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Ata da Vigésima Terceira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em quinze de 

maio, 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. Em seguida foi apresentada a seguinte proposição: Indicação 050/2018 - Ao 

excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, sugerindo o que segue: 1. 

Providências junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a retirada dos 

braços de lâmpadas que não estão sendo utilizados no final da Avenida Capitão José Narciso, para 

que não venha ocasionar acidentes; 2. Providências junto a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Comunitário, Assistência Social e do Trabalho, voltadas para a realização de 

cadastro dos artesãos desta municipalidade, para fins de regularização da referida profissão, no 

âmbito desta municipalidade, de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos. No 

Grande Expediente, a Secretária Municipal de Controle Interno, senhora Nelma Sueli apresentou 

a pasta, a qual é responsável. A Secretária comentou que, ao término do ano de 2017 orientou aos 

demais Secretários, a elaborar relatórios de gestão de cada Secretaria, com as ações realizadas 

durante o ano. Além de outras atribuições também elaborou relatório anual de balanço.  Ela contou 

ainda que, a função do seu trabalho é orientar e demonstrar o controle da gestão dos recursos 

públicos em benefício da sociedade, e tem como objetivo final, apresentar os procedimentos 

essenciais para o efetivo funcionamento do Controle Interno, necessário para nortear as ações de 

controle, bem como para formalizar os relatórios de atividades a serem apresentados ao Tribunal 

de Contas do Estado de Sergipe. Na oportunidade, ela contou que de Janeiro até Maio foram 

realizados cerca de 2122 empenhos ordinários, 201 empenhos globais, 293 empenhos estimativas 

no setor financeiro, todas essas documentações passam por seu crivo, e depois de verificada todas 

as certidões e estando dentro da legalidade os empenhos são liberados.  A senhora Nelma Sueli 

afirmou que, também auxiliou a Secretaria de Planejamento a planejar a realização das audiências 

públicas, que estão sendo realizadas nos povoados e na sede do município, com a participação do 

Prefeito e da comunidade local, onde são apresentas as despesas realizadas e as receitas do 

município, em 2017, além de passar informações sobre orçamento, despesas orçamentárias entre 

outras informações.  Disse ainda que, no próximo ano serão demonstrados o orçamento de cada 

Secretaria, todas as ações destinadas a cada uma delas, continuando, a Secretária contou sobre o 

preenchimento do questionário de Índice de Efetividade de Gestão Municipal IEGM, que mede a 

qualidade dos gastos municipais e avalia as políticas e atividades do gestor, disse ainda que os 

índices medem os resultados das ações por meio de uma série de quesitos com foco em aspectos 

relacionados à gestão educacional, também reúne e analisa informações sobre a avaliação escolar, 

problemas de infraestrutura, merenda escolar situação e qualificação de professores, quantitativo 

de vagas, material, uniformes escolares entre outros. Na ocasião, a Secretária explicou que, o 

questionário também traz quesitos relacionados à saúde, medindo os resultados das ações, por 

meio dos processos específicos realizados pela Prefeitura, relacionados à atenção básica, cobertura 

e ação do programa de saúde da família, Conselho Municipal de Saúde, assiduidade dos médicos e 

profissionais da saúde atendimento à população para tratamento e prevenção de doenças, cobertura 

das campanhas de vacinação e de orientação à população. Por outro lado, na Secretaria Municipal 

de Planejamento se verifica a consistência do que foi planejado e o que foi efetivamente 

executado, por meio dos percentuais gerados no confronto dessas duas variáveis, bem como 

identificar as metas fiscais alcançadas e os recursos empregados, bem como entre os resultados 
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alcançados pelas ações e seus reflexos nos indicadores dos programas. Na Secretaria de Finanças o 

índice mede o resultado da gestão fiscal, por meio da análise da execução financeira e 

orçamentária, das decisões em relação à aplicação de recursos vinculados e transparência da 

administração Municipal e da obediência aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Este índice também mede o resultado das ações relacionadas ao meio ambiente que 

impactam a qualidade dos serviços e a vida das pessoas, contendo informações sobre resíduos 

sólidos, saneamento básico, educação ambiental, estrutura ambiental e Conselho Ambiental. Ela 

disse ainda, que para que tudo isso aconteça é necessário que os Secretários sejam criativos e 

responsáveis com as suas demandas. E mais, contou que foi encaminhado para o Escritório de 

Contabilidade, todos os relatórios referentes ao patrimônio da Saúde, da Ação Social e da 

Prefeitura, parecer do FUNDEB, ata aprovada pelo Plano de Saúde, relatórios de obras 

inacabadas, certificados de Regularidade com FGTS, atas de Conselhos, relatórios de todas as 

