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Ata da Terceira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em vinte e seis de 

fevereiro, 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, Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), José 

Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário), Amaury Batista Freire, Gilson Santos do 

Rosário, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. A seguir, houve a apresentação 

das seguintes proposições: Requerimento 008/2019 - Convida o Psicólogo Valnê Freitas a 

comparecer em uma das Sessões Ordinárias deste Poder Legislativo, em data a combinar, para 

falar a respeito da importância do acompanhamento psicológico no tratamento do câncer; 

Indicação 007/2019 – Ao senhor João Ramalho Barreto Conceição, Secretário Municipal de 

Saúde, solicitando o que segue: 1. Providências voltadas para a disponibilidade de alimentação na 

Casa de Apoio desta municipalidade em Aracaju; 2. Climatização do quarto dos motoristas da 

urgência; Indicação 008/2019 - Ao senhor Antônio Mário Almeida Fonseca, Secretário 

Municipal de Educação, solicitando o que segue: 1. Providências voltadas para a disponibilidade 

de monitores no transporte escolar nas linhas com crianças menores de 7 (sete) anos; 2. Retorno da 

Casa dos Estudantes em Aracaju; 3. Alteração do horário da saída do transporte dos estudantes de 

Aracaju para às 23h, ambas de autoria do senhor vereador Edson Didiu. Indicação 009/2019 - Ao 

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, senhor Bruno Leonardo, solicitando o que segue: 

1. Providências emergências voltadas para a poda da árvore defronte a Escola Municipal Hildete 

Falcão Batista, tendo em vista que o volume da copa da mesma já provoca dificuldade no 

trânsito, em especial com os ônibus do transporte escolar, esta última de autoria do senhor 

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

vereador Didiu/PSB iniciou enfatizando que estar fazendo seu papel e expôs suas Indicações e 

disse que passou mais de um ano solicitando a Casa de Apoio juntamente com os vereadores da 

oposição e falou do sofrimento do povo e pediu a disponibilização de alimentação na Casa de 

Apoio, mantida por esta municipalidade. Voltou a falar sobre a falta de médicos nos PSFs e de 

outras especialidades para atender os poçoverdenses. Comentou que o Secretário de Saúde, senhor 

João Ramalho não ouviu uma paciente na clínica e pediu respeito. Ainda destacou que foi tirado o 

aparelho de ar-condicionado do quarto dos motoristas.  Afirmou que as pessoas procuram a 

Clínica de Saúde porque precisam, e, transpareceu sua indignação diante dos fatos expostos. O 

senhor vereador Amaury Batista pediu para esclarecer o período que foi retida à climatização do 

quarto dos motoristas da urgência, para não deixar dúvidas, já que já foi titular da pasta. A seguir, 

o senhor vereador Didiu/PSB esclareceu que este fato acontece na atual administração da pasta. O 

parlamentar também falou da Indicação dirigida ao Secretário de Educação sobre a 

disponibilidade de monitores no transporte escolar nas linhas com crianças menores de 7(sete) 

anos, e destacou a preocupação das mães, e afirmou que foi uma promessa do Secretário e 

enfatizou seu pedido. O edil ainda intercedeu pelo retorno da casa do estudante, bem como 

alteração do horário da saída do transporte dos estudantes de Aracaju. O senhor vereador Edson 

Didiu concedeu aparte ao colega Gilson Rosário, e, este afirmou que lutou para conseguir a casa 

do estudante e que solicitou da nova administração a continuidade. Depois, o senhor Edson Didiu 

falou ainda que parece que os Secretários não estão preparados para o cargo, disse ainda, que os 
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Requerimentos apresentados serão votados naquela noite e pediu aos vereadores para ajudar. 

Concluiu dizendo que existem muitas reclamações no município e que estar fazendo seu papel e 

ouvindo a demanda da população e afirmou que o gestor precisa humanizar mais a administração. 

Depois, o senhor vereador José Alessandro saudou os colegas vereadores, a comunidade presente 

e os internautas, iniciou falando sobre a solicitação de poda de árvore na Escola Hildete Falcão 

que está atrapalhando o trânsito em especial os ônibus do transporte escolar e ao mesmo tempo 

agradeceu ao Secretário Bruno pelo atendimento de sua solicitação. O parlamentar disse que o 

vereador Edson Didiu trouxe a tona algumas problemáticas do município e chamou atenção pelo 

ato de colocar secretários que não tem a ver com a pasta e perguntou o por quê? Afirmou que o 

ex-vereador João Ramalho falava que entendia de obras e hoje não houve falar que este entende 

de saúde, e ainda salientou as mudanças de Secretarias em três anos de governo. E, afirmou que 

