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Ata da Trigésima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em doze 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), José Alessandro Santana 

Farias (Segundo Secretário), Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gileno 

Santana Alves, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. A seguir, procedeu-se a 

dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior. A seguir, foi apresentada a seguinte proposição: 

Indicação nº 054/2018 - “Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira, 

Prefeito Municipal, com cópia para a Secretaria Municipal de Obras, solicitando o que segue: 

1. Providências emergenciais voltadas para o recapeamento asfáltico das avenidas São José e 

Simão Dias, localizadas na sede desta municipalidade. 2. Melhorias e limpeza na rede de 

esgoto da Rua José Vieira e adjacências, na sede desta municipalidade”, de autoria do senhor 

vereador José Alessandro Santana Farias. Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, 

no qual a Assistente Social Olga Marcela apresentou as ações realizadas pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social, no âmbito do Combate ao Trabalho Infantil. Ela explicou 

que hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, e ressaltou que, o Estado de 

Sergipe está em segundo lugar no ranking de trabalho infantil, e o município de Poço Verde, 

está inserido dentro desta problemática. Em seguida, a Secretária Municipal de Assistência 

Social, senhora Antônia Stela Santana de Oliveira definiu o que é Assistência Social, e disse 

que esta tem o objetivo garantir a proteção social aos cidadãos, dando apoio aos indivíduos, 

famílias e a comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços e 

benefícios programas e projetos. A Secretária também possui um posto de identificação que, 

emite documentos de identidade e carteiras de trabalho, e destacou que além desse serviço, os 

servidores da Secretaria colhem as informações de pessoas idosas e portadoras de 

necessidades especiais que não podem ir até a Secretaria, em suas próprias residências. De 

janeiro a maio mais de 1044 carteiras de identidade e 311 carteiras de trabalho.  Ela também 

falou das ações realizadas pela Secretaria como “Dia da Mulher”, “Peixe na Mesa” e “Dia 

das Mães” e demonstrou fotos ilustrando o evento. Por outro lado, a titular da pasta da 

Assistência Social falou que 6.502 famílias poçoverdenses estão inseridas do Cadastro Único, 

sendo que dessas, 4.166 são beneficiárias do Programa Bolsa Família e, elencou os serviços 

realizados com essas famílias, dentre eles a atualização de cadastros, desligamentos, 

exclusões, transferências e informações. A Secretária alertou que, todas as famílias que 

recebem Benefício de Prestação Continuada devem se dirigir ao setor de Cadastro Único, para 

fazer o recadastramento, munidos dos documentos pessoais de todos os membros até 

dezembro deste ano, sob pena de deixar de receber o benefício, caso não atualizem o cadastro.  

Na oportunidade, a Secretária falou sobre o CRAS Pedro Rodrigues de Souza, e dos serviços 

oferecidos pelo Centro,  como visitas domiciliares, acompanhamentos coletivos, Ministério 

Público, Conselho Tutelar, Tribunal de Justiça entre outros, encaminhamento para BPC e 

Bolsa Família. Na oportunidade, falou também sobre os eventos e ações realizados pela 

Assistência, como o CRAS Itinerante realizado no bairro Xique-Xique, Proteção Básica nas 

escolas, Curso de Chocolates Finos e ovos de páscoa, Grupos de PAIF e Palestras. Falou 

ainda, sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e destacou que, existem 

grupos nos Povoados Saco do Camisa,  Lagoa do Junco, São José, Tabuleirinho e Rio Real e 

na sede existe o Clube de Mães, no Bairro Xique-Xique e na Praça da Juventude com os 

idosos, todos esses grupos atendem 375 usuários a partir da infância até a melhor idade acima 

dos 65 anos. Durante esse primeiro semestre foram realizadas diversas palestras e oficinas de 

acordo com a faixa etária de cada grupo. A Secretária Stela também abordou o Programa 