Secretarias, relação dos maiores devedores e as providências adotadas da dívida ativa.  Por 

conseguinte, a senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis comentou que, a maioria dos 

Secretários da Gestão não tem formação na área da pasta em que atuam, haja vista a dificuldade de 

encontrar pessoas com essa formação no interior, e neste sentido indagou a Secretária se existe 

alguma Secretaria que está tendo mais dificuldade de atender ao Controle Interno? A Secretária 

comentou que, existe Secretários relapsos, mas seus assessores são muito competentes e 

responsáveis, e ela recorre a estes, na área administrativa, entrega de documentação, enquanto os 

Secretários ficam no atendimento, na responsabilidade dos serviços funcionarem. A oradora 

contou que nas audiências públicas ela detalha todos os aspectos da contabilidade, os motivos para 

o remanejamento, entre outros aspectos. Por fim, a Secretária convidou a todos os presentes, para 

participar das audiências públicas que irão acontecer ainda esta semana, e agradeceu a 

oportunidade de apresentar a sua pasta. Por conseguinte, o senhor Presidente agradeceu a presença 

da Secretária e parabenizou-a pelo trabalho realizado por ela e sua equipe Em seguida, o senhor 

Presidente publicou ofício da ASCOB/COOPEC informando sobre a realização da V Semana 

Nacional de Educação Financeira, que ocorre de 14 a 20 de maio, que tem como objetivo: 

promover a educação financeira e previdenciária, aumentar a capacidade do cidadão para realizar 

escolhas conscientes sobre a administração de seus recursos, contribuir para a eficiência e solidez 

dos mercados financeiros de capitais e de seguros de previdência de capitalização, a educação 

financeira tem como objetivo conscientizar o indivíduo sobre a importância do planejamento 

financeiro, para que desenvolva uma relação equilibrada com o dinheiro e decisões acertadas 

sobre suas finanças e consumo contribuindo na administração do dinheiro, na tomada de decisões 

comparando os preços, consumo consciente e para o equilíbrio entre razão e emoção. Neste 

sentido a ASCOOB/ COOPEC estará realizando diversas ações de promoção à educação 

financeira nos municípios de Poço Verde, Indiaroba e Heliópolis, com a realização de palestras, 

entrevistas, cursos etc, por entender que o cidadão financeiramente educado, contribui para o bem- 

estar coletivo, pois as pessoas tem às melhores condições de lidar com problemas emergenciais e 

momentos difíceis da vida. E, por não haver oradores inscritos para o Grande Expediente, deu-se 

início à Ordem do Dia. Na Ordem do Dia foi submetido em discussão o Projeto de Lei 949/2018 - 

Dispõe sobre nova a denominação do Conjunto Habitacional conhecido como Antônio Carlos 

Valadares - Conjunto Habitacional Pedro Almeida Valadares Neto (Pedrinho Valadares). Como 

não houve quem manifestasse o interesse em discutir, o referido Projeto foi submetido em 

votação, obtendo como resultado: APROVAÇÃO EM SEGUNDA VOTAÇÃO, com o placar 

de 08 (oito) votos favoráveis dos senhores vereadores: José Alessandro, Damares Vieira, 

Didiu, Emílio, Gilson Rosário, José Raimundo, Josefa Délia e Pedro e 02 (dois) votos 

contrários, dos senhores vereadores Gileno e Jaci Silvino. E, por não haver outras matérias para 
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serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início às Considerações Finais. Nas 

Considerações Finais, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, esteve 

presente numa reunião no Gabinete do Prefeito, juntamente com os moradores do Povoado 

Malhadinha e representantes do SEBRAE, que perceberam o grande potencial para que os 

produtos fabricados pelas artesãs possam ser comercializados no exterior, no entanto, a associação 

das artesãs necessita de investimento, bem como de documentação para regularização da referida 

profissão, bem como ampliação da doação do prédio em que elas estão estabelecidas, para que 

possam concorrer aos editais de licitação, ou de realizar convênios e contratos com instituições 

financeiras. Disse ainda, que os artesãos têm os mesmos direitos previdenciários que um 

agricultor, mas é necessário que ele seja cadastrado, e que tenha toda a documentação regular para 

que acessem esses direitos garantidos, por isso apela para que a Secretaria de Assistência Social 

possa viabilizar esse benefício para a população poçoverdense. Pediu ainda, que a Secretaria 

Municipal de Obras retirasse os braços de lâmpadas que não estão mais sendo utilizados e que 

estão enferrujados na Avenida Capitão José Narciso, para não causar um acidente em algum 

transeunte, que passa por aquela via. 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 dezessete de maio 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 abaixo subscrevo.  

 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, em quinze de maio de 2018. 
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