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Ata da Vigésima Oitava Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em cinco 

de junho, 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 Anterior. Em 

seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no qual a Secretária Municipal de Assuntos 

Políticos e Institucionais, a senhora Kamylla Vieira Sarmento Cavalcanti apresentou as 

ações realizadas pela Secretaria a qual responde, em cumprimento à Lei Municipal 

623/2012.  Ela afirmou que, assumiu a pasta no dia 01 de março deste ano, e de lá para cá 

realizou visitas às unidades móveis do SENAI na cidade de Simão Dias, para saber como 

são as carretas que oferecem os cursos. E, afirmou que, o Prefeito teve a iniciativa de trazer 

os cursos de auxiliar de eletricista, eletricista automotivo, costureiro industrial de moda 

feminina, produtor de derivados de leite e produtor de embutidos e defumados, a fim de 

qualificar os cidadãos poçoverdenses. As inscrições para os cursos foram disponibilizadas 

em três dias, mas surpreendentemente na primeira hora de inscrições, as 128 vagas 

acabaram, pela alta procura dos alunos. No dia 24 de abril foram distribuídos os kits, com 

material do curso e fardamentos, para todos os alunos, e na oportunidade houve uma 

palestra com todos os gerentes das instituições financeiras existentes no município, sobre 

microcrédito. Os cursos iniciaram no dia 26 de abril, no Polo da UAB, em decorrência da 

instalação das carretas não ter sido concluída. A oradora ressaltou que, todos os cursos 

oferecidos são gratuitos. Ainda no mês de abril, a oradora comentou que, foi até a sede do 

SENAR e reuniu-se com os representantes da instituição, com a Secretária Municipal de 

Planejamento, Agricultura e a senhora Renilda, para ver os cursos que a instituição oferece, 

para o público alvo principal da zona rural. Contou também, que nos dias 22,23 e 24 de 

maio foi realizado o Cozinha Brasil, que é voltado para a educação alimentar, foram 

ofertadas 60 vagas que logo no primeiro dia de inscrições foram preenchidas. A oradora 

finalizou com um texto, e destacou que sempre busca tratar a todos de maneira igual, 

independente de classe social, cor ou credo. Por conseguinte, a Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, senhora 

Adriana de Jesus Souza falou sobre a sua pasta, em atendimento a Lei Municipal 

623/2012. A oradora contou que, esteve presente em diversos eventos voltados para a 

Agricultura, inclusive trazendo o Movimento Camponês Popular, para o município, para 

demonstrar a importância das sementes crioulas, como também os representantes do 

CONSESUL, para expor detalhes sobre o consórcio de resíduos sólidos. Em seguida, a 

Secretária Adriana passou a palavra para o senhor Clayne William, Engenheiro Agrônomo 

do município, e este, inicialmente falou sobre os recursos hídricos, e destacou a parceria 

entre o município e a COHIDRO, para a realização da limpeza das nações, demonstrou 

imagens dos serviços sendo executados no povoado Queimada Comprida. E mais, falou 

sobre a parceria com a DESO, para a ampliação e melhoramento da distribuição de água no 

Distrito de São José e regiões adjacentes, com a perfuração de três novos poços. Além 

disso, afirmou que todas as comunidades que não tem o serviço regular de abastecimento 

de água da DESO foram atendidas pelos carros pipas, que trabalham de segunda a sábado, 

atendendo praticamente 30% da população. Em seguida, o orador falou sobre as ações de 

preservação do meio ambiente, e neste sentido afirmou que houve duas obstruções no Rio 

Real, e a Prefeitura identificou os responsáveis e encaminhou ao IBAMA, para que fossem 
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tomadas as providências cabíveis. Disse ainda, que o Conselho Municipal do Meio 

Ambiente já foi formado, assim como já foram elaborados o Regimento Interno e demais 

documentos, que foram aprovados pelos membros do referido conselho. E mais, destacou 

que, será criado um Fundo Municipal de Meio Ambiente, mas depende de uma reunião, 

onde será assinada uma ata, para criar o fundo, que será fiscalizado pelas instituições 

competentes.  Depois, reportou-se sobre a sala verde, que foi aprovada pelo Ministério do 

Meio Ambiente, e atuará na educação ambiental dos alunos de todas as escolas municipais, 

e também será um espaço para os estudantes universitários que queiram fazer pesquisas, já 

que haverá muito material disponível para todas as séries do ensino básico e médio, como 

também universitário. O orador demonstrou fotos de uma reunião junto com a Secretária 