estão brincando com a vida das pessoas, e perguntou se o atual gestor da saúde não usa ar-

condicionado nesse calor. Agradeceu ao Secretário de Educação e falou que foram no transporte 

da educação participar de reunião sobre o campeonato dos quarentões e salientou a falta de 

motorista no município. Ainda discorreu o orador sobre a administração que precisam ser mais 

humanos com os funcionários públicos do município e ressaltou o trabalho dos garis. Argumentou 

se quer economizar que tire o ar condicionado ar do gabinete do prefeito e das secretarias. Sugeriu 

em seguida o edil ao prefeito para não prometer o que não pode cumprir e falou do sofrimento do 

vereador Raimundo da Kombi e Gileno Alves com o calçamento que não foi feito até o momento. 

Falou da importância de ter a comunidade presente nas Sessões. Questionou ainda ao Presidente 

Alexandre Dias se já tem novo líder da situação? O senhor presidente falou que não foi 

oficializado ainda. A seguir, o senhor vereador Léo de Fonsinho disse que o líder leva os anseios 

da população e que Prefeito sem líder na Câmara quer dizer que as coisas não andam bem e pediu 

para o Prefeito visitar as comunidades. Na oportunidade, o senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos aproveitou o ensejo para falar da dificuldade na gestão anterior por não ter líder e destacou 

que a liderança formalizada facilita a comunicação com o Chefe do Executivo e sugeriu para 

constituir um novo líder. O senhor vereador Léo de Fonsinho disse que não estar desfazendo do 

Prefeito, mas para fazer cobranças e citou o ex-líder da situação senhor vereador Gilson Rosário 

que tinha agilidade na resposta para dá retorno a população. Falou que fará Indicação para 

reposição de lâmpadas na estrada próxima a comunidade Cansanção, e finalizou dizendo que trará 

na próxima Sessão duas problemáticas. O senhor Presidente da Casa a seguir, reforçou que no 

Regimento Interno diz o uso da questão de ordem é pedido pelo líder e se o Prefeito não indicou 

fica o mais velho da bancada com essa prerrogativa. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de 

Jesus Santos cumprimentou todos e falou da situação do país e desejou sucesso ao Presidente da 

República. Salientou que precisam se ater a reforma da previdência e conclama aos representantes 

do congresso que observe detalhadamente essa proposta e falou da necessidade de se ter um olhar 

diferencial para a região nordeste. Destacou os privilégios dos congressistas e afirmou que é 

desmotivador pensar política diante dessa situação e afirmou que precisa melhorar a qualidade de 

vida dos nordestinos para pensar nessa proposta e falou sobre o trabalhador rural que é o que põe 

comida na mesa da população. O parlamentar mostrou-se entender que precisa ter a reforma, mas 

nos moldes que contente a toda população brasileira e que não pode pagar pelos cargos dos 
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elitizados. Ainda falou que o gestor tem responsabilidade pela coisa pública e quer o que é melhor 

e citou dois prefeitos do município que mais se destacaram, mas acredita que os outros também 

contribuíram, e, enfatizou o dinamismo da política. Depois, o senhor presidente Alexandre Dias 

elencou algumas problemáticas do município e disse que precisa mais esforço da administração 

para atender e que até meados do ano passado era atendida ou justificada e citou a falta de poda 

das árvores e questionou por que não estão realizando esse trabalho e declarou que não é difícil de 

resolver, e ainda o quê estar acontecendo com os PSFs, os transportes da saúde e o esporte do 

município. Disse que acredita na independência dos poderes e afirmou se não tem líder enfraquece 

as demandas da população. Deixou sua preocupação e explicou tem a sensação de impotência de 

fazer solicitação e nada ser resolvido. Em seguida, o senhor Presidente Alexandre Dias/PSDC 

voltou a comunicar que o senhor vereador Gileno Alves estar de atestado médico. 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 justificou o Requerimento 001/2019 - Convida o 

enfermeiro José Magno Alves dos Santos, a comparecer em uma das Sessões Ordinárias deste 

Poder Legislativo, em data a combinar, para falar a respeito do Câncer, suas incidências, como 

evitar e tratamento, em seguida foi submetido em votação a referida matéria obtendo com 

resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. Depois, o senhor 

vereador Edson Didiu explicou o motivo que levou a propor os Requerimento 002/2019 - 

Encaminhamento a este Poder Legislativo do laudo relativo à vistoria do Corpo de Bombeiros, 

realizada nas Escolas da Rede Pública Municipal; Requerimento 003/2019 - Encaminhamento a 

este Poder Legislativo da discriminação de todas as linhas do transporte escolar, com os 

respectivos números de alunos usuários em cada uma delas; Requerimento 004/2019 - 

