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Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em onze 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: 

Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), José Alessandro Santana Farias                  

(Segundo Secretário), Amaury Batista Freire, Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus 

Souza, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro 

de Jesus Santos. A seguir, houve a apresentação das seguintes proposições: Projeto de Lei 

979/2019 - Dispõe sobre a autorização de o Poder Executivo conceder auxílios financeiros aos 

médicos contratados para a Rede Municipal de Atenção Básica, e dá outras providências; de 

autoria do Poder Executivo. Indicação 087/2019 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo 

Iggor Santana de Oliveira, Prefeito desta municipalidade, sugerindo o que segue: 1. Providências 

emergenciais junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para o recapeamento 

asfáltico da área do estacionamento do CECAF e todo entorno; de autoria do senhor Presidente 

Alexandre Dias. Indicação 088/2019 - Ao senhor Bruno Leonardo, Secretário Municipal de 

Obras e Urbanismo, solicitando o que segue: 1. Providências emergenciais voltadas para a 

melhoria da iluminação interna do CECAF, em atendimento ao clamor dos feirantes e da 

comunidade; Indicação 089/2019 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, solicitando o que segue: 1. Providências junto aos órgãos competentes, voltadas para que 

a Carreta Sesc Saúde Mulher possa vir a este município de Poço Verde, para o atendimento das 

inúmeras demandas desta comunidade que carece dos serviços públicos, oferecidos pelo Sesc 

Saúde Mulher; estas últimas do senhor vereador Edson Didiu. Na sequência, em atendimento a 

Lei Municipal 623/2012, o Secretário Municipal de Saúde, o senhor João Ramalho assumiu a 

saudando os vereadores e a todos que acompanham a Sessão falou do desafio de estar à frente da 

Secretaria de Saúde, assim como foi na vida pública no executivo e legislativo destacou a 

experiência e declarou que nem todos têm coragem. Abordou que no início quando assumiu a 

pasta foi difícil, mas já estar se adaptado e declarou que tem produzido frutos o que tem lhe dado 

sustentação e falou da importância de cada legislador ter a experiência de estar à frente de uma 

pasta, assumiu que é muito fácil como vereador fazer as cobranças. A seguir, apresentou as ações 

efetivadas pela Secretaria do primeiro quadrimestre de 2019 e falou da estrutura administrativa 

com seis equipes estratégias e citou-as e seus programas.  Destacou que dentro da atenção básica 

municipal tem alguns programas dentre eles: Saúde da Família, prótese dentaria, bolsa escola, 

controle de câncer de colo de útero e mama, transporte social, dentre outros. Apresentou à 

ouvidoria municipal que estar à disposição da sociedade para fazer reclamação e sugestão. 

Abordou dados de atendimento e procedimento realizado em saúde primária, destacou alguns 

atendimentos individuais médicos, atendimento individual enfermeiros, visita domiciliar, visita 

domiciliar dos agentes de saúde e salientou que estes dados estão disponíveis no site do Ministério 

da Saúde. O orador informou o número de medicamentos no primeiro quadrimestre da farmácia 

básica. Apresentou a composição do NASF e destacou que a equipe tem desempenhado um 

trabalho de relevância social para a população poçoverdense e os programas realizados e número 

de atendimentos. Apresentou número do atendimento da saúde bucal, procedimento de vigilância 

epidemiológica, procedimentos da vigilância sanitária durante o primeiro quadrimestre e apontou 
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o número de nascidos vivos e óbitos. Comentou sobre o atendimento de imunização e destacou as 

campanhas de vacinação e da influenza e abordou a porcentagem e afirmou que atingiu 100% de 

imunização em 2019 do grupo de risco dentro da primeira fase. Explanou sobre a realização da 8° 

Conferência Municipal de Saúde. Demostrou o orador, o conjunto de consultas que são realizadas 

no município através da Pactuação do Programa Integrado – PPI e apresentou o número de 

consultas concretizadas. Destacou o avanço na realização de exames laboratoriais dentro do 

município e sua quantidade.  Salientou outro avanço nesse ano através do programa federal o 

