseguiu a vaga para a pessoa no caso que ela 

citou, não pode levar outros pacientes? Destacou que, é inadmissível uma pessoa que aguardou 

mais de seis meses para fazer uma cirurgia, não poder realizá-la, por não poder ir no carro da 

Prefeitura. Lamentou ainda, que alguns colegas desrespeitem os outros, fazendo algazarra 

enquanto o colega está utilizando a Tribuna, mostrando o sofrimento da população e destacou que 

estes devem ter ficado muito felizes, com a Sessão passada, que acabou cedo. O edil comentou 

ainda, que traz para a Tribuna, os problemas do povo, e afirmou que o Prefeito Municipal é 

Prefeito de toda cidade, e assumiu a Prefeitura para zelar do município e de todos que moram nele, 

e não apenas para representar apenas os seus aliados. Em seguida, a senhora vereadora Damares 

Vieira Cavalcanti comentou que, as pessoas sabem quem é ela, e que não é de sua índole fazer 
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politicagem com ninguém, e explicou o que aconteceu anteontem, pois viu que a pessoa estava 

muito preocupada. Disse ainda, que sabe quem foi à pessoa que não foi para Aracaju no transporte 

da Prefeitura e, explicou que era um de seus pacientes, e comentou que, não sabia que a Prefeitura 

não estava marcando transporte para os pacientes particulares, e foi surpreendida pela ligação do 

próprio paciente, que lhe avisou deste problema, já que ela estava em Aracaju desde a última 

sexta-feira.  Mas, se comprometeu buscar informações sobre o fato, e remarcar o exame do 

paciente. Disse ainda, que não defende Prefeito, pois nenhum deles votou nela, e enfatizou que 

seus votos são do povo que a elegeu. Ela disse ainda, que o caso que mencionou foi possível ser 

solucionado, porque conseguiu uma carona, com um amigo, já que ela não possui carro. Afirmou 

reconhecer a necessidade das pessoas, e por isso, procurará o Secretário Municipal de Saúde, para 

que este possa solucionar este problema o mais breve possível. Disse ainda, que sempre fez o seu 

trabalho social, sempre respeitou todos os colegas vereadores, e jamais vai utilizar politicagem 

para denegrir a imagem de ninguém, mas a partir de agora, toda vez que for ofendida por algum 

colega, se defenderá, pois não é da turma do “amém”. A seguir, o senhor vereador Jaci Silvino de 

Sousa comentou que, o transporte para Aracaju está deixando a desejar, mas porque a demanda é 

muito grande, e quanto mais carro tiver, mais pessoas surgirão.  Comentou que, é direito dos 

colegas pedirem que o Prefeito realize as solicitações da população, mas refletiu que, o Prefeito 

não tem condições de fazer tudo, e contou que passou 12 anos levando os pacientes para Aracaju, 

com seus próprios recursos, e durante esse período nunca pediu que seus eleitores buscassem o 

transporte da Prefeitura.  O edil afirmou ainda, que há quem diga que o subsídio dos vereadores é 

muito, mas para ele é pouco, para manter o assistencialismo, e não é correto alguns colegas 

criticarem os outros, pois cada um sabe das dificuldades que enfrenta no seu dia a dia.  E mais, 

afirmou que os colegas podem falar o que quiserem na Tribuna, desde que respeitem uns aos 

outros, e não é verdade que a oposição trabalha menos que a situação, tampouco tem menos 

privilégios que os demais.  Depois, o senhor vereador José Alessandro comentou que, também faz 

seus trabalhos com a população, mas não porque é vereador, mas por uma questão de humanidade, 

no entanto, ele utilizará da fala sempre que achar necessário. E mais, se tiver que ir a qualquer 

órgão da gestão ele irá quando bem entender que deve, pois, a Prefeitura é do povo, e o Prefeito 

tem que administrar para o povo, e não apenas para seus aliados. Disse ainda, que muitas vezes as 

pessoas deixam de procurar a Prefeitura, para buscar auxílio com os vereadores, que infelizmente 

acostumaram mal seus eleitores, e destacou que é obrigação da Prefeitura dar assistência ao povo, 

que recebe recursos para isso.  Ele disse ainda, que os vereadores da situação têm tratamento 

diferenciado, e enfatizou que isso é visível, e que nas gestões passadas ocorria o mesmo com os 

vereadores da situação. E reafirmou que, é um homem de palavra, e quando perceber que não está 

servindo o povo, pedirá para sair, bem como se exceder e ofender algum colega tem a hombridade 

de pedir desculpas. Por conseguinte, o senhor vereador Gileno Santana Alves comentou que, a 

maioria dos colegas fizeram trabalho assistencialista, por sinal nenhum deles está rico, pelo 

contrário estão endividados, por não ter a coragem de dizer não as pessoas, que tanto lhe 

ajudaram. E mais, quando o vereador busca um transporte da Prefeitura, e quando não encontram, 

se o caso for de urgência são obrigados a ir, para não deixar a pessoa sem o socorro ou sem o 

atendimento. Ele disse ainda, que esse problema para a marcação de vagas no carro da Prefeitura 

sempre existiu, mesmo nas outras gestões e, falou que irá procurar o Prefeito, para que ele possa 

solucionar o problema, mas chamou a atenção para a situação crítica das finanças de Prefeitura. E, 

em seguida pediu que as pessoas tivessem paciência, pois as coisas irão se resolver, pois os 

vereadores estão lutando pelo povo.  Continuando, o senhor vereador José Raimundo de Jesus 

