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Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em treze 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), 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 

Decreto Legislativo 014/2019 - Concede o Certificado Cidadão Empreendedor Municipal JUCA 

SANTANA, ao senhor Everton Elias Santos de Oliveira; de autoria do senhor Presidente 

Alexandre Dias. Indicação 090/2019 - Ao senhor Bruno Leonardo, Secretário Municipal de 

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

reposição de lâmpadas e modernização da iluminação pública da Praça da Juventude José 

Dener Souza Santos; 2. Providências emergenciais voltadas para a reposição das portas de vidro 

da sala de práticas esportivas da Praça da Juventude José Dener Souza Santos; esta última de 

autoria do senhor vereador Edson Didiu. Na sequência, em atendimento a Lei Municipal 

623/2012, o Secretário de Finanças, o senhor Roberto Xavier assumiu a Tribuna e iniciou seu 

pronunciamento saudando os vereadores e todos que acompanham a Sessão. A seguir falou da 

satisfação de mais uma vez apresentar informações inerente à pasta que estar à frente, e registrou 

que os gestores do Fundo Municipal de Saúde e Educação já fizeram apresentação do aspecto 

financeiro, também argumentou que se vive um momento delicado a nível nacional com algumas 

incertezas com relação à política econômica e financeira em virtude da mudança do Governo 

Federal. Depois falou das obrigações constitucionais que o município tem que cumprir todas as 

receitas que arrecada ou recebe de transferências da União tem algumas obrigações a cumprir 

como a porcentagem da Saúde e Educação, o PASEP, CONSENSUL, duodécimo do Poder 

Legislativo e destacou que antes de fazer despesas precisa cumprir os repasses. O orador 

comentou que em 2018 fechou o índice de pessoal com 61,02% acima do limite prudencial, e 

inclusive recebeu aviso do Tribunal de Contas. Apresentou as principais fontes de receitas ICMS, 

ITBI, IPTU, IPVA, INCRA, ISS, FPM e imposto de renda no primeiro quadrimestre e explicou 

cada tipo de receita e seus valores. O titular da pasta de Finanças explicou que quem declara 

imposto de renda tem direito a restituição a partir do mês de junho, e explicou que a Receita 

Federal começa restituir os valores aos contribuintes e quando isso acontece à arrecadação federal 

referente a esse recurso diminui e naturalmente reduz o repasse para os entes federados. Destacou 

o recurso recebido do fundo especial do petróleo que é feito mensalmente. O orador explicou 

ainda que o município ainda não estar arrecadando imposto como foi aprovado pela lei do código 

tributário porque um município de São Paulo entrou com pedido para suspender a divisão e foi 

concedido ao município e Poço Verde estar sem receber. Apresentou as decisões judiciais e o 

valor de dívidas com precatórias, deduções de receita e obrigações. Apresentou a folha de 

responsabilidade da Prefeitura e a despesa e registrou que só consegue fazer economia em 

gratificação concedida aos efetivos e comissionados. O orador comentou que no primeiro 

quadrimestre de 2018 o índice de pessoal era de 57% de funcionários efetivos e 6% comissionados 

e o restante em 2019 com índice de 70% em 2019 no primeiro quadrimestre por isso foi necessário 

redução de pessoal para não se complicar com a lei de responsabilidade fiscal. Explicou que estão 
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entrando em contato com todos os contratos de prestadores de serviço para fazer redução do valor 

em até 15%. Citou algumas despesas que são realizadas na cidade para manter o município 

funcionando. Destacou que o departamento de arrecadação estar trabalhando para reduzir a dívida 

ativa e comentou o projeto de lei enviado e aprovado por esta Casa para refinanciamento da dívida 

e enfatizou que irão fazer campanha de publicidade desta lei para ver se funciona e salientou que a 

emissão de alvarás é outra questão que retiram e esquecem, e que estão emitindo boleto e depois 

renova os alvarás. Destacou que publicaram dois decretos de recadastramento dos feirantes e de 

reformulação da feira e que irão fazer audiência pública na Câmara para tratar sobre esse assunto 

porque tem tido um modelo em alguns municípios de concessão através de licitação por um 

