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Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em vinte e um 

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), Amaury Batista Freire, 

Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gilson Santos do Rosário,  Josefa Délia 

Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. A seguir, houve a apresentação das seguintes 

proposições: Indicação 071/2019 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor de Oliveira 

Santana, Prefeito Municipal, solicitando o que segue: 1. Providências emergenciais voltadas para 

o estabelecimento de parceria com os CORREIOS, para que os Conjuntos Habitacionais 

Residencial Governador Marcelo Déda Chagas e Conjunto Habitacional Françual de Souza, 

possam ser assistidos com o serviço de distribuição de correspondências; 2. Limpeza do canal da 

Rua Paulo Santos, na sede desta municipalidade; 3. Reforma do Ginásio de Esportes Porfírio 

Vieira da Silva; 4. Providências junto aos órgãos competentes voltadas para instalação de Sistema 

de Energia Solar, nos órgãos públicos municipais; 5. Providências junto aos órgãos competentes 

voltadas para construção de um velatório municipal; 6. Sinalização e construção de pontos de 

abrigos nas linhas do Transporte Escolar, no âmbito desta municipalidade; 7. Reposição de 

paralelepípedo na Rua José Vieira de Santana, nas proximidades da residência do senhor 

Andrade. Indicação 072/2019 - Ao ilustríssimo senhor Antônio Mário Almeida Fonseca, 

Secretário Municipal de Educação, solicitando o que segue: 1.Instalação de calhas e reservatórios 

para a captação de águas pluviais nas escolas da rede pública municipal; 2.Providências junto a 

Secretaria de Estado da Educação, para a disponibilização do ensino médio no Distrito de São 

José. Indicação 073/2019 - Ao ilustríssimo senhor João Ramalho Barreto Conceição, Secretário 

Municipal de Saúde, solicitando o que segue: 1.Contratação de médico obstetra e cirurgião para 

realização de pequenas cirurgias na unidade de saúde local; 2. Agilidade no processo de licitação 

que permitirá a realização de exames laboratoriais e ultrassom na sede do município; 3.Conserto 

do carro ginecológico para o imediato retorno do  atendimento nos povoados, de autoria do senhor 

vereador Edson Didiu. Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o senhor 

Clérison de Santana, Diretor Administrativo da ASCOOB COOPEC utilizou-se da Tribuna Livre 

para falar sobre a 6° Semana Nacional de Educação Financeira, o orador iniciou saudando os 

vereadores e explicou como será a Semana Financeira e quem estar realizando o referido evento e 

destacou alguns objetivos dentre eles divulgar a educação financeira e a previdência para a 

sociedade e contribuir para solidez dos mercados financeiros. O orador enfatizou que a 

conscientização do indivíduo sobre a importância do planejamento financeiro equilibrado com 

dinheiro. Comentou que  a má administração dos recursos pode ocasionar problemas pessoais, 

relativos à saúde, família e no ambiente de trabalho. Apresentou Pesquisa do Endividamento e 

Inadimplência do Consumidor - PEIC de 2017, onde demostrou que as famílias brasileiras 

passavam por dificuldade financeira. Falou também da proposta de reforma da previdência e 

destacou que o acesso ao benefício previdenciário será difícil e explicou que as pesquisas do IBGE 

já mostram que os aposentados não conseguem sobreviverem com seu benefício e disse que traz a 

educação financeira como uma estratégia de complementação de renda da aposentadoria para que 
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se viva  dignamente. Afirmou que apresenta esses dados para conscientizar a população como o 

uso inadequado das finanças atrapalha a vida pessoal e social. Destacou que durante essa semana a 

ASCOOB no período de 20 a 26 de maio estará se somando a Semana de Educação Financeira, 

desenvolvendo ações sobre o tema com cursos e oficinas para as pessoas que tenham interesses. 

Finalizou deixando sugestão para a rede municipal trabalhar no currículo escolar a temática da 

educação financeira e agradeceu o espaço concedido. Depois, os senhores vereadores 

parabenizaram o orador e a instituição por tratar de um tema importante. Na sequência, em 

atendimento a Lei Municipal 623/2012, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Comunitário, 

Assistência Social e do Trabalho, senhor Saulo Abreu, cumprimentou os vereadores e todos os 

presentes, iniciou explicando que quando assumiu a Secretaria fez algumas mudanças estrutural 

porque entendia que estava distante da população. Comentou que a equipe sentia a necessidade de 

capacitação e foi realizada a capacitação por um técnico. O orador abordou diversos eventos 

promovidos pela Secretaria, dentre eles a entrega de peixe na Semana Santa e café da manhã na 

