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Ata da Vigésima Sexta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em vinte e 

quatro 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: Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), Damares Vieira 

Cavalcanti, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário, 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, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o Secretário Municipal 

de Saúde, senhor Amaury Batista Freire comentou que, é uma satisfação estar mais uma 

vez nesta Casa, para prestar contas de sua pasta, e passou a palavra para o Coordenador da 

Vigilância em Saúde, senhor Afonso Abreu. Este explicou que a atenção básica é formada 

por seis equipes do Programa Saúde da Família, NASF, 5 equipes de saúde bucal, CAPS e 

Urgência 24h. Segundo o orador o município atingiu uma média de 70,90% de 

atendimento do bolsa família, acima da média nacional. Falou sobre as ações de saúde, que 

ocorreu no município no primeiro quadrimestre deste ano, como a carreta de prevenção ao 

câncer de mama, que realizou 204 exames de mamografia, sendo que destes apenas um 

exame deu sugestivo de malignidade. Ainda neste período, nas comemorações do Dia da 

Mulher ocorreram diversos atendimentos de saúde, como realização de exames 

citopatológicos, testes glicêmicos, aferição de pressão, além de atendimentos médicos e de 

nutricionistas, aulão de dança no CAPS, com o objetivo de conscientizar sobre a prática de 

exercícios. Falou ainda, sobre a realização de um mutirão de cirurgias de cataratas, onde 

foram realizados 20 procedimentos, e enfatizou ainda, o grande número de visitas de 

profissional de nível médio, com mais de 63 mil visitas, realização do exame protege em 

124 pacientes, além da realização de atividades integrativas complementares, como 

massoterapia, auricoterapia e reiki, a fim de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O 

senhor Afonso Abreu falou também sobre os onze grupos acompanhados pelo NASF, que 

realizam atividades interdisciplinares com diversos públicos, como idosos, gestantes, 

deficientes mentais, diabéticos, hipertensos, autistas entre outros grupos.  Na oportunidade, 

ele comentou que foram realizadas mais de 2 mil consultas por profissionais de nível 

superior realizadas pelo NASF, que é tido como referência, para outros municípios. Já em 

relação à saúde bucal o orador afirmou que foram realizados mais de 450 novos 

atendimentos, além dos demais atendimentos e distribuição de kits bucais para os pacientes 

que necessitam. Falou ainda do Programa Saúde na Escola, que este ano está abordando o 

tema obesidade infantil, para prevenir possíveis doenças cardiovasculares. Além disso, o 

município reabriu a Casa de Apoio, para que os pacientes pudessem ter um local para 

descansar, distribuição de fraldas descartáveis para 21 pacientes, 1787 consultas realizadas 

pelo CAPS, após a caminhada de conscientização para as doenças psicossomáticas. O 

senhor Afonso comentou sobre os atendimentos realizados pela Clínica de Urgência e 

emergência, e destacou que além dos pacientes do município, a clínica também atendeu 

345 pessoas de outras cidades, durante o primeiro quadrimestre, além disso, a gestão da 

clínica tem dado apoio às pessoas que precisam fazer curativos em casa, e escolheu um dia 

na semana para distribuir materiais para curativo, para essas pessoas, além de 130 mil 

medicamentos distribuídos, a mais de 4 mil pacientes, e todas essas informações são 

cadastradas nos sistemas do Ministério da Saúde. E, acrescentou em seguida, que por 

determinação do Ministério Público, foram realizadas visitas de vigilância sanitária 

municipal em todos os estabelecimentos que comercializam produtos de origem animal, 

para verificar as condições de armazenamento, e também conscientizar os comerciantes 

sobre as boas práticas de manipulação e comercialização desses alimentos. Afirmou depois 

que, o Ministério Público elogiou a iniciativa do município, que é pioneiro no estado a 
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estar realizando esse tipo de orientação, e destacou que, será realizada uma audiência 

pública, para que a população tome a decisão juntamente com o poder público sobre o 

assunto. Mostrou ainda, algumas ações dos agentes da vigilância sanitária, fiscalizando os 

estabelecimentos comerciais, buscando a qualidade e o bem-estar da população, e neste 

quadrimestre, a vigilância sanitária visitou 145 estabelecimentos comerciais, como também 