Melhor em Casa que conta com equipe multidisciplinar de profissionais da saúde com 

atendimento domiciliar até o momento que estes tenham condição de se locomover. Explanou que 

a urgência e emergência é o grande gargalo da administração porque tem sido gerido com recursos 

próprios e abordou o número de procedimentos realizados. Comentou ainda o trabalho que tem 

sido realizado na empresa Dakota fazendo diversos tipos de exames e palestras educativas. O 

titular da pasta apresentou o demonstrativo de receitas e despesas da saúde e afirmou que essas 

informações estão disponíveis no Fundo Nacional de Saúde – FNS. Destacou que a Unidade 

Básica de Saúde do povoado Tabuleirinho estar quase pronta e as UBS dos povoados Rio Real e 

Lagoa do Junco estão na programação para fazer reforma e do povoado Saco do Camisa estão 

tentando resolver problema jurídico. O orador falou do programa de governo e destacou alguns 

programas para serem realizados em 2019. Na sequência, a senhora vereadora Délia Félix saudou 

o orador e todos que acompanham a Sessão, destacou que o Secretário fez prestação de contas e 

afirmou que sempre tem cobrado isso dos Secretários que tem se apresentado nesta Casa e frisou 

que foi uma apresentação brilhante. A edil questionou ao Secretário se quando assumiu a 

Secretaria recebeu alguma verba para saúde e para que foi destinada essa verba? Depois, o senhor 

vereador Gilson Rosário parabenizou o Secretário de Saúde João Ramalho e sua equipe e indagou 

sobre quando vai ser enviada a ambulância destinada para o povoado Junco e se tem previsão de 

quando vai funcionar a UBS do citado povoado? A seguir, o senhor João Ramalho declarou que 

não chegou nenhum recurso quando assumiu a Secretaria, citado pela senhora vereadora Délia 

Félix. E, sobre a ambulância no povoado Junco disse que estão analisando se fica 

permanentemente no povoado Junco ou no Distrito São José e também estão estudando a criação 

de central de ambulância como sugerido por alguns vereadores. Destacou o orador que a urgência 

e emergência é gerida com recursos próprios e argumentou que em reunião com o Secretário de 

Saúde de Sergipe este se comprometeu de intermediar com o Secretário de Saúde do Estado da 

Bahia e pediu para fazer relatório porque o atendimento do município de Heliópolis equivale a 

30% dos atendimentos para ver se tem condição de ajudar, e ainda em audiência com o 

Governador de Sergipe o Prefeito Iggor solicitou ajuda para o Secretário de Saúde de Sergipe dá 

atenção maior ao município de Poço Verde, e declarou que foi agendado visita pela equipe da 

Secretaria de Estado para ver o que pode contribuir no plantão no município. Em seguida, o 

senhor vereador Leó de Fonsinho cumprimentou o Secretário e toda equipe e questionou o valor 

gasto com a Casa de Apoio em Aracaju e se estão sendo pagas as diárias dos motoristas do 

SAMU, e ainda por onde anda o micro-ônibus da saúde? O edil falou que as pessoas têm 

comentado que a urgência e emergência irá fechar. Indagou sobre a farmácia básica se falta 

medicação, pois, tem recebido informação de usuários que não tem encontrado o medicamento na 
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farmácia. Depois, o senhor presidente Alexandre Dias destacou que a Saúde é uma pasta muito 

complexa e parabenizou pela coragem de aceitar um novo desafio e comentou o trabalho da 

equipe e parabenizou-os. Em seguida, interrogou sobre a questão do oxigênio se tem nas 

ambulâncias e perguntou quais são as ações realizadas no combate ao tabagismo e disse que as 

pessoas estão reclamando sobre a falta de água mineral e pediu para dá mais detalhes sobre a 

ouvidoria e como pode fazer uso dessa ferramenta. E ainda sobre os PSFs indagou quantas equipes 

precisam ter no município e quantos estão funcionando e que sentiu falta na apresentação sobre o 

funcionamento do CAPES. Afirmou que entende que um dos principais problemas da saúde é o 

transporte e disse que queria saber como estar à oferta e a demanda desse serviço na avaliação do 