Criança Feliz, que é uma importante ferramenta para que famílias com crianças entre zero e 

seis anos ofereçam aos seus pequenos, ferramentas para promover seu desenvolvimento 
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integral. Atualmente, o município atende 180 crianças pelo programa. A Secretária Stela falou 

sobre o CREAS, e destacou que a instituição atendeu diversas famílias, através do 

atendimento individual, coletivo, acompanhamento, visitas domiciliares e atividades 

sócioeducativas. O CREAS atende demandas oriundas do Ministério Público, Poder 

Judiciário, Conselho Tutelar e demanda espontânea. Na ocasião, a oradora falou sobre as 

ações e eventos realizados pelo CREAS, caminhada junto ao CAPS em alusão ao Janeiro 

Branco, encontro com as mães, crianças e adolescentes em medidas socioeducativas, encontro 

com mulheres assistidas pelo CREAS, Palestras em escolas no dia 18 de Maio, Dia Nacional 

de Combate e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A Secretária também 

demonstrou dados do AEPETI, de janeiro a maio deste ano, como visitas domiciliares, 

encontro com mulheres assistidas pelo CREAS do AEPETI, entrega de Kits para crianças 

identificadas em situação de trabalho infantil, Projeto Cartão Vermelho realizado na Feira 

Livre, acolhimento Institucional de crianças e adolescentes no abrigo localizado na cidade de 

Simão Dias, que acolheu 4 adolescentes de Poço Verde durante cinco meses, mas foram 

reintegrados a sua família. Ela informou que, o Conselho Tutelar não pôde estar presente, e 

concluiu  falando sobre o Dia de Combate ao Trabalho Infantil, das ações e palestras 

realizadas com as crianças e adolescentes que trabalham na feira, e dos possíveis malefícios 

que a atividade laboral na infância pode trazer no futuro.  A seguir, o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias indagou porque o CRAS não está tendo atendimento do 

psicólogo, já que a que existia não está mais no quadro? O edil indagou também sobre o 

AEPETI, e destacou que, houve um evento na feira livre, bem como já viu os jovens fazendo 

algumas atividades desportivas na Praça da Juventude, mas segundo informações no dia 02 de 

junho, não ocorreu o encontro, por falta de lanche, e indagou a Secretária sobre este assunto. 

O edil indagou onde foram adquiridos o material esportivo e as camisas distribuídas, para os 

jovens do AEPETI? Por fim, o parlamentar desejou sucesso para a equipe da Secretaria, e 

contou que está à disposição para realizar um trabalho voluntário, com as crianças do AEPETI 

aos sábados. A Secretária por sua vez, informou que a saída da psicóloga foi recente, e a 

Secretaria está tendo dificuldades de contratar outro profissional para substituí-la, mas está 

analisando currículos e em breve este problema será sanado. Sobre os encontros a Secretária 

explicou que, de fato no dia 02 não houve o encontro, em decorrência dos efeitos da greve dos 

caminhoneiros, pois a empresa que fornecia o lanche estava sem gás de cozinha e os veículos 

sem combustível para levar o lanche. Por sua vez, a Secretária respondeu que, todo o material 

esportivo foi adquirido numa loja da cidade, após a análise de orçamentos, e as camisas foram 

feitas por uma costureira local, que apresentou um orçamento com o menor preço.  Por 

conseguinte, a senhora vereadora Damares Vieira Cavalcanti parabenizou a Secretária pela 

belíssima apresentação, destacou que a equipe da Secretaria é competente e tem vontade de 

trabalhar, e a Secretária é uma pessoa muito humana e caridosa desde sempre, pois já na sua 

infância emprestava sua bicicleta aos amigos que não tinha. Continuando, o senhor vereador 

José Raimundo de Jesus Souza indagou a Secretária quando as atividades do PETI 

retornarão a ser realizadas no povoado Rio Real, pois elas estavam sendo realizadas no prédio 

do antigo Posto de Saúde, mas por ser um local inadequado para tal e foram removidas de lá. 