é realizada a análise diária da água potável, que é distribuída no município. O orador falou 

também sobre o trabalho de controle de endemias e de combate à dengue, e destacou que, 

os agentes têm feito um trabalho muito importante neste sentido, e todas as denúncias de 

focos são investigadas e apuradas, inclusive ano passado, o município atingiu os cinco 

ciclos, visitando mais de 11 mil imóveis, algo que nunca tinha sido alcançado nas gestões 

anteriores. E mais, contou que o município alcançou o objetivo de imunizar 61,91% da 

população prioritária contra a influenza, durante o mês de abril, e concluirá a campanha 

com mais de 92% de pessoas imunizadas.  Por fim o senhor Afonso Abreu falou que, o 

trabalho realizado pela Secretaria é voltado para os indicadores, que mostram como está o 

município, e a partir daí são estabelecidas metas e estratégias, para alcançar estes objetivos, 

sempre tentando motivar as equipes de saúde. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson 

Santos do Rosário parabenizou toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, pela 

explanação que foi feita naquela noite, e reconheceu o esforço de todos, para sempre fazer 

o melhor por Poço Verde. Na oportunidade, o edil indagou ao orador quando foi feita a 

visita no mercado da carne, como foi a receptividade dos marchantes? Ele falou também 

sobre a importância da vigilância fiscalizar os estabelecimentos comerciais, e da 

verificação das datas de validade dos produtos vendidos, e indagou como os comerciantes 

recebem os fiscais? E mais, disse que sempre busca auxílio das equipes de saúde, como 

vereador e observa que o trabalho é bem feito, e torce que cada vez mais seja melhorado. O 

edil em seguida, indagou ao Secretário Amaury, se após a mudança da marcação dos 

exames, surtiu algum efeito na questão das filas? Por fim, parabenizou toda a equipe da 

Secretaria, e estará aguardando a próxima visita no próximo semestre. Respondendo aos 

questionamentos, o senhor Afonso Abreu afirmou que, inicialmente os marchantes e 

comerciantes ficaram meio tensos, mas a maior dificuldade foi nos estabelecimentos que 

comercializam ovos, que também deve ser mantido refrigerado. Já em relação aos 

comerciantes de carne, também foram levantadas muitas questões, mas explicou-se que o 

que se pretende é melhorar a qualidade dos produtos que chegam até a mesa do 

consumidor. O Secretário Amaury afirmou em seguida que, a cota de exames foi ampliada 

de 15 para 20 fichas, assim como o horário de marcação que agora é pela tarde, no entanto 

essas mudanças ainda não surtiram efeitos, pois as pessoas estão ficando mais tempo na 

fila, por isso, serão tomadas outras medidas, para tentar resolver este problema, e pediu que 

os vereadores dessem sugestões. O senhor Presidente indagou ao Secretário Amaury 

quantos exames são disponibilizados por mês? O titular da pasta da saúde por sua vez, 

afirmou que são atendidas para exames aproximadamente 200 pessoas, já que cada pessoa 

apresenta um pedido distinto, com os exames. O coordenador Afonso Abreu disse ainda, 

que a partir de julho, o município disponibilizará de testes rápidos de Hepatite B e C, como 

também exames de dengue, Chicungunya e zika, e estes últimos não utilizarão as cotas de 

exames. Em seguida, o senhor vereador Gileno Santana Alves comentou que, na gestão 

passada a marcação de exames era diferente, e havia um local específico, onde as pessoas 

marcavam seus exames, e não haviam filas, e não compreende porque as pessoas têm 

esperado tanto, para marcar um exame.  Ele indagou ainda, como o gestor da saúde lida 

com as críticas das pessoas, em relação à gestão da pasta? O Secretário Amaury afirmou 

que, quando há alguma urgência, a Secretaria autoriza a realização de algum exame além 
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dos que já foram marcados. E mais, disse que não se incomoda com as críticas, pois sabe 

que está fazendo o seu trabalho sem discriminação ou distinção, e as pessoas percebem a 

mudança que houve na saúde nesta gestão. Por conseguinte, a senhora vereadora Josefa 

Délia Félix dos Reis comentou que, a saúde no Brasil está falida, assim como em todos os 

municípios, em decorrência do atual governo, que não tem compromisso com ninguém. 