Secretário, e sobre os exames se estão suprindo a demanda. Declarou ainda o edil, que queria 

saber mais detalhe do funcionamento da IOSE. Depois, o orador respondeu aos questionamentos e 

disse que não tinha a informação exata do valor gasto com a Casa de Apoio e afirmou que a 

situação das diárias dos motoristas declarou que o município estar passando por dificuldade e que 

o município tem dado ajuda de custo semanalmente e sobre o micro-ônibus afirmou que encontrou 

sucateado e estar parado e informou que em breve um mecânico irá fazer avaliação e quando 

funcionar vai diminuir os custos do município. O orador declarou ser Fake News os comentários 

sobre o fechamento da urgência e emergência. Disse que não tem nenhum problema com oxigênio 

e sobre o tabagismo estar inserido nas palestras que são promovidas pelas equipes de saúde, 

explicou ainda o problema da água e declarou que não tem condição de fornecer água mineral, 

mas tem filtro de água e sobre a ouvidoria informou que este serviço ainda não tem telefone, e 

quem quiser fazer alguma reclamação pode procurar a funcionária na clínica, que fora 

apresentada. Destacou que a contratação de médicos para os PSFs é uma problemática e que estar 

em todo país e das seis equipes estão funcionando três PSF e desde que assumiu a Secretaria estar 

tentando contratar, argumentou ainda que alguns médicos se formaram e acredita que vai 

conseguir cobrir os três PSFs que falta. Destacou o orador que o CAPES estar funcionando e sobre 

a avaliação dos transportes disse que nunca vai conseguir atender a demanda porque é grande e 

que estão fazendo o que podem. O Secretário comentou sobre demanda de exames e disse que essa 

conquista foi através do remanejamento do PPI. Disse que na apresentação fez demonstração a 

quantidade de pessoas encaminhadas. Depois, o senhor vereador Edson Didiu cumprimentou os 

vereadores e a todos que acompanham a Sessão iniciou dizendo a equipe da pasta que o que 

questiona não é para desqualificar ninguém, mas para que o serviço melhore e afirmou que o 

serviço nunca será satisfatório porque a procura é maior que a oferta, e destacou que as cobranças 

são para que o serviço melhore.  O edil comentou o Requerimento enviado ao Secretário de Saúde 

e salientou que não recebeu nenhuma resposta, assim como a lei que não foi cumprida para 

disponibilização dos nomes dos médicos e medicamentos. Comentou que tem um cargo para 

pediatra que estar vago e enfatizou que é de suma importância essa especialidade, também 

destacou que tem áreas que não tem agente de saúde.  Outra reclamação da população, declarou o 

edil, diz respeito à quantidade de pacientes para a fisioterapia e enfatizou que a fila não estar 

andando e pediu para contratar mais um profissional. Comentou que concorda que não tem 

condição de oferecer água mineral, mas é preciso tratar a água e falou também que tem ouvido 

reclamação sobre a falta de medicamento, o orador disse ainda que precisava fazer um novo 
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procedimento para marcação de exames, destacou também o acompanhamento das gestantes que 

tem sido realizado por enfermeiros e afirmou a necessidade de ser assistida por um médico e 

questionou como é a marcação de exames para esse público? O edil perguntou sobre a ambulância 

que foi enviada para o Distrito São José se ainda estar e quem são os condutores? Outra questão 

apontada pelo parlamentar foi o transporte de pacientes da fisioterapia do povoado Junco e pediu 

para o Secretário ver essa situação. Destacou a lei de serviço de atendimento domiciliar e 

enfatizou que foi criada emenda para realização de concurso público. Depois, o Secretário de 

Saúde o senhor João Ramalho reafirmou que a demanda é maior que a oferta e citou a questão da 

fisioterapia. A senhora Jadsa, fisioterapeuta da clínica de saúde assumiu a fala e explicou que 

além da lista de espera chegam outros casos que tem prioridade, por isso é difícil dá conta da 

demanda. A seguir, o Secretário de Saúde esclareceu a situação das gestantes que tem deficiência 

porque o PSF estava sem médico, mas os enfermeiros são qualificados que orienta esses usuários e 

também elucidou o problema do transporte para pacientes do Junco, assim como a medicação da 

farmácia básica e sobre lista de médicos. Abordou a lei de serviço de atendimento domiciliar e 

enfatizou que esse programa pode acabar como ficarão os concursados? Afirmou que as 

informações sobre a quantidade de exames é verídica. Na sequência, o senhor vereador Amaury 

