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Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em primeiro 

de agosto, 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, Gileno Santana Alves e 

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

Lei 981/2019 - Dispõe sobre a atualização dos anexos I e II da Lei 506/2009, e a criação 

do anexo III que dispõe sobre as Atribuições dos Cargos da Lei da Estrutura da Prefeitura 

Municipal de Poço Verde e dá outras providências; Projeto de Lei 982/2019 - Dispõe 

sobre a atualização dos anexos I e II da Lei 579/2011, e a criação do anexo III que dispõe 

sobre as Atribuições dos Cargos da Lei da Estrutura da Prefeitura Municipal de Poço Verde e dá 

outras providências, ambas de autoria do Poder Executivo; Moção de Congratulação 015/2019 - 

Moção de Congratulação a Academia Menphis, pela participação no Festival de Dança de 

Joinvile/SC, de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias; Moção de 

Congratulação 016/2019 - Moção de Congratulação a todos que fazem o Projeto Mochila no 

Sertão; Moção de Congratulação 017/2019 - Moção de Congratulação a todos que fazem o 

Projeto Um Milhão de Vidas, ambas de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos; 

Indicação 097/2019 - Ao senhor Roberto Carlos Pereira Currais, Diretor Presidente da 

ENERGISA Sergipe, sugerindo o que segue: 1.Instalação de  Posto  de Atendimento próprio da 

empresa ENERGISA, na sede desta municipalidade, para atendimento em horário comercial, de 

autoria do senhor Presidente Alexandre Almeida Dias; Indicação 098/2019 - Ao excelentíssimo 

senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito desta municipalidade, sugerindo o 

que segue: 1.Providências emergenciais junto aos órgãos competentes voltadas para a restauração 

da imagem de São José, exposta no principal acesso do Distrito São José; 2. Providências 

emergenciais junto aos órgãos competentes voltadas para a priorização da celeridade da 

reforma/ampliação da Quadra Poliesportiva do Distrito São José; 3. Providências emergenciais 

junto a Secretaria Municipal de Obras, voltadas para a limpeza(capinagem), de todas as ruas do 

Distrito São José, de autoria do de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus Santos; Indicação 

099/2019 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito Municipal, 

solicitando o que segue, junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo: 1.  Providências 

voltadas para a pavimentação em frente à Escola Municipal João Rabelo do Rosário e a Igreja 

daquela comunidade; 2. Modernização da iluminação da pública da Praça da Juventude José 

Dener Souza Santos; 3. Colocação de um braço de lâmpada na comunidade Borrocões, nas 

proximidades da residência do senhor Joãozinho de Dudé; 4. Conclusão da pavimentação pública 

de todas as ruas em torno da Creche Municipal Josefa Ferreira dos Santos; 5. Pavimentação das 

ruas em torno da Igreja da comunidade Malhada Grande, de autoria do senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias. Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o 
Secretário Municipal de Educação, senhor Antônio Mário Almeida Fonseca comentou que, ficará 

responsável pela Secretaria Municipal de Finanças, por um período de três meses, e a partir do 

momento que assumiu a pasta, percebeu que o município está com um déficit financeiro 
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preocupante, em decorrência do volume de precatórios que estão sendo debitado das contas do 

município. O orador comentou que, a gestão está buscando soluções para este problema, muitos 

deles passarão pelo crivo da Câmara de Vereadores. Ele comentou que a dívida previdenciária e os 

precatórios estão comprometendo muito a receita do município, e está cada vez mais difícil de 

administrá-lo.  Comentou que, existe a possiblidade de penhora de bens do município em nome 

dos servidores, bem como a Câmara aprovar um projeto de lei, que autorize ao município vender 

alguns bens, e assim obter receita, para pagar exclusivamente a precatórios e dívidas 

previdenciárias. Disse ainda, que o Prefeito e o Secretário estão buscando soluções, como também 

está à disposição dos vereadores, para conversar sobre esses problemas.  Ele destacou que, não 

adianta atribuir culpa a outros gestores, e se não for tomada nenhuma medida para incrementar a 

receita do município, a situação pode piorar, destacou o orador. A seguir, o senhor vereador Pedro 

de Jesus Santos saudou a todos os presentes, e afirmou que o Secretário Mário Almeida tem se 

referido a Casa Legislativa de forma respeitosa e preocupado em trazer soluções para o município, 

que só tem a ganhar com essa atitude grandiosa e humilde.   O edil  afirmou ainda, que a Casa 