Disse ainda, que apesar de não ser da área da saúde o Secretário realiza um bom trabalho, 

tem carisma e sabe tratar as pessoas muito bem, no entanto, durante a apresentação ela 

percebeu que, não foi citado pelo senhor Afonso Abreu se os recursos que são recebidos 

pela saúde são suficientes, para suprir todas as demandas que foram apresentadas e 

indagou ainda quantos médicos foram contratados nessa gestão? Se existe algum 

planejamento para a instalação da maternidade, que foi prometida em campanha? Por fim, 

a edil agradeceu a presença do Secretário e sua equipe, e se colocou à disposição para 

ajudá-lo, no que for necessário. O Secretário Amaury por sua vez, respondeu que as 

verbas são insuficientes, e o Governo Municipal tem se desdobrado para manter os 

serviços de saúde funcionando, ele afirmou que, a urgência 24h é mantida com recursos 

próprios, assim como a ambulância que está alugada, e o que vem do SUS não é muito, 

mas dá para manter alguns serviços, que são disponibilizados a população da melhor 

maneira possível, tentando pagar os servidores e fornecedores em dia. A seguir, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, a sua esposa trabalha como Agente 

Comunitária de Saúde, e ela não marca exame, mas na sua área de atuação algumas 

pessoas pediram-lhe para que levasse a solicitação de marcação, para ver se era possível 

marcar os exames, e teve uma situação que sim, mas foi apenas em um determinado 

momento, e atualmente os Agentes de Saúde não marcam exames. O edil disse ainda, que é 

normal e natural alguns vereadores fazerem seus questionamentos, e outros não, o 

importante é elucidar todas as dúvidas, e por fim desejou sucesso ao Secretário e toda a 

sua equipe, que desempenhem um trabalho cada vez melhor para o município, também 

pediu que, se possível o Secretário descentralizasse a marcação de exames, e 

disponibilizasse a regulação de exames na Clínica de Saúde da Família do Distrito São 

José, e destacou que a comunidade daquela região ficaria muito grata com essa ação, bem 

como, com o retorno da ambulância, para o atendimento da comunidade, que foi retirada 

no fim da gestão passada. O Secretário Amaury em resposta aos questionamentos por sua 

vez, informou que está sendo analisada a possibilidade de implantar a regulação dos 

exames no Distrito de São José, e quando a ambulância nova chegar ao município, será 

disponibilizada para a comunidade. Continuando, o senhor vereador Edson de Jesus Reis 

Santos comentou que, um munícipe encaminhou uma mensagem dizendo que, as 

comunidades Saquinho, Amargosa e Malhadinha estão sem atendimento médico, e 

indagou se essa informação procede, e se existe uma previsão de quando os atendimentos 

médicos retornarão a esta comunidade? Ele comentou ainda, que foi aprovado um 

Requerimento, que solicitava a Secretaria de Saúde a expor em locais visíveis, a escala de 

plantão das unidades de saúde, mas nunca foi atendido. O senhor vereador Edson de Jesus 

Reis Santos comentou que, outra proposição de sua autoria se refere à publicação no portal 

da Prefeitura a lista de medicamentos da farmácia básica, como também em locais 

públicos, e ainda pediu que, a farmácia básica também funcionasse nos feriados 

prolongados, para que as pessoas não interrompam seus tratamentos. A seguir, senhor 

Afonso Abreu comentou que, o PSF dos povoados citados está sem médico, mas já estão 

sendo tomadas providências para a contratação de um substituto, no entanto o que ocorre é 

que entrou em vigor uma portaria do Ministério Público, que implica no cumprimento da 

carga horária dos profissionais de saúde, inclusive com o registro do ponto eletrônico, por 
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este motivo, um dos médicos existentes no quadro do município pediu exoneração, haja 

vista que possuía outros empregos e não conseguiria cumprir seus horários. No entanto, as 

áreas que foram citadas estão sendo atendidas pelos médicos de outras equipes do PSF. 

Sobre a questão da farmácia básica, está ligada a atenção básica, e ela funciona justamente 

no horário referente a estes atendimentos. E mais, na urgência 24h, os médicos não passam 

tratamentos para serem continuados, mas tratam os sintomas que a pessoa está sentindo 

naquele momento. Já em relação a escala de profissionais, o orador comentou que, já estão 

sendo disponibilizadas no mural da unidade de saúde. O senhor vereador Edson comentou 

que, a escala não está sendo colocada em local visível para a população, na unidade de 

saúde, como também em outros prédios públicos. E mais, destacou que no interior é muito 

difícil incutir na cabeça das pessoas, que a urgência é apenas para atender casos de 

emergência, mas as pessoas acabam buscando outros serviços na clínica. A coordenação 

comentou que, vem sendo feito um trabalho de conscientização com as pessoas, e já 