Prefeitura no dia das mães, e explanou sobre a elaboração do edital junto com o COMDICA para 

as eleições do Conselho Tutelar, em outubro para o mandato de quatro anos. O Secretário Saulo 

Abreu comentou que recebeu da FAMES - Federação dos Municípios do Estado de Sergipe 

veículo destinado ao Conselho Tutelar. Apresentou dados dos atendimentos do programa Bolsa 

Família e falou do Serviço de Fortalecimento de Vínculos e ainda declarou que estão com algumas 

oficinas e com o grupo de idosos. Expôs dados retirados do site do Ministério da Cidadania das 

famílias referenciadas nos Serviço de Fortalecimento de Vínculos, Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEF, Criança Feliz, assim como os dados dos 

atendimentos no CRAS e CREAS e visitas das técnicas ao campo. Agradeceu aos vereadores pela 

aprovação da Lei do Benefício Eventual e argumentou a necessidade de  elaboração da lei do 

SUAS municipal que não existe no município e afirmou que a Secretaria elaborou o Plano da 

Assistência Social, que  foi enviado para o Ministério do Desenvolvimento Social e para a 

Secretaria de Estado da Inclusão Social. Depois, o senhor Presidente Alexandre Dias parabenizou 

a equipe pelo trabalho, e questionou qual a meta do Serviço de Fortalecimento de Vínculos e quais 

os polos na cidade e no interior? Sugeriu a Secretaria fazer trabalho de conscientização sobre o 

perfil de beneficiário do Bolsa Família para evitar que pessoas que necessitem fiquem sem o 

referido benefício. O Secretário destacou que papel de conscientização é importante porque 

pessoas que não tem necessidade estão ocupando o lugar de quem precisa. Esclareceu que o 

Serviço de Fortalecimento de Vínculos tem três polos abertos na cidade e afirmou que irão 

organizar a sede para depois resolver a questão dos povoados e citou os povoados que serão 

comtemplados. Em seguida, a senhora vereadora Délia Félix parabenizou o titular da pasta da 

Assistência Social  pela explanação e afirmou que entende que prestação de contas da Secretaria 

diz respeito o que tem em caixa e destacou a lei aprovada nesta Casa que destina recursos a 

Secretaria de Assistência e indagou se foi suficiente para desenvolvimento do trabalho pretendido? 

O Secretário Saulo Abreu explicou que depois do novo Governo Federal todos os recursos 

federais estão atrasados e destacou que apenas o da Criança Feliz estar em dia e afirmou que a lei 

aprovada é muito importante e acredita que com esse recurso irá desenvolver um bom trabalho e 

espera que seja suficiente, mas ainda não estar disponível porque foi aprovada recentemente. A 
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seguir, o senhor vereador Gilson Rosário também parabenizou pela demonstração e indagou 

quando a Secretaria volta às atividades nos povoados. O Secretário explicou que já iniciou no 

povoado Rio Real com recadastramento do Bolsa Família e que precisa organizar a sede para 

depois irem aos povoados e declarou acreditar que no próximo mês já iniciará  o  Programa 

Comunidade Solidária. O senhor vereador Gilson Rosário sugeriu que enviem  a Câmara o 

cronograma do programa citado. Por conseguinte, o senhor vereador Léo de Fonsinho saudou a 

todos e parabenizou o orador pela explicação e comentou que a lei municipal  é para apresentar a 

prestação de contas da Secretaria, situação  que já foi enfatizada pela senhora vereadora Délia 

Félix e não uma demonstração de dados e afirmou que infelizmente as Secretarias não gerenciam 

os recursos, ficando difícil para os secretários falarem sobre valores. Indagou sobre o valor gasto 

pela Secretaria no Carnaval, com a distribuição de peixes e com o dia das mães. Disse ainda  que 

gostaria de saber como é feito a distribuição do material do Projeto AEPETI? O Secretário Saulo 

Abreu nesta oportunidade,  explicou que o material do AEPETI fica na Secretaria, porque entende 

que se entregar pode perder e afirmou que o uniforme já precisa ser adquirido novamente. 