A Secretária por sua vez, contou que não existe PETI no povoado Rio Real, mas o serviço de 

convivência, que era realizado na escola municipal em uma das salas que estavam ociosas. No 

entanto, a escola necessitou da sala, e a equipe da Secretaria achou por bem, que poderia 

utilizar o espaço do Posto de Saúde, já que são realizadas atividades com as crianças duas 

vezes por semana. Ela explicou que, o serviço de convivência não está sendo ofertado no 

povoado, pela quantidade de crianças e adolescentes, por núcleo, que deve ter no mínimo 15, 

mas só havia uma turma com 10 e outra com 12 jovens.  Ela explicou que, se a demanda 

aumentar as atividades do serviço de convivência retornará, para o povoado Rio Real. Ainda 
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no Grande Expediente, o senhor vereador José Alessandro de Santana Farias pediu que os 

colegas edis fizessem visitas às escolas e observassem a situação das escolas municipais e 

como estão tratando a educação. O parlamentar afirmou que, infelizmente o Poder Público 

está esquecendo do que é educação, e contou a situação de uma servidora, que está se 

desdobrando para fazer a limpeza de uma escola com seis salas, dois banheiros, cantina, 

almoxarifado, despensa, entre outros, porque o município contratou uma pessoa para ajudá-la, 

mas por falta de planejamento, ela e o vigia foram demitidos, e agora a servente da escola, 

precisa acordar às 4h da madrugada, para conseguir limpar a escola a tempo de começarem as 

aulas, e os alunos e professores tem que esperar na porta da escola aguardando até ela 

terminar de limpar a escola, que conta com mais uma sala da creche. O edil afirmou que, 

compreende que o município deve fazer ajustes, mas antes deve analisar com cautela se 

aquela decisão vai afetar algum serviço ou alguém.  O parlamentar disse que, os vereadores 

estão nesta Casa, para servir ao povo indistintamente, para ver as suas demandas e buscar 

soluções para resolvê-las, juntamente com o Prefeito. O senhor José Alessandro refletiu sobre 

a situação do lixão do povoado Rio Real, e sobre as perguntas feitas a Secretária Municipal de 

Agricultura em relação ao assunto, e na oportunidade, indagou se os atuais Secretários 

Municipais estão tendo a oportunidade de fazer o trabalho que pretendem, ou não? Ou será 

que estão assumindo os cargos, por apadrinhamento político? Ele destacou que, não é contra 

os vereadores da situação ter algumas regalias, mas espera que as pessoas que eles indicam 

tenham pelo menos a responsabilidade de assumir o seu trabalho ou função, e desempenhá-la 

bem, pois é colocada à prova a pessoa que indicou e também a administração que contrato, e 

destacou que, é preciso deixar de lado as questões partidárias, e contratar pessoas que tenham 

compromisso. Por outro lado, ele tem informações de que alguns secretários tratam mal os 

servidores, e relembrou que o cargo deles é passageiro, bem como o cargo de vereador, e os 

contratos que foram feitos pelo Prefeito.  Referiu-se também sobre a retirada das crianças de 

situações de risco, como o trabalho aos sábados na feira livre, e refletiu que é necessário criar 

oportunidades e alternativas, para elas e seus familiares, haja vista que, muitas vezes aquele 

dinheiro que eles ganham com o trabalho é revertido para alimentação de suas famílias. Na 

ocasião, o edil falou sobre a Indicação de sua autoria, solicitando ao Prefeito e ao  Secretário 

Municipal de Obras providências emergenciais voltadas para o recapeamento asfáltico das 

avenidas São José e Simão Dias, localizadas na sede desta municipalidade, bem como 

melhorias e limpeza na rede de esgoto da Rua José Vieira e adjacências, na sede desta 

municipalidade. Ele parabenizou o SINDSERV, pela nota de repúdio ao reajuste proposto 

pelo Prefeito Municipal, e sugeriu que os representantes do Sindicato dos Professores, possam 

fazer o mesmo, já que o Prefeito não está atendendo as solicitações dos servidores do 

Magistério. Por conseguinte, o senhor Presidente sugeriu a Secretária de Assistência Social, 

que realize uma busca ativa na região do povoado Rio Real, pois muitas vezes as pessoas não 

têm conhecimento sobre o Serviço de Convivência, e acabam não encaminhando seus filhos 

para participar das atividades. Ele parabenizou a equipe da Secretaria, e disse que foi um dos 

períodos mais gratificantes para ele pessoalmente e profissionalmente, fazer parte da 