Batista parabenizou toda equipe e demonstrou a alegria de ver os programas funcionando e 

esclareceu a situação dos exames laboratoriais e comentou a situação do ônibus e pediu para o 

Secretário conversar com o Prefeito sobre esse problema. Depois, o senhor vereador Pedro de 

Jesus Santos, saudou os vereadores, a comunidade e toda equipe de saúde, disse que estar 

satisfeito com os questionamentos e compreende que cada governo tem suas prioridades e pensa 

na contribuição do município e falou que é solícito a coragem e determinação de assumir a pasta 

da saúde e desejou boa caminhada nesse desafio. Comentou sobre ambulância do Distrito São José 

e a proposta de criação de uma central de ambulância. O senhor vereador Gilson Rosário deu 

sugestão à Secretaria como resolveria a situação da água na clínica e sobre os exames realizados 

em Aracaju. Por conseguinte, o senhor vereador Edson Didiu voltou a falar sobre a quantidade de 

exames e deixou claro que em sua fala mencionou que houve fralde nas informações apresentadas. 

A seguir a senhora Tésia explicou como é a quantificação dos exames laboratoriais para esclarecer 

as dúvidas dos vereadores sobre o número apresentado pelo Secretário. Continuando, o Secretário 

João Ramalho agradeceu o acolhimento e que sempre estará à disposição na Secretaria. Ainda no 

Grande Expediente, o senhor vereador Léo de Fonsinho enfatizou o seu temperamento forte, e 

classificou o comportamento do colega Pedro de Jesus Santos como diplomático e em seguida, 

comentou da felicidade como cidadão poçoverdense de ouvir as pessoas comentando o evento que 

aconteceu na cidade e parabenizou todos que fazem a Academia Gerfeson Almeida pelo 3° Arraiá. 

Voltou a comentar sobre os redutores de velocidade e pediu aos empresários que se 

disponibilizaram para construção do mesmo, que termine o mais rápido possível porque entende 

que pode causar acidentes como estar no momento. O parlamentar aproveitou para falar sobre a 

indignação da população sobre a saúde do município e disse que tem coisas que acontece e 

agradece e afirmou que quem frequenta a clínica é porque realmente precisa. Destacou que sabe 

que o país passa por dificuldade e declarou que quer o mais urgente que o carro da saúde seja 

consertado e enfatizou a colocação do Secretário sobre a elevação da qualidade de vida das 
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pessoas e afirmou que é dá condições de ter uma saúde digna. O edil comentou também sobre a 

hipótese de fechamento da emergência e citou a fala do Secretário quando era vereador dizia que 

alguns vereadores achavam o quanto pior melhor e destacou que quer o melhor para o município 

independente do governo que estar à frente. O parlamentar destacou problema relacionado ao 

projeto Dom Távora no que diz respeito às licitações, e afirmou como representantes do povo 

precisam buscar soluções para esse problema. Parabenizou a senhora Aíres pelo trabalho que vem 

fazendo no Estado de Sergipe com relação à reforma da previdência. Em seguida, o senhor 

vereador Edson Didiu enfatizou que a população teve o momento para saber o funcionamento da 

Secretaria da Saúde porque têm sido interrogado e afirmou que o SUS nunca vai suprir a 

necessidade da população e enfatizou que precisa saber o que é prioridade. O edil comentou a 

euforia no início da atual gestão e disse que nota que mudou e destacou que ver os municípios 

vizinhos desenvolvendo trabalho e o município de Poço Verde é diferente e questionou o que tem 

acontecido? O senhor Presidente Alexandre Dias pediu aparte e citou o trabalho no município de 