período, onde o CECAF seria administrado por uma empresa. Finalizou a explanação destacando 

pontos que foram expostos como foram dispensados os contratados e propondo a redução dos 

contratos com os prestadores de serviços para tentar equilibrar as finanças, ainda salientou reunião 

com os dois sindicatos do município e informando que esse ano não tem condição de conceder 

reajuste salarial devido esses problemas e comentou que estar dialogando com o SINTESE sobre o 

projeto do magistério que estar nessa Casa. O Secretário de Finanças declarou que estão fazendo 

estudos para saber como irão amortizar precatórias e dívidas do INSS, e explicou que assim não 

pode ficar se não poderão manter os compromissos com os servidores. Finalizou agradecendo e 

colocando-se à disposição para demais esclarecimentos. Na sequência, o senhor Presidente 

Alexandre Dias disse que estava satisfeito com a apresentação e pediu para o orador fazer uma 

avaliação do que precisaria para o município passar a ter uma reserva financeira melhor, e 

questionou se haverá o “São Pedro do Povo” e de onde virá o recurso caso tenha? Depois a 

senhora vereadora Délia Félix saudou os vereadores, a comunidade presente e afirmou que ficou 

uma dúvida e percebeu na explanação sobre o valor que entra, declarou que não ver nenhuma obra 

de grande porte e indagou o que precisa ser feito para os servidores que tem salários atrasados 

possam receber? Destacou que o governo estar andando, mas não tem grande avanço e disse que 

sabe que o país estar passando por crise e parabenizou o senhor Roberto Xavier pela competência 

na apresentação. O senhor vereador Gilson Rosário também saudou os vereadores e todos que 

acompanham a Sessão demonstrou preocupação com o futuro do município e comentou os débitos 

de outras administrações que fica para o atual administrador. O edil destacou a lei de incentivo ao 

aumento do salário do médico e afirmou que é necessário para incentivá-los a vir trabalhar no 

município. E ainda, comentou sobre os festejos juninos no município. Destacou a importância da 

participação da população na apresentação das Secretarias para fazer as cobranças. Depois, o 

Secretário Roberto Xavier respondeu as indagações e falou que o desafio é grande para ter 

reequilíbrio fiscal, porque o município vive basicamente de transferências constitucionais e citou 

que é necessário enxugar a máquina no que é possível e afirmou que tem questões que perpassa 

pelo legislativo porque precisa de autorização e explicou que não estar se referindo a retirar direito 

garantido. Comentou que estão fazendo estudos sobre os bens imóveis e que em reunião com 

servidores alguns sugeriram se possível se desfazer de algum patrimônio que não esteja sendo útil 

para administração para poder amortizar as dívidas e sobre o festejo junino explicou que será 

realizado em parceria com o Banese e o Governo do Estado. porque o município não tem margem 

para dá seguimento. Explicou sobre os pagamentos e afirmou que os efetivos têm sido pagos até o 
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dia dez e que tem encontrado dificuldade para quitar a folha dos contratados, comissionados e 

prestadores de serviços e que tem diminuído o quantitativo para ter equilíbrio e declarou que conta 

com a parceria do Poder Legislativo. O orador a seguir, chamou a atenção para o valor gasto com 

precatórias em 2019 e afirmou que é uma dívida que só tende a crescer nos próximos anos e 

comentou a situação da taxa de iluminação pública que é de responsabilidade do município e 

enfatizou a importância de pensar em energia renovável para diminuir os custos, ainda explicou o 

Projeto de Lei enviado para ajuda de custos aos médicos contratados pelo município com forma de 

atrair vinda destes profissionais. Depois, o senhor vereador Edson Didiu falou que tem 

preocupação com o incentivo que está concedendo apenas aos médicos contratados e comentou 

que é contrário ao pagamento da taxa de iluminação pública porque a população já tem várias 

obrigações fiscais. Questionou sobre a porcentagem investida no fundo da criança e adolescente e 

quais são as ações e quem gere? Destacou que na LDO foi votada para diminuição dos precatórios 

e se vai acontecer realmente? Indagou quanto foi bloqueado ano passado e o valor desbloqueado? 