Municipal de Meio Ambiente, a Secretária Municipal de Planejamento e o Secretário 

Estadual de Meio Ambiente, para viabilização da criação de unidades de conservação 

ambiental nas comunidades Cova da Índia e Malhada Grande. E, comentou que, o 

Secretário Estadual de Meio Ambiente encaminhará uma equipe técnica, para fazer um 

estudo inicial, e detectar se essa área pode ser transformada numa área de conservação, e 

ressaltou que futuramente pode ser explorada para o turismo, como também para estudos e 

pesquisas, já que no local existe uma grande diversidade de fauna e flora, e onde foram 

encontradas espécies que as quais se acreditava que, só existiam na Amazônia, além de ser 

uma área riquíssima em patrimônio natural, como cavernas. Disse ainda, que tem sido 

realizado o planejamento para a implantação da coleta seletiva de materiais recicláveis. O 

orador afirmou também que, já existe um chamamento público convocado pela AGRESE, 

direcionado a diversas instituições, para realizar a implantação do aterro sanitário e das 

unidades de transbordo, inclusive o município receberá uma dessas unidades, que 

armazenará temporariamente todo o material que não será reciclado, até que seja recolhido 

para o aterro, para o tratamento adequado dos resíduos. Em seguida, comentou que, a 

Secretaria encaminhou uma proposta para o Prefeito, onde haveria uma parceria público 

privada, para a implantação de um novo cemitério, dentro das normas da ADEMA, haja 

vista que os cemitérios existentes não estão dentro dos padrões exigidos por lei. E, afirmou 

que, esta proposta está em análise do Prefeito, pois depende de muitos tramites legais. E 

mais, disse que também foram feitos estudos no lixão do povoado Rio Real, e a partir 

destes foram elaboradas duas propostas, uma seria recolher todo o material e colocar num 

local adequado, ou tentar construir um aterro controlado naquela região. O senhor Clayne 

William disse, que a Secretaria planeja retirar o lixo da área e fazer o plantio de árvores 

para em seguida, colocar placas e cercar a área e vigiar as pessoas que jogam lixo naquele 

local. Declarou ainda que, a unidade de triagem do material reciclável poderá ser 

implantada na antiga Escola Municipal São Sebastião, localizada no povoado Amargosa I, 

por ser um local isolado, sem rios e nascentes próximas, entre outros fatores que 

comprometessem o licenciamento ambiental, como também por ser o próximo à cidade, e 

que vai gerar muitos empregos. Por conseguinte, o senhor Sebastião Rosário falou sobre a 

agricultura do município, e destacou que a safra deste ano, não será tão boa quanto no ano 

passado, pelo período de chuvas que foi tardio, como também a greve dos caminhoneiros 

que atrapalhou o plantio, em decorrência da falta do combustível, para as máquinas e 

equipamentos agrícolas. Ele expôs também os serviços ofertados aos agricultores na 

Secretaria, como a elaboração de declaração de ITR, CCIR, contratos de compra e venda 

de imóveis rurais, e ressaltou a importância da regularização fundiária que tem sido feita 

no município. Falou ainda, que a Secretaria tem buscado parcerias junto ao SENAR, para a 

realização de cursos, como também foi contemplado com 50 Kits feiras, compostos por 

barraca e toda a indumentária personalizada, além de avental, que foram distribuídos para 



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Av. Epifânio Doria, 18 – CEP. 49490.000 – CNPJ 32.741.571/0001-73 

Fone: (79) 3549-1454 e-mail: cmpverde.se@bol.com.br 

Décima Sexta Legislatura 

 

algumas associações. Também falou sobre a parceria com a CONAB, para a compra e 

venda de sementes crioulas, através do MCP. E mais, informou que o município também 

adquiriu 1000 quilos de milho, para fortalecer ainda mais a agricultura familiar, além de 

uma máquina que seleciona os grãos, para facilitar o trabalho dos agricultores.  Falou sobre 

os problemas com o fundo de aval, que deixou muitos agricultores inadimplentes, e sem 

condições de pagar suas dívidas, porque o Governo do Estado cobriu as dívidas com os 

bancos, mas deixou os agricultores incluídos no cadastro de devedores do fundo. Por sua 

vez, a Secretaria Municipal de Agricultura reuniu-se com todos os envolvidos, para discutir 

como resolver este problema, que para ele depende mais de vontade política.  Falou 

também sobre a regularização fundiária, e destacou que já foram feitos mais de 1500 

registros de propriedades rurais, mas tem a expectativa de fazer 2000 de forma gratuita, até 

o fim do contrato da empresa que é de 45 dias. Continuando, o orador falou sobre o Projeto 