Cícero Dantas. Continuando, o senhor vereador Didiu disse que precisa saber mais sobre o 

funcionamento do município e afirmou que a gestão estar cometendo os mesmos erros do passado 

e espera que no segundo semestre melhore. O parlamentar falou que estar desenvolvendo um 

projeto e que irá ao NEP - Núcleo de Apoio Permanente do SAMU para buscar material 

informativo, com o objetivo de promover palestras para as escolas do município para explicar o 

funcionamento do serviço móvel do SAMU, e ainda comentou sobre outro projeto que as igrejas 

evangélicas irão realizar no município. Destacou a necessidade de fazer estudo para realização de 

concurso público. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, deu-se 

início a Ordem do Dia. Na Ordem do Dia, o Projeto de Lei 975/2019 - Dispõe sobre a 

denominação da Quadra Poliesportiva, localizada na comunidade Queimada Comprida, neste 

município de Poço Verde e dá outras providências (Quadra Poliesportiva José Corrêa Pinto) foi 

submetido votação. Obtendo como resultado: APROVAÇÃO EM TERCEIRA VOTAÇÃO E 

REDAÇÃO FINAL. Na sequência, o Projeto de Lei 977/2019 - Dispõe sobre a denominação da 

Quadra Poliesportiva, anexa a Escola Municipal Governador Antônio Carlos Valadares e dá outras 

providências (Quadra Poliesportiva José Chaves de Abreu). Foi submetido em votação. 

Obtendo como resultado: APROVAÇÃO EM SEGUNDA VOTAÇÃO POR SETE (07) 

VOTOS FAVORÁVEIS E UMA (01) ABSTENÇÃO, DO SENHOR VEREADOR LÉO DE 

FONSINHO. Ainda na Ordem do Dia, foi submetido em votação o Requerimento 016/2019 - Ao 

senhor Antônio Mário Almeida Fonseca, Secretário Municipal de Educação, solicitando o que 

segue: 1. Encaminhamento a este Poder Legislativo da relação nominal com contato dos alunos 

matriculados no programa AEE – Atendimento Educacional Especializada. Obtendo como 

resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE. E, por não haver outras matérias para a 

Ordem do Dia, deu-se início as Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor 

vereador Gilson Rosário comentou a fala do vereador Léo de Fonsinho e informou que veio 

engenheiro do DER para marcar a localização dos redutores de velocidade e sugeriu sobre as 

licitações abordadas por aquele edil, que vá até a Secretaria de Agricultura do Estado buscar 

esclarecimentos. Comentou também o pronunciamento do senhor vereador Didiu sobre o 

desenvolvimento dos municípios vizinhos e afirmou que também se preocupa com Poço Verde e 
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ponderou a questão da realização de concurso e a preocupação com a situação financeira do 

município. O edil comentou que apresentará Projeto de Lei sobre o período licença sem 

remuneração. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos explanou seu ponto de vista sobre 

pagamento dos profissionais da educação no dia 10, no qual estar respaldada pela Lei 167/1995 e 

destacou que conversou com o jurídico para revogar essa lei. Ainda se referiu ao colega vereador 

Léo de Fonsinho quando este afirmou seu modo de ser político como diplomático e afirmou que 

percebeu nos demais vereadores naquela noite essa postura também e destacou os discursos na 

Casa quando se referia ao Secretário de Saúde o senhor João Ramalho sobre sua forma de ser e 

indagou que só ele na sua vida política é diplomático? O parlamentar comentou sobre o aumento 

do período de licença sem remuneração e destacou que o jurídico da Casa estar encontrando 

dificuldade dos vereadores legislarem sobre a estrutura administrativa e fez Indicação pedindo ao 

prefeito que encaminhe projeto de lei que trata sobre esse assunto e entende que seja uma 

economia para o município. Depois, o senhor vereador Didiu afirmou que discorda em parte do 

posicionamento do colega vereador Pedro Santos quando este disse que todos os vereadores 

parabenizam e disse que não parabenizou o Secretário João Ramalho e declarou que fez vários 

questionamentos ao orador. O senhor presidente Alexandre Dias comentou a forma de ser do 

senhor João Ramalho e destacou que é o jeito dele. 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 treze de junho 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, onze de junho de 2019.  
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