Legislativa vai continuar debatendo os problemas do município, ajudando a contribuir com a 

solução dos mesmos. Na ocasião, o edil desejou boas-vindas no retorno dos trabalhos legislativos, 

deu graças a Deus pelas chuvas, que tem trazido esperança para os agricultores poçoverdenses, 

pois se visualiza a perspectiva de uma grande safra de grãos para este ano, o que movimentará 

fortemente a economia local, enfatizou o orador. O senhor vereador Pedro justificou as Indicações 

de sua autoria, as quais solicitam a limpeza (capinagem), de todas as ruas do Distrito São José, 

haja vista que alguns locais o mato está tão alto, que encobre até mesmo uma pessoa. O 

parlamentar pediu também que o Prefeito dê celeridade na reforma/ampliação da Quadra 

Poliesportiva, haja vista que há pelo menos um ano, a cobertura do local foi retirada, pelo Poder 

Executivo, no intuito de evitar acidentes, e desde então os jovens que utilizavam aquele espaço 

para realizar as suas atividades físicas, estão ociosos. Pediu ainda, que fosse realizada a 

restauração da imagem de São José, exposta no principal acesso do Distrito São José. O edil 

comentou que, quando a população faz solicitações aos vereadores, estes se preocupam em fazer 

as Indicações e encaminham para os órgãos competentes, o mais célere possível. Por meio de 

aparte, o senhor Presidente comentou que as indicações são encaminhadas e protocoladas em cada 

órgão específico. Na oportunidade, o senhor Gileno Santana afirmou que, se fosse realizado o 

reparo na cobertura, antes de retirá-la, provavelmente esses problemas relatados pelo colega Pedro 

não estivessem acontecendo. Disse ainda, que a quadra do povoado Saco do Camisa está com 

problemas parecidos com os da quadra do São José, e se entristece em ver os jovens sem um local 

para praticar seus exercícios e atividades físicas. Continuando seu discurso, o senhor vereador 

Pedro disse que, quando é possível, os alunos das escolas municipais, utilizam a quadra da escola 

estadual, mas nem sempre é possível, pois os alunos da escola também necessitam do espaço. O 

edil afirmou, que tem buscado soluções para os problemas do município, sempre preocupado com 

o bem estar da população, assim como os demais colegas, que também tem apresentado 

Indicações. Por conseguinte, o senhor vereador Edson Didiu saudou a todos e externou a sua 

alegria em retornar aos trabalhos legislativos, como também com a presença do Secretário Mário 

Almeida, representando o Prefeito Municipal dando boas vindas, e fazendo uma ponte entre os 
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Poderes Legislativo e Executivo.  Na oportunidade, o senhor vereador Amaury Batista comentou 

que está feliz com a nomeação do professor Mário Almeida para a Secretaria de Finanças, e se 

colocou à disposição do Secretário e da Prefeitura Municipal no que for preciso, para resolver os 

problemas do município.  Continuando, o senhor  Edson Didiu perguntou ao Secretário quando o 

Poder Executivo fará o pagamento dos servidores, se já tem um calendário específico? Ele disse 

ainda, que, o atual Prefeito se elegeu prometendo uma gestão diferente da anterior, e demonstrou 

um plano de governo muito além da capacidade do município, e a população anseia uma gestão 

eficiente, e que cumpra o que prometeu na campanha. Ele afirmou também que, os vereadores 

acreditavam que a gestão precisava de um tempo para se organizar, por isso não foram tão 

incisivos no primeiro ano de mandato, mas o tempo passou, e as expectativas do povo e o  plano 

de governo não saíram do papel. Ele afirmou também que, a gestão está perdida, pois muda de 

secretariado com muita celeridade, e isso afeta diretamente os serviços públicos, pois até mesmo 

os serviços básicos não estão sendo ofertados à população. Afirmou que, recentemente a Câmara 

aprovou projeto, para aumentar os salários dos médicos, mas tem conhecimento de que três 

médicos pediram demissão em decorrência ao atraso nos pagamentos. Portanto, o Poder 

Legislativo está fazendo a sua parte, mas o Executivo não está dando o respaldo que esta Casa 

merece. O edil citou casos de pacientes que, tiveram seus problemas de saúde negligenciados pelo 

município, e sofreram consequências que não teriam se tivessem a atenção básica. Também falou 

de muitos outros problemas que, as pessoas têm trazido, e comparou o comportamento e a 

motivação das pessoas, no início da gestão com o período de agora. Disse ainda, que o município 

precisa de um gestor que, seja humilde e corajoso para encarar e resolver os problemas, e não 

pessoas que fiquem remoendo o passado, e sempre colocando a culpa no outro.  E, destacou que, 

ninguém é obrigado a se candidatar a prefeito ou a vereador, ou qualquer outro cargo, mas a partir 

do momento que se dispõe  a ser um político, que faça com responsabilidade, pois o dinheiro 

público é de todos, portanto os serviços tem que ser ofertados a todos, sem distinção, e concluiu 

dizendo que, o Poder Executivo tem que fazer a sua lição de casa, pois o Legislativo tem feito à 

parte que lhe cabe. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias saudou a 

todos e, falou sobre as Indicações de sua autoria, solicitando a modernização da iluminação da 