Comentou sobre os projetos de aposentadoria do magistério e sugeriu que o município assuma a 

complementação até o teto do INSS e disse que não pode penalizar os professores. Ainda falou 

que tem percebido no Portal da Transparência que alguns prestadores de serviço estão 

empenhados e não estão pagos e questionou qual o plano que estão fazendo? Salientou a questão 

do limite de pessoal e a lei de responsabilidade fiscal que não pode ultrapassar o percentual, e 

afirmou que várias pessoas já se aposentaram mais o limite de pessoal não baixa e declarou não 

entender, o edil afirmou que estar na hora de realizar concurso público porque percebe que tem 

muitos contratados e finalizou agradecendo o orador pela explanação. Por conseguinte, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos cumprimentou os vereadores, a comunidade, o Secretário e toda 

equipe, iniciou abordando a situação do município que vem passando há muitos anos e abordou os 

avanços das administrações anteriores e os problemas que foram se acarretando e as dificuldades 

de cumprir com os compromissos atuais e também comentou sobre o Projeto de Lei do magistério 

e afirmou que o município não vai suportar se não tiverem a responsabilidade administrativa como 

agentes políticos e sobre os festejos juninos, defende a realização porque ajuda o comércio local e 

movimenta a economia. A seguir, o senhor Xavier esclareceu as indagações do vereador Didiu 

sobre os médicos efetivos e cobranças no município a exemplo do IPTU e sobre o fundo da 

criança e do adolescente foi criado um CNPJ do fundo e aberta conta com administração da 

gestora. O orador também explicou que no orçamento de precatórias foi diminuído o valor e 

esclareceu a diferença de bloqueios de recursos e as retenções e comentou sobre o PL do 

magistério e disse que é um assunto que precisa ser discutido. Depois, o senhor vereador Gileno 

Alves agradeceu a presença do Secretário e esclarecimento e disse que é preocupante a situação 

dos atrasos salariais. O orador finalizou agradecendo a atenção dos vereadores e a toda equipe. 

Ainda no Grande Expediente, o senhor vereador Raimundinho da Kombi iniciou 

cumprimentando os vereadores e comentou que não pôde participar da última Sessão porque 

estava com problema de saúde e falou da apresentação da pasta da saúde e disse que não é 

verídico as informações passadas pelo Secretário de Saúde sobre a quantidade de exames e 

afirmou que os vereadores da situação tem preferência na marcação de exames. O senhor vereador 

Gileno Alves pediu aparte e sugeriu ao colega vereador ver quem estar sendo beneficiado porque 
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não estar marcando exames. O senhor vereador Raimundinho da Kombi reassumiu a fala e 

demonstrou sua indignação com a marcação de exames pelos vereadores da situação sem ir para 

fila e afirmou que é uma falta de respeito. Ainda, pediu para o Secretário Obras ir ao povoado Rio 

Real para ver o desvio feito para sair no Conjunto Habitacional que no período chuvoso estar 

atrapalhando a passagem dos veículos. Destacou que irá apresentar Indicação para fazer reposição 

de lâmpadas na Rua Gilberto Amado. A seguir, o senhor vereador Gilson Rosário cumprimentou 

os vereadores e a comunidade presente, iniciou comentando a fala do senhor vereador 

Raimundinho da Kombi e disse que se for verídico as informações passadas por ele precisa 

procurar a justiça e comentou que na época da campanha via-se muitos fazer a mesma prática e 

disse que precisa estar correto na hora de cobrar e no momento que erra assumir e afirmou que 

precisa ter responsabilidade no que faz. Destacou que ouviu falar sobre o desvio, mas é para 

realização da pavimentação do conjunto. O senhor vereador Raimundinho da Kombi pediu aparte 

e disse para o Governo Municipal não inventar o que não fez e afirmou que na gestão passada não 

existia essa prática. Continuando, o senhor Gilson Rosário afirmou que não faz essa ação, mas 

que faz parte do mundo da política e questionou ao colega vereador qual foram às indicações de 

emendas para o povoado Rio Real aos deputados? E disse que sempre fala para se unirem para 

trazer benefícios para o povo poçoverdense. Comentou sobre a ida do presidente da Casa ao 

município de Cicero Dantas e relatou a realização de cirurgias no hospital e enfatizou que no 

município de Poço Verde é uma Clínica de Saúde. O parlamentar também destacou várias 

emendas destinadas ao município tanto na atual gestão com nas anteriores. Voltou a falar sobre o 

festejo junino e destacou a preocupação do senhor vereador Pedro Santos com relação ao 

comércio local. Afirmou o edil que o Prefeito solicitou recursos ao governo estadual para melhoria 

do piso do espaço de festa e do estacionamento no CECAF. Na sequência, o senhor Presidente 