Dom Távora, e ressaltou que foram liberados mais cinco projetos, que totalizam mais de 

R$ 2 milhões de investimento e 290 famílias beneficiadas. Explicou que, antes do projeto 

receber o recurso, são promovidas oficinas onde são ensinados como utilizar o recurso de 

maneira consciente e inteligente já que são poucos.   O orador falou ainda, sobre as ações 

voltadas para o Dia do Agricultor, e comentou que foram convidadas diversas entidades 

públicas e privadas para participar do evento, bem como a Secretaria de Estado da 

Agricultura, promovendo ações voltadas para o agricultor. Na ocasião, o orador comentou 

que foram distribuídas homenagens a agricultores ilustres, que realizam ou realizaram 

ações que fomentam a agricultura familiar, entre outras atividades.  A seguir, o senhor 

vereador Gilson Santos do Rosário parabenizou os oradores e falou sobre uma questão 

muito delicada, que é a dos cemitérios locais, e ressaltou que todos são culpados, por 

deixar que a situação chegasse a este ponto, pois a ADEMA está com o intuito de interditar 

todos os cemitérios, inclusive já tem feito isso em algumas cidades.  Destacou que, é 

importante que a população saiba o que está acontecendo e que, é uma determinação da 

justiça, pois comumente os corpos são depositados nos cemitérios, e os fluidos 

provenientes dos corpos humanos são absorvidos pelo solo, e pode contaminar os lençóis 

freáticos, por isso, a importância de tomar providências para preservar o meio ambiente 

com essas medidas. No entanto, o desafio é o que fazer com os corpos dos falecidos caso 

os cemitérios sejam interditados? Falou ainda, que é importantíssima a regularização 

fundiária das propriedades rurais, e destacou que existem diversas áreas que necessitam de 

regularização. E, indagou onde será colocado o lixo que se encontra no lixão do povoado 

Rio Real? Pediu que o orador explicasse o que são sementes crioulas, e se o produtor não 

tiver uma boa produção de sementes, como devolverá a contrapartida do município? Por 

conseguinte, o senhor Presidente indagou ao orador qual a destinação correta para os 

entulhos de construção? E, parabenizou toda a equipe da Secretaria Municipal de 

Agricultura, e fez algumas observações em relação à forma como os oradores se referem ao 

Projeto Dom Távora e Regularização Fundiária, pois são iniciativas provenientes do 

Governo do Estado, e a gestão municipal é apenas um parceiro destes projetos. Ele afirmou 

ainda, que um conterrâneo do município foi convidado, para fazer parte da 

Superintendência Estadual de Agricultura, e indagou se já houve alguma intermediação, ou 

projeto que, foi trazido para o município, por intermédio dessa pessoa. A seguir, o senhor 

vereador Emílio de Jesus Souza indagou onde será colocado o entulho que será retirado do 

povoado Rio Real? Respondendo aos questionamentos, o senhor Clayne William disse que, 

todos os municípios sergipanos estão com problemas com os cemitérios, e todos correm o 

risco de serem fechados, pelo alto risco de contaminação do solo, proveniente da 

decomposição dos corpos humanos. Para construir um cemitério dentro das normas 



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Av. Epifânio Doria, 18 – CEP. 49490.000 – CNPJ 32.741.571/0001-73 

Fone: (79) 3549-1454 e-mail: cmpverde.se@bol.com.br 

Décima Sexta Legislatura 

 

técnicas é necessário um alto investimento, o que a maioria dos municípios não possuem 

receita para isso, por isso, está se buscando uma solução mais viável e barata, para 

solucionar este problema, e talvez uma parceria público-privada possa contemplar os 

municípios neste sentido.  Por outro lado, em relação aos resíduos sólidos do Povoado Rio 

Real, o orador comentou que, existe coleta de lixo no povoado, e o que vai ser feito com o 

lixão ainda está em discussão. Já o resíduo de construção tem que ter um descarte 

adequado, mas ainda não existe uma legislação no município, que oriente o correto 

descarte do resíduo. Ele explicou também que, quando for reformulado o código de obras 

do município, trará todas as exigências e penalidades, para quem descumprir a lei.  Falou 

ainda, que o município tem buscado parceria com o Ministério da Agricultura, para a 

aquisição de um abatedouro móvel, para médios e pequenos animais, para extinguir os 

abates clandestinos que ainda existem no município. Ele afirmou que, este equipamento 

custa em torno de R$ 1,5 milhão de reais, mas já vem com todas as licenças do Ministério 

da Agricultura, de acordo com todas as normas técnicas. Depois, o senhor Sebastião 