Praça da Juventude, que está precisando de mais lâmpadas, para proporcionar mais segurança, 

para as pessoas que utilizam daquele espaço à noite. O edil também solicitou a colocação de braço 

de lâmpada na comunidade Barrocões, nas proximidades da residência do senhor Joãozinho de 

Dudé. O senhor vereador José Alessandro pediu ainda, a conclusão da pavimentação pública de 

todas as ruas em torno da Creche Municipal Josefa Ferreira dos Santos e das ruas em torno da 

Igreja da comunidade Malhada Grande. Na ocasião,  parabenizou o Balé da Academia Memphis, 

pela participação no Festival de Dança de Joinvile/SC.  Continuando, o edil falou sobre as 

condições que se encontram os prédios públicos, como escolas, que nesta gestão receberam uma 

pintura, mas os problemas estruturais internos continuam. Comentou ainda, que o Prefeito está 

maquiando os problemas do município, ao invés de dar soluções concretas e definitivas, está 

realizando paliativos, e ainda publicando essas ações nas redes sociais, para demonstrar que está 

trabalhando. Ele lamentou a situação da saúde do município, e sugeriu a instalação de uma 

Comissão  Parlamentar de Inquérito na saúde do município, pois em aproximadamente dois anos e 
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meio já trocou diversas vezes o Secretário Municipal de Saúde, bem como outras secretarias 

também já mudaram de responsável, e disse que, o Prefeito está brincando com a gestão do 

município. Falou sobre as quadras poliesportivas do município, e ratificou as palavras do colega 

Gileno, que se as medidas forem tomadas agora, a quadra do povoado Saco do Camisa não ficará 

em  situação semelhante a do Distrito São José. E,  indagou onde estão guardadas as coberturas da 

quadra e do antigo mercado? O parlamentar falou ainda, que o município possui quatro imóveis 

alugados, onde funcionam alguns órgãos, como CRAS, CREAS e outros, e relembrou que existem 

imóveis do próprio município, que poderiam servir para acomodar esses órgãos, mas não estão 

sendo aproveitados. Em seguida, comentou que, alguns munícipes, por serem apadrinhados pelo 

prefeito, apropriam-se de bens públicos, e exemplificou com a balança do povoado Rio Real, que 

ninguém sabe onde se encontra. Parabenizou a iniciativa dos técnicos do Senador Alessandro de 

reunir a população para saber quais são seus anseios, e na ocasião também agradeceu a 

disponibilidade do Presidente da Câmara, que dispôs o espaço do Plenário, para a realização do 

evento.  O senhor vereador Léo de Fonsinho falou de sua participação num encontro com o 

senhor Jorge Passos, e na oportunidade  falou sobre os problemas com o PSF no município, pois 

apenas o Distrito de São José estava funcionando, mas após a sua fala, o Prefeito Municipal, que 

compareceu ao evento,  disse que ele faltou com a verdade, mas o edil afirmou que, quem falta 

com a verdade é o Prefeito, que pagou salários a médicos que, não compareceram as unidades de 

saúde, de acordo com informações do Portal da Transparência. O edil comentou ainda, que o 

Prefeito desde o seu primeiro dia de mandato utiliza o mesmo discurso, o de que recebeu tudo 

„acabado‟, e que atualmente o município tem cinco ambulâncias, mas o vereador disse que de nada 

adianta, se estas não funcionam. Por conseguinte, o senhor Presidente saudou a todos e, falou 

sobre a Indicação de sua autoria, na qual sugere ao senhor Roberto Carlos Pereira Currais, 

Diretor Presidente da ENERGISA - Sergipe, a instalação de Posto de Atendimento próprio da 

empresa ENERGISA, na sede desta municipalidade, para atendimento em horário comercial, para 

dar maior comodidade aos munícipes. Ele falou ainda, que está mobilizando as instituições, 

entidades, igrejas e diversos órgãos do município, para que juntos pensem e formalizem uma 

proposta, para a construção de um novo cemitério, o mais rápido possível, haja vista que os 

cemitérios existentes na sede do município estão com todos os túmulos ocupados, e os que ainda 

possuem vagas, não estão de acordo com as normas da ADEMA.  O senhor Presidente Alexandre 

falou também sobre o pacto federativo e, refletiu sobre as desigualdades na distribuição de 

recursos financeiros entre os estados e municípios, que além de ficarem com a menor parte, 

também sofrem com a politicagem. Na ocasião,  deu exemplos sobre as responsabilidades dos 

entes, e exemplificou com a segurança pública, que é responsabilidade dos estados, mas é comum 

os prefeitos de municípios