Destacou que o Projeto Peixe na Mesa não é com recurso da assistência e o dia das Mães ainda 

estar sendo fechado e o custo com o carnaval foi pequeno. O senhor vereador Léo de Fonsinho 

sugeriu para que o Projeto AEPETI não utilizar camisas com mangas, mas coletes. Na sequência, 

o senhor vereador Pedro Santos disse que ver a vontade da equipe de contribuir para o 

crescimento do município e disse que comunga da fala dos vereadores Léo e Délia sobre a 

prestação de contas e fazer a revisão da Lei Municipal 623/2012, ficando apenas  com essa 

obrigatoriedade os fundos municipais. Afirmou que é defensor de política pública e tudo que é 

investido nesse sentido é importante, e fez uma ressalva nem tudo que é política pública o governo 

não pode usar como marketing pessoal porque as pessoas irão perceber os benefícios no município 

e finalizou desejando sucesso ao Secretário na pasta. O edil argumentou sobre a importância de 

saber os valores investidos na população. Afirmou que o executivo podia pensar e transformar em 

lei a distribuição de peixes na Semana Santa como uma política pública da assistência para os 

gestores distribuir a população nesse período. O senhor Saulo Abreu falou que é uma excelente 

ideia a sugestão do senhor vereador Pedro, e afirmou que na próxima apresentação exporá os 

números conforme solicitado pelos vereadores. O senhor Presidente Alexandre Dias esclareceu 

para o Secretário Saulo que o questionamento dos vereadores sobre apresentação dos valores é no 

sentido, de apesar dos gestores da pasta na pratica não ser gestor do recurso, mas que precisa ter 

conhecimento sobre o que foi gasto. E, esclareceu também que o senhor vereador Léo não é 

contrário à distribuição de peixes, mas a forma como é feita pelo executivo. O Secretário Saulo 

Abreu comentou que na lei aprovada do Beneficio Eventual já está previsto a distribuição de 

peixe como política pública. Depois, o senhor vereador Amaury Batista parabenizou o Secretário 

e equipe pela explanação. O Secretário Saulo Abreu na sequência agradeceu as palavras e disse 

que estão sempre disponíveis para atender os vereadores e toda a população e ainda comentou que 

esteve reunido com o vereador Didiu sobre o Conselho Tutelar e este disse uma frase e que 

guardou para a vida e agradeceu pela oportunidade de apresentar a pasta. Ainda, no Grande 

Expediente, o senhor vereador Léo de Fonsinho falou do quanto é gratificante enquanto professor 

ver pessoas do município a frente de Secretarias e afirmou que a oposição é feita com respeito ao 
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responsável pela pasta, agradeceu a todos que fazem um trabalho voltado para população 

independente de partido político. Parabenizou o Governo Municipal, o senhor vereador Gilson 

Rosário e os empresários do município, porque já estão sendo construídos os redutores de 

velocidade na rodovia próxima aos novos conjuntos habitacionais, conforme proposto por esta 

Casa. Também parabenizou o Secretário de Obras Bruno Leonardo pela ação de limpeza nas 

margens da rodovia que liga Poço Verde a Tobias Barreto, juntamente com Dica de Gari, grupo 

SuperAção e do Cooperverde, e destacou que moradores do Conjunto Silvino Augusto já estão 

depositando lixo nas margens da rodovia e afirmou que a população precisa fazer seu papel. 

Também parabenizou o Secretário de Educação Mário Almeida pelo Campeonato Municipal de 

Futebol e agradeceu aos atletas que estão participando do campeonato dos quarentões. Deixou 

aviso ao Secretário de Saúde sobre o surto de dengue no Estado, o que sugere a união de todos na 

promoção de ações objetivando  o melhor para a população poçoverdense e destacou que desde o 

início do mandato tem demostrado preocupação com esgoto em alguns conjuntos e pediu para os 

vereadores visitarem o Conjunto João Emídio para ver a situação da estrada que dá acesso aquele 

empreendimento habitacional e pediu para o Secretário de Obras fazer visita para ver o estado que 

se encontra. Comentou a parceria da Secretaria de Assistência para as eleições do Conselho 

Tutelar e afirmou que soube que não terá seções nos povoados e será apenas na sede e no Distrito 

de São José e declarou que vai se envolver o mínimo possível porque entende que não deve 

envolver a política partidária, mas social voltada para a comunidade e demonstrou a visão da 

população a respeito dos conselheiros tutelares e disse que tem parcela de contribuição e enfatizou 

que tem visto candidatos que não tem entendimento para ser conselheiro. Parabenizou o executivo 

por ter adquirido novo carro para o conselho. Pediu para a Secretaria da Casa elaborar 

Requerimento convidando  a presidente do COMDICA para vir a esta Casa para conversar sobre 

as eleições para conselheiro tutelar. O edil se reportou a fala sobre a distribuição de peixe e 

afirmou que não é contrário, mas os governantes não precisam fazer propaganda. Concluiu com 

uma mensagem falando sobre ética. Em seguida, o senhor vereador Didiu esclareceu que faz parte 

da comissão das eleições do conselho tutelar e que foi enviado ofício solicitando urna para os 

povoados, no entanto conforme determinação do TRE precisa ter certa quantidade de habitantes e 

só atende esse critério o Distrito São José, por esse motivo terá urna apenas na sede e no São José. 