Secretaria Municipal de Assistência. E, por não haver outros oradores inscritos para se 

manifestar 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 

Gileno Santana Alves parabenizou toda a equipe da Secretaria de Assistência, em especial a 

sua filha que também faz parte da equipe. Ele disse ainda, que se sente muito satisfeito 

quando faz uma recomendação ao Prefeito, que ele atende dando oportunidade, 

principalmente aquelas pessoas que mais precisam, e lamenta a situação que a Prefeitura está 

passando atualmente demitindo as pessoas em tão pouco tempo, no entanto, para ele é melhor 

que as pessoas sejam demitidas, que passar vários meses trabalhando e não receber, como 
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aconteceu na gestão passada. E refletiu que, a gestão deveria realizar cortes nos altos salários 

de alguns servidores contratados, e afirmou que, acredita que o Prefeito não está satisfeito 

com esta situação. Ele disse ainda, que tem o orgulho de dizer que é um dos vereadores mais 

pobres desta Casa, mas tudo que ele tem reparte com os que mais necessitam, pois é de sua 

natureza ser assim. E mais, contou que não quer ser candidato nas próximas eleições, mas 

reflete que muitas pessoas precisam dele, e espera que surja alguém que ajude as pessoas mais 

carentes como ele fez. E, concluiu parabenizando os namorados pelo seu dia, comemorado 

nesta data. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias parabenizou 

todos os namorados pelo seu Dia, e desejou felicidades a todas as pessoas, que elas se amem 

cada vez mais, e que interajam pessoalmente, e não pelo celular e redes sociais. A seguir, o 

senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, infelizmente os espaços ocupados 

pelos sindicatos tendem a ser parciais, e compreende que não deve ser dessa forma, que 

devem ser imparciais, e lutar pelos direitos dos servidores. Por outro lado, ele afirmou que o 

SINDSERV sempre buscou representar os servidores em todas as gestões, inclusive nesta, 

mas infelizmente não pode dizer o mesmo do SINTESE, que se calou. O parlamentar falou 

que, o SINTESE deve ser claro, e demonstrar porque não tomou um posicionamento em 

relação à atualização salarial e regência de classe, e indagou será que é porque o Município 

não quer pagar, ou os recursos não acompanham a folha salarial? Ele relembrou que, a crise 

tão enfatizada pelo atual Prefeito não é de agora, e os outros prefeitos também passaram por 

isso, mesmo assim valorizaram o salário dos servidores. Chamou a atenção em seguida o 

orador, que se o SINDSERV tem questionado o município pela sua atitude frente ao reajuste, 

é porque sabe que o percentual apresentado pode melhorar, ele chamou a atenção dos colegas, 

para a discussão de soluções para estes problemas.  Em seguida, o senhor vereador Emílio de 

Jesus Souza convidou os colegas e munícipes, para participarem de um leilão beneficente a 

partir das 16hs do dia 16 de junho, em sua residência, em prol do senhor Mário Neves, que 

está precisando de ajuda. Continuando, o senhor Presidente fez um apelo ao Prefeito 

Municipal, para construir os quebra-molas na Rua Antônio Dória, pois as pessoas que residem 

na localidade clamam por isso, já que as pessoas passam em alta velocidade naquela região. 

Disse ainda, que foi questionado por várias pessoas, em relação à demolição dos quiosques, e 

destacou que, é uma ação legal que o município está realizando, mas pediu que o município se 

esforçasse para construir e realocar aquelas pessoas que realizavam a sua atividade comercial, 

e que a nova seleção valorize e priorize as pessoas que estavam estabelecidas naquela área. 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 quatorze de junho de 

dois mil e dezoito, às dezenove horas realizarem a próxima Sessão Ordinária, e para constar 

eu, vereador José Alessandro Santana Farias, lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo, em 

substituição ao titular.  

 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, em doze de junho de 2018. 
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