Encaminhamento a este Poder Legislativo de relatório expedido pela engenharia do município, a 

respeito das condições físicas e elétricas das escolas da rede pública municipal; Requerimento 

005/2019 - Encaminhamento a este Poder Legislativo do relatório de vistoria dos ônibus escolares 

realizado pelo DETRAN/SE, conforme legislação em vigor; Requerimento 006/2019 - 

Encaminhamento a este Poder Legislativo da relação nominal dos medicamentos existentes na 

farmácia básica, com os respectivos quantitativos em estoque; 2. Relação nominal das equipes do 

PSF; 3. Escala dos servidores que compõem a emergência da Clínica Saúde da Família; e 

Requerimento 007/2019 - Encaminhamento a este Poder Legislativo da relação nominal dos 

prestadores de serviços de qualquer natureza da Secretaria Municipal de Educação, relativa ao 

período de janeiro de 2018 até a presente data, com a especificação do tempo de serviço prestado. 

Em seguida, foram todos os Requerimentos acima já descritos submetidos em votação, obtendo 

como resultado: APROVADOS POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. E, Por não 

haver mais matérias para serem votadas na Ordem Dia deu-se início as Considerações Finais, com 

o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou de seu argumento sobre a venda do prédio do 

Clube da Cidade e declarou acreditar que foi positivo e que os recursos eram para ser destinado à 

educação e falou da visibilidade na cidade com o novo prédio, com a geração de empregos e 

explicou que é um retorno e se sente comtemplado e se reportou sobre a suplementação para 

Educação e Assistência Social que não estar no orçamento do município e falou da 

responsabilidade do entendimento da matéria e dá resposta a comunidade. Referiu-se ainda sobre a 
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emenda proposta pelo vereador Edson Didiu. Depois, o senhor vereador José Alessandro falou da 

visita a Escola Caçula Valadares e enfatizou que tem situações que é fácil de resolver no espaço e 

afirmou que não é resolvido porque o filho do Prefeito estuda na escola e pediu para o Secretário 

de Educação juntamente com o Secretário de Obras verem o problema e tentar amenizar a 

situação. Também se referiu à venda do Clube da Cidade e disse que não aceita gastar como foi 

gasto e disse que falta aos vereadores o papel de fiscalização. E, a seguir, falou da suplementação 

destacando que precisam também fiscalizar esses recursos destinados à educação e assistência. 

Chamou a atenção o orador que o prédio do barracão cultural estar sem utilização, enquanto isso 

têm várias casas alugadas no município e que poderiam ser utilizada esse prédio e mais uma vez 

mostrou sua indignação com a falta de humanização do gestor municipal. Em seguida, o vereador 

Edson Didiu disse que foi a rádio dá esclarecimento porque o Prefeito disse no Encontro 

Pedagógico que as escolas não poderiam ser reformadas devido à emenda do vereador Didiu, 

disse ainda o orador que o que mais preza é a verdade, e declarou que ficou explícito que o 

Governo Municipal quer jogar nas “costas dos outros” a responsabilidade que é dele e disse que 

está atento e que não irá ser julgado pelo que não aconteceu. Também se reportou a um processo 

de licitação com mil horas de carro mulk e diárias de carro mulk para trocar lâmpadas e que irá 

acompanhar para ver se vai acontecer e não vai condenar antes de fazer e afirmou que precisa ter 

responsabilidade no que fala. Enfatizou que irá votar no projeto de suplementação porque quer o 

município se desenvolva e que irá cobrar. Em seguida, o senhor vereador Gilson Rosário declarou 

que desde o primeiro momento era contra sobre a demolição do prédio do Barracão Cultural e 

evitar pagamento com alugueis caros e com relação ao projeto ora apresentado, afirmou que foi 

um equívoco do executivo mandar a matéria antes da Secretária Nelma Suely explicar já que é um 

Projeto de teor polêmico e sugeriu para a mesma vir a Casa explicar a matéria. Na sequência o 

senhor vereador Amaury Batista disse que fará ofício e que a Secretária Nelma virá a esta Casa na 

próxima Sessão para explicar o projeto aos vereadores. A seguir, o senhor vereador Gilson 

Rosário comentou que sempre disse aos prefeitos que sempre tivessem respeito quando 

mandassem projetos para esta Casa e que mandassem detalhado para agilizar o trabalho do 

legislativo.  E, por não haver outros edis para se manifestar nas Considerações Finais, o senhor 

Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos convocados no próximo dia vinte e oito 

de fevereiro 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 seis de fevereiro de 2019.  
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