Santos agradeceu ao Prefeito e ao Secretário de Esportes, pela iluminação da quadra poliesportiva 

do Povoado Rio Real, mas relembrou que, existem luminárias nas ruas e praça do povoado que 
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estão quebradas, deixando o local às escuras, bem como no cemitério local, que está há muitos 

anos sem iluminação, e já foi solicitado pelo edil, em outras ocasiões. Na oportunidade, o edil 

falou sobre a questão do transporte da Prefeitura, e contou que passou por constrangimento, 

quando foi marcar a passagem para uma paciente, e como não havia vaga no carro, pediu a um 

taxista para trazer a paciente, que não tinha dinheiro para a passagem. Ele retomou o episódio da 

marcação de exames junto com a sua família, e explicou que levou seus familiares, para pegar 

fichas para outras pessoas, que necessitam de exames, e relatou que, o colega não tem essa 

disposição para fazer o que ele faz pelo povo. E mais, não costuma utilizar muito a palavra nesta 

Casa, mas a sua fala é pautada na verdade, não se preocupa em defender prefeito ou ex-prefeito, 

pois seu compromisso é com o povo, que o elegeu. Na ocasião, cobrou providências voltadas para 

a retirada do lixão do povoado Rio Real, que tem sido deixado de lado, pela gestão atual, bem 

como o prédio do posto de saúde, que está em péssimas condições, além da praça que está 

totalmente esburacada. Por conseguinte, o senhor Presidente parabenizou o jovem Gabriel, autor 

de um blog que, tem repercutido muito no município, através de suas postagens e notícias 

apartidárias e em tempo real. O edil publicou ofício da Secretaria Municipal de Juventude Esporte 

e Cultura, informando que comparecerá a esta Casa, no dia 07 de junho, em atendimento ao 

Requerimento 004/2018, como também a Lei 623/2012. O edil afirmou que, não se sentiu 

contemplado com o ofício, haja vista que o convite foi feito, para que ele explicasse qual o apoio 

que o município estaria dando a quadrilha junina, e destacou que, o Secretário é um servidor 

público, e tem a obrigação de vir a esta Casa, atendendo ao Requerimento.  Publicou também o 

ofício do Gabinete do Prefeito, informando a disponibilidade de datas para a apresentação das 

Secretarias Municipais, ficando organizado da seguinte forma: 24 de abril Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Comunitário e do Trabalho, 26 de abril Secretaria Municipal de Educação, 08 de 

maio Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, 10 de maio Secretaria Municipal de 

Planejamento, 15 de maio Secretaria Municipal de Controle Interno, 17 de maio Secretaria 

Municipal de Finanças, 22 de maio Secretaria Municipal Administração, 24 de maio Secretaria 

Municipal de Saúde, 29 de maio Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos, 31 de maio Secretaria Municipal de Assuntos Políticos e 

Institucionais e 07 de junho Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Cultura.  Por 

conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, o Secretário deve cumprir o 

que determina o Requerimento, haja vista que trata de assunto específico, e não vir junto ao 

cronograma determinado pelo Prefeito para atender a Lei Municipal 623/2012, e sugeriu que o 

senhor Presidente encaminhasse um ofício convocando a presença do Secretário, em atenção e 

respeito ao Requerimento, pois é um instrumento legal, que foi aprovado por unanimidade. Por 

fim, o senhor Presidente falou que, cada Prefeito administra a cidade da forma que acha melhor, 

no entanto, observa algumas incoerências na gestão, a exemplo da limitação do número de 

veículos que vai para Aracaju, provavelmente para conter despesas, mas na contramão disso, 

percebe uma Prefeitura que possui onze Secretarias, o que não quer dizer que os Secretários não 

estão trabalhando, mas se for reduzir despesas, que esse corte não recaia para as pessoas que mais 

precisam. Disse ainda, que se os exames estivessem sendo feitos no município, as pessoas não 

precisariam madrugar numa fila para pegar uma ficha, além disso, não seriam disponibilizadas 

apenas 15 fichas as terças e quintas. O edil relembrou, que antes os exames eram marcados 

segunda, terça e quarta, para os residentes na sede, e quinta e sexta para os residentes nos 

povoados, e salientou que, o que está ocorrendo atualmente pode mudar, pois a quantidade de 

exames disponibilizados está muito aquém da demanda do município. 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 doze de abril de dois mil e dezoito, às dezenove 
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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 dez de abril de 2018. 

  
 

Alexandre Almeida Dias/PSDC 

Presidente 

 

José Raimundo de Jesus Souza/PSB 

Vice-Presidente 

 

Edson de Jesus Reis Santos/PSB 

Primeiro Secretário 

 

José Alessandro Santana Farias/ PC do B 

Segundo Secretário 

 

Emílio de Jesus Souza/PSDB 

Vereador  

 

Damares Vieira Cavalcanti /PMN 

Vereadora 

 

Gileno Santana Alves/PSDB 

Vereador  

 

Gilson Santos do Rosário/PMN 

Vereador 

 

Jaci Silvino de Sousa/PSC 

Vereador 

 

Pedro de Jesus Santos/ PDT 

Vereador 