Rosário falou que, a regularização fundiária é de fundamental importância, para os 

munícipes, pois possibilita a regularização da documentação das propriedades rurais, para 

que as pessoas possam ter acesso a seus direitos, como de aposentadoria, como também a 

crédito bancário, entre outros. Ele explicou também que, as sementes crioulas são aquelas 

que não sofreram transformações genéticas ao longo dos anos, e para atestar isso, as 

sementes passam por vários testes, e assim podem ser consideradas crioulas. Pediu 

desculpas em relação ao Projeto Dom Távora, e declarou que sempre dá destaque ao 

senhor Esmeraldo Leal, como também a atual Secretária, e ressaltou que, tem dado maior 

ênfase a Secretaria Municipal, porque tem tido um contato direto com os PNUD, que 

elabora os projetos e também com as associações beneficiadas. Em seguida, o senhor 

vereador Gileno Santana Alves parabenizou os oradores, e destacou que é uma satisfação 

para ele, recebê-los nesta Casa, pois conhece muito bem o comprometimento deles, com a 

gestão municipal. Disse ainda, que não percebeu na apresentação qualquer referência ao 

lixão do povoado Saco do Camisa, e falou sobre essa problemática, que tem atingido as 

pessoas que moram na localidade. Por conseguinte, o senhor Presidente publicou ofício do 

Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Poço Verde, convidando os vereadores 

para uma reunião, a realizar-se no dia 07 de junho, às 15h, na Câmara de Vereadores, para 

falar sobre os vendedores ambulantes de confecções.    Ainda no Grande Expediente, o 

senhor vereador José Alessandro Santana Farias falou que, já apresentou algumas 

sugestões em relação aos vendedores ambulantes, principalmente a cobrança de taxas, pois 

utilizam espaço público para comercializar de seus produtos, e destacou que é impossível 

retirá-los das ruas, mas é preciso encontrar uma maneira de fazer com que colaborem com 

o município. Falou que é solidário a causa dos lojistas, mas não poderá comparecer a 

reunião da próxima quinta. Continuando, o edil comentou que na semana passada, falou 

sobre um buraco que foi feito pelo senhor Edmundo, no povoado Rio Real, e agradeceu a 

gestão municipal que imediatamente resolveu o problema. O edil falou ainda, que há dois 

meses foi revitalizada a iluminação pública da Praça Osória Mota, mas recentemente o edil 

passou pela praça, e percebeu que a iluminação ao lado da escola Sebastião da Fonseca 

está incompleta, e pediu que o Prefeito e Secretário de Obras tomassem providências em 

relação a isso, como também em relação à cobertura do abrigo do ponto de ônibus 

existente naquela praça, para oferecer sombra nos dias de calor, e proteção contra a chuva, 

para os passageiros, que aguardam transporte naquele local. E mais, falou sobre a faixa de 

pedestres que não existe naquela praça, e os veículos e as motos passam em alta velocidade 

no local, oferecendo risco aos pedestres, principalmente as crianças que estudam nas 
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escolas próximas aquele local. Na oportunidade, o edil parabenizou o senhor Evanildo, por 

ter sido reeleito para presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Ele relembrou da 

destruição da sede do prédio, quando o telhado desabou, e destacou que, com muita 

responsabilidade o prédio foi totalmente reformado, com recursos próprios, e atualmente é 

considerado um dos melhores do estado de Sergipe. O edil relatou que, um cidadão 

comparou as eleições do sindicato as eleições da Venezuela, e destacou que, esta mesma 

pessoa foi gravada comprando votos para as últimas eleições para vereador. Aludiu ainda, 

a greve dos caminhoneiros, que tem sido muito criticada pela mídia nacional, que tem 

atribuído todos os problemas do país aos caminhoneiros, e lamentou essa situação, pois a 

luta dos caminhoneiros é justa e envolve todos os brasileiros. Lamentou também o fato do 