Alexandre Dias saudou os vereadores e a todos que acompanham a Sessão e disse que queria 

rebater alguns pontos tocados pelo senhor vereador Gilson Rosário e disse que de certa forma não 

foi à intenção, mas tentar desmerecer a ida ao município baiano e citou diversas cirurgias 

realizadas no município e destacou que são realizadas parcerias com os municípios vizinhos e 

lembrou a fala do Secretário de Saúde sobre o atendimento em Poço Verde de pacientes de 

municípios vizinhos e a reunião marcada para conseguir parceria com o governo do estado baiano. 

O parlamentar ainda comentou que um cidadão foi à clínica de saúde e não tinha  água destilada 

para tomar vacina, o senhor Presidente denunciou que ficou sabendo por um funcionário que uma 

servidora contratada de Tobias Barreto fica com a chave da sala de materiais da clínica e quando 

acaba fica a mercê porque esta leva a chave. Comentou ainda sobre o quantitativo dos exames e as 

discussões entorno dessa temática. O senhor Presidente finalizou dizendo que estava no plano de 

governo da atual gestão a implantação de maternidade e disse que quando vai verificar  em outros 

municípios como estar dando certo não é para criticar. A seguir, o senhor vereador Edson Didiu 

saudou a todos que estão acompanhando, e iniciou dizendo que fez várias Indicações para o 

Prefeito passar a urgência para a administração do Estado e citou municípios sergipanos parecidos 

com Poço Verde que o Estado administra. Disse que realmente ficaram sem deputados, e afirmou 

que houve uma época que tinha um deputado do município e questionou o que este fez? O senhor 

vereador Gilson Rosário pediu aparte e pediu para citar o nome do deputado e afirmou que este 
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deputado não teve a inteligência de enviar recursos só porque era oposição que estava no poder. 

Continuando, o senhor vereador Didiu afirmou que existem momentos que o viés partidário 

precisa ser deixado de lado e se pensar exclusivamente no bem comum. Declarou que esteve no 

gabinete do Deputado Laércio Oliveira falando das dificuldades do município e disse que o bom 

gestor é aquele que com o pouco faz muito. O edil voltou a falar sobre os quantitativos de exames 

realizados no município e tornou a pedir ao Secretário o espelho de exames realizados no 

município. Disse ainda,  que não pode aceitar as pessoas irem de madrugada marcar exames e não 

conseguir porque a receita é particular e quem é amigo do Prefeito consegue e declarou que é 

humilhante essa prática, destacou o orador. Falou também do transporte para Aracaju e citou 

outros municípios a exemplo da cidade baiana de Heliópolis que envia veículo para Aracaju e 

indagou porque Poço Verde não tem? O edil ainda se referiu a marcação de exames como forma 

de fazer política e comentou sobre a licitação da assistência para distribuição de cestas básicas e 

indagou se será usado para fazer política partidária. Destacou que percebeu com a vinda do 

Secretário de Finanças que a falta de médico tem afetado a saúde e reafirmou a importância do 

SUS para o acesso a saúde. 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 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 POR UNANIMIDADE EM 

TERCEIRA VOTAÇÃO E REDAÇÃO FINAL. Na sequência, o senhor Presidente informou 

que o senhor vereador Léo de Fonsinho estar participando de Conferência Estadual de Saúde e 

ainda orientou as Comissões Pertinentes para agilizar caso tenha alguma emenda aos projetos 

porque a Câmara entrará em recesso no próximo dia 28 de junho. E, por não haver qualquer edil 

para se manifestar nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a 

Sessão, ficando todos convocados para no próximo dia dezoito 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, treze de junho de 2019.  
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