O parlamentar disse que a lei do conselho tutelar precisa ser aprimorada. Depois, o senhor 

vereador Gilson Rosário agradeceu as apresentações da noite, falou da política estadual e declarou 

que ficou indignado com a fala do ex-senador Antônio Carlos Valadares, por ter publicado em 

redes sociais  palavras inverídicas à população, ao afirmar que o Governador do Estado estar 

perseguindo o ex-prefeito de Poço Verde Toinho de Dorinha, e por isso apresentou manifestação 

através de Moção de Repúdio pela postura do ex-senador. Também comentou sobre apresentação 

de dois Requerimentos e pediu quando os convidados vierem a esta Casa seja dada publicidade 

através de carro de som. Comentou a alegria pela construção dos redutores de velocidade na 

rodovia e agradeceu pela parceria com os empresários do ramo da construção e o Executivo 

Municipal. O orador disse que os animais ainda continuam na rodovia e afirmou que irá a Aracaju,  

juntamente com o Deputado Zezinho Guimarães, até  CPTRAM solicitar caminhão para recolher 

os animais. Esclareceu a fala do senhor vereador Léo de Fonsinho e disse que o esgoto comentado 
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pelo edil passa fora do Conjunto Acrísio de Araújo Dória. O parlamentar também disse que irá 

apresentar Projeto de Decreto de Comenda da Ordem da Santa Cruz para o rapaz conhecido por 

Dica de Gari por ser uma pessoa simples e que ajuda a transformar a cidade com seu trabalho. E, 

por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, deu-se início a Ordem do Dia, 

na Ordem do Dia o senhor Presidente Alexandre Dias submeteu em votação o Requerimento 

014/2019 - Convida o Professor Paulo Roberto Caduda, a comparecer em uma das Sessões 

Ordinárias deste Poder Legislativo, em data a combinar, com o objetivo de falar sobre os Projetos 

de Leis: 968/2019 - Dispõe sobre a alteração da Lei nº 532/2009 - Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público do Município de Poço Verde e dá outras providências e 

971/2019 - Dispõe sobre o programa de Incentivo à Aposentadoria dos Servidores Públicos 

Efetivo do Munícipio de Poço Verde, vinculados ao Regime da Previdência Social e dá outras 

providências; e o Requerimento 014/2019 - Convida o senhor Clayne William da Mota Santos, 

Presidente do COMSAB – Conselho Municipal de Saneamento Básico, a comparecer em uma das 

Sessões Ordinárias deste Poder Legislativo, em data a combinar, com o objetivo de falar a respeito 

das políticas públicas necessárias para a promoção da preservação do meio ambiente, no âmbito 

desta municipalidade. Em seguida, os referidos Projetos de Decreto foram submetidos em 

votação, obtendo como resultado: APROVADOS POR UNAMINIDADE. E, por não haver mais 

matérias para a Ordem do Dia, teve início as Considerações Finais. Nesta oportunidade, o senhor 

vereador Gilson Rosário agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação dos Requerimentos, e, 

voltou a sugerir para o senhor Presidente da Casa dá publicidade no dia do atendimento dos 

mesmos, por se tratar de temas importantes para a população. Depois, o senhor vereador Didiu 

comentou as Indicações apresentadas e parabenizou o senhor vereador Gilson Rosário pela 

articulação para construção dos redutores de velocidade. O senhor vereador Léo de Fonsinho 

falou que o senhor vereador Gilson Rosário trouxe temáticas importantes para serem discutidas e 

pediu para o executivo convidar os sindicatos para debater a situação financeira do município. O 

edil explicou que não irá participar da reunião do Conselho Municipal de Saneamento Básico – 

COMSAB na Câmara, porque já tem uma reunião no Ministério Público e pediu para alguém o 

substituir. Agradeceu ao vereador Didiu pela Indicação apresentada para reforma do Ginásio 

Municipal e disse que terá uma Audiência com a Secretaria de Esporte do Estado para que seja 

feita reforma o Ginásio de Poço Verde. E, concluiu com mensagem de incentivo aos vereadores. 

Na sequência, o senhor Presidente Alexandre Dias comentou algumas proposituras de sua autoria 

durante a legislatura em favor das Avenidas Simão Dias e Rua Tobias Barreto. Depois, o senhor 

vereador Pedro Santos avaliou a Sessão, e afirmou que foi muito produtiva e disse que é defensor 

da Câmara de Poço Verde e que trabalham de verdade em prol da população através dos 

instrumentos legais. 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 três de maio 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, vinte e um de maio de 2019.  
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