diminuiu muito o atendimento de serviços não urgentes, até porque as equipes do PSF vêm 

realizando um trabalho mais voltado para o tratamento de pacientes com doenças crônicas 

e eles não estão buscando o serviço de urgência, apenas em casos pontuais. Depois, o 

senhor vereador Gilson Santos do Rosário indagou sobre a escassez de médicos, e se isso 

está acontecendo em outros municípios? E mais, perguntou qual o salário destes 

profissionais que deveriam trabalhar 40h semanais, de acordo com a Portaria do 

Ministério. Segundo o Secretário Amaury, outros municípios sergipanos estão passando 

por este mesmo problema, e a preocupação é que o município que não cumprir essa 

determinação poderá sofrer penalidades do Ministério da Saúde, que está irredutível sobre 

a nova política. A seguir, o senhor Presidente parabenizou o senhor vereador Edson de 

Jesus Reis Santos pelas colocações feitas, bem como pelo seu trabalho na área da saúde, 

pois tem feito diversas proposituras nesta área, que são muito importantes para o 

município. O edil parabenizou também o Secretário Municipal de Saúde, que tem feito um 

belo trabalho a frente da pasta, que é uma das mais complexas de se gerir, mas sempre 

tratando as pessoas com simplicidade e humanidade. Em relação aos exames, o edil 

afirmou que passou em frente à clínica, e um grupo de pessoas que estavam aguardando na 

fila questionaram-lhe em relação ao horário de marcação, que não estava satisfatório, já 

que elas estavam passando mais tempo na fila. E, sugeriu que, a Secretaria colocasse uma 

pessoa, para recepcionar e fazer a triagem das pessoas que irão fazer os exames, e 

entregassem as senhas para as primeiras vinte pessoas que chegaram, e pedissem que elas 

retornassem apenas na hora da marcação, a partir das 14h, enquanto o município não 

consegue mais vagas, para a realização de exames. O edil disse ainda, que a Secretaria de 

Saúde tem muitos funcionários, que atendem muito bem e sugeriu que o Secretário desse a 

oportunidade dessas pessoas apresentarem suas ideias, para contribuir na solução dos 

problemas. Parabenizou o Prefeito por ter oportunizado os munícipes mostrarem o seu 

potencial de trabalho. O edil afirmou ainda, que algumas gestantes têm reclamado do 

atendimento dos médicos da urgência, que não estão encaminhando para Lagarto ou 

Aracaju, com a justificativa de que não está na hora de dar à luz, e essas pessoas acabam 

buscando auxílio dos vereadores, para levá-las, sendo que esse papel é de obrigação do 

município. Disse ainda, que na gestão passada, a marcação de exames era feita 

diariamente, e sugeriu que se buscasse alternativas para resolver isso.  Por fim, 

parabenizou toda a equipe da Secretaria de Saúde, e desejou sucesso a todos. O senhor 

Afonso Abreu explicou que, a questão das gestantes depende muito de cada caso, e 

destacou que, quando o médico examina a paciente, e ela não está com a dilatação 

adequada para ser encaminhada para regulação, de fato ele manda para casa, até que a 
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dilatação aumente, e ele possa encaminhá-la para Lagarto ou Aracaju, pois se a paciente 

chegar à maternidade com pouca dilatação elas são encaminhadas de volta para o seu 

município de origem, mas ressaltou que, nenhuma gestante está deixando de ser assistida. 

Por fim, o Secretário Municipal de Saúde agradeceu a toda sua equipe pelo empenho e 

dedicação, e também a Casa Legislativa pela oportunidade de fazer esses esclarecimentos. 

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

discutidas na Ordem do Dia, deu-se início às Considerações Finais. Nas Considerações 

Finais, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou sobre a importância das 

manifestações que tem ocorrido no Brasil afora, e acha muito significativa e positiva a 

forma ordeira e pacífica, como estão ocorrendo essas manifestações, e ainda afirmou que, 

foi muito interessante à forma como os poçoverdenses, manifestaram seu apoio ao 

movimento dos caminhoneiros. Disse ainda, que apesar de ser uma categoria simples, com 

união é capaz de paralisar um país, que é extremamente rodoviário, e em decorrência da 

política atual de preços da Petrobras, o Brasil pode ter prejuízos enormes. E mais, salientou 

que apesar do país ser um grande produtor de petróleo, não tem a capacidade de refinar a 