Prefeito Municipal ter demitido todos os cuidadores, que auxiliam as crianças com 

necessidades especiais na escola, e citou a frase: “O que define o seu destino não são suas 

condições, mas suas decisões”, pediu que o Prefeito e o Secretário Municipal de Educação 

refletissem sobre ela, e sobre as decisões errôneas que tem tomado. Afirmou que, 

professores contratados têm sido demitidos, e merendeiras e vigilantes foram convocados 

naquela manhã, provavelmente para serem demitidos também, e indagou onde estão os 

recursos da educação?  Disse que, muitas pessoas dirão que ele está fazendo essas 

denúncias porque é oposição, e relembrou que não está nesta Casa para defender o 

Prefeito, mas para defender o povo, pois foi eleito para tal. Chamou a atenção para a 

reforma da Escola Municipal Josias Rabelo, e destacou que houve vários dias de greve, e 

não priorizaram a realização do serviço dentro das salas, recomendou que, as salas fossem 

pintadas sem os alunos, pois o cheiro da tinta é forte e pode prejudicá-los. Falou que, a 

diretora da escola não se interessa no bem-estar dos alunos, mas em mandar recado para o 

Prefeito, como ocorreu na questão da reforma da escola, que só foi autorizada a iniciar, 

porque os estudantes e pais de alunos, fizeram um abaixo assinado, que seria entregue ao 

Ministério Público. E mais, afirmou que, é preciso parar de pintar os prédios públicos com 

cores partidárias, pois é um desperdício com o dinheiro público. O senhor vereador José 

Alessandro refletiu sobre o comportamento de alguns servidores, que não se interessam 

pelo seu trabalho, e que muitas vezes o gestor é obrigado a contratar outra pessoa para 

assumir a função dele, gerando mais despesas para o município. O edil fez um cálculo 

rápido em relação ao aumento do salário do Prefeito e Vice-Prefeito, somou com o salário 

de uma servidora que recebe um alto salário, e que não faz nada, e resultou em mais R$ 

13.500,00, que poderiam ser utilizados para pagar os salários dos cuidadores e vigilantes, 

que foram demitidos. Além disso, contou que, ontem também foram demitidos todos os 

servidores da Praça da Juventude e do Camilão, enquanto o Secretário Municipal de 

Esportes não faz nada e ganha quase R$ 5.000,00. Disse ainda, que é preciso parar com a 

diferenciação entre “boca branca” e “boca preta”, e destacou que, ama o esporte e tem 

vontade de fazer algo pelo seu município, mas não é convidado, por ser de outro grupo. E, 

indagou quando iremos parar com a politicagem partidária e partir para a política de 

melhoria para o nosso povo? Quando iremos parar de pensar em nosso umbigo, e pensar 

coletivamente? O edil comentou que, para a gestão funcionar é necessário que, tenha 

funcionários com compromisso, para que as coisas se resolvam. Relembrou que, a Escola 

Agrícola ficou alguns dias sem aula, pela falta de merenda escolar, e contou que 

encaminhou ofício para o CAE, para saber o que está acontecendo, como também 

expediente da Comissão de Educação, para visitar as escolas e verificar esse problema. O 

parlamentar chamou a atenção para os recursos que o município recebeu do salário 

educação, e destacou que o Prefeito afirmou que, boa parte dos recursos utilizou para 

reformar a frota de ônibus escolares, mas ele não quer acreditar que, os mais de R$ 200 mil 



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Av. Epifânio Doria, 18 – CEP. 49490.000 – CNPJ 32.741.571/0001-73 

Fone: (79) 3549-1454 e-mail: cmpverde.se@bol.com.br 

Décima Sexta Legislatura 

 

reais que foram recebidos este ano, também tenham sido utilizados nos ônibus escolares. O 

edil ressaltou a importância desses recursos para a reforma das escolas, para torná-las mais 

atrativas para os alunos. E, finalizou reafirmando seu compromisso com a sociedade 

poçoverdense. E, por não haver outros oradores inscritos no Grande Expediente, ou 

matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início às 

Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos comentou que, não poderá estar presente na reunião com a CDL, pois, no horário 

marcado estará dando aula. E mais, afirmou que, já está analisando o Projeto de Lei das 

Diretrizes Orçamentárias, e destacou que toda a terça-feira está disponível pela manhã, 

para discutir junto com os demais membros da comissão as matérias legislativas, como 

reza o Regimento Interno. Disse ainda, que foi muito pertinente as colocações feitas pelo 

colega José Alessandro, e comentou que na legislatura passada, os vereadores 

costumavam visitar o município inteiro, para verificar de perto, as reclamações dos 

munícipes. Por fim, o senhor vereador Gilson do Rosário comentou que, está à disposição 

para discutir o Projeto da LDO, para não deixar para última hora, e agradeceu a presença 

dos munícipes na Sessão, o que motiva cada vez mais os vereadores a trabalhar pelo povo. 

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 sete de 

junho 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 cinco de junho de 2018. 
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