sua matéria prima que é exportada e depois importada com valores altíssimos, em 

decorrência das comodites.  O edil ressaltou que, quando há uma pressão popular os 

problemas se resolvem rapidamente, por isso, o governo deve tomar uma posição rápida, 

para não prejudicar a nação como um todo. Ele orientou os colegas a terem cautela ao 

compartilharem e publicarem notícias falsas nas redes sociais, o que pode trazer muitos 

danos para a vida social das pessoas, prejudicando a imagem e muitas vezes expondo a 

família, por isso, orientou aos colegas que verificassem a veracidade das informações antes 

de compartilhá-las. Na oportunidade, comentou que, teve a oportunidade de ser Presidente 

desta Casa, por quatro anos e, passou por situações que lhe tiraram a paz, mas sempre 

buscou harmonia entre os pares, pois mesmo tendo ideologias políticas diferentes, e 

havendo muitos debates, todos estão no Poder Legislativo para a mesma finalidade, que é 

ajudar e trabalhar pelo povo. Disse ainda, que quando os vereadores apresentam 

Indicações estão atendendo a solicitações do povo, que trouxeram os problemas da 

comunidade para serem resolvidos, e se o Poder Executivo atendê-las, não vai beneficiar o 

vereador, mas a comunidade e o próprio agrupamento político do Prefeito. O senhor 

vereador Pedro afirmou que, comumente as pessoas criticam os acordos políticos, e 

recentemente publicou uma foto na rede social, ao lado de diversas lideranças políticas, o 

que gerou um grande debate sobre o assunto. Chamou a atenção que, quando um vereador 

aborda o eleitor para pedir voto, e se compromete em atender a comunidade em algo, 

também se configura como um acordo, o que não se deve é fazer coisas escusas e 

desrespeitar as pessoas, e destacou que apesar de gostar muito de política, nunca misturou 

seus interesses com o seu trabalho na sala de aula. Por fim, afirmou que, é necessário que 

as pessoas compreendam que os acordos políticos existem e, saber diferenciar o que é certo 

e errado.  Por conseguinte, a senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis comentou que 

participou de uma manifestação pacífica, em solidariedade ao movimento dos 

caminhoneiros, pois eles estão lutando por uma causa justa, e que reflete em toda a 

população brasileira. A edil afirmou que, no Brasil os trabalhadores tinham a expectativa 

de no dia 1 de maio de cada ano, saber qual seria o valor de reajuste nos seus salários, mas 

infelizmente há dois anos não estão tendo essa oportunidade, disse ainda que no mês de 

maio se comemora o dia das mães, mas poucas mães estão tendo o que comemorar, pois 

estão vivenciando uma época onde as drogas e a prostituição estão dominando seus filhos, 

e é preciso que algo seja feito, para que a sociedade não seja exterminada por este mal, e 

para orientar esses jovens, no caminho espiritual ou religioso, para que se tornem pessoas 
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de bem. Por outro lado, chamou a atenção sobre o caos em que se encontra o país, e 

destacou que o poder está nas mãos do povo, que é responsável por escolher os seus 

representantes, e é obrigação das pessoas pesquisar sobre os candidatos antes, de votar 

neles, e discutir este assunto com os familiares em suas casas, no trabalho e em todos os 

lugares, para não sofrer as consequências no futuro. Concluiu dizendo que, o Governo tem 

que entender que o povo tem poder, e acredita nas pessoas, que existem pessoas 

responsáveis e que se preocupam com o outro, e torce para que o Brasil tenha mais 

qualidade na educação, na saúde, moradia e respeito ao ser humano. Em seguida, o senhor 

vereador Gileno Santana Alves endossou as palavras da colega Délia, e afirmou que 

recentemente esteve em Brasília, e lá viu muitos políticos discursando, e refletiu que, 

infelizmente não tem como saber se o candidato A ou B será bom, mas as pessoas terão 

que votar, e que, é necessário analisar com muita cautela. Por outro lado, o edil explicou 

que, quando se referiu aos exames, por um lapso usou a palavra “cota”, mas não existe esse 

limite, e o Secretário Amaury deixou bem claro, que está disposto a ajudar a qualquer 

pessoa, quando for necessário e desde que haja vaga para marcar. Por fim, o senhor 

Presidente agradeceu a presença de todos os munícipes no Plenário, e a todos que 

permaneceram assistindo a Sessão pelas redes sociais. 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 vinte e nove 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 vinte e quatro de maio de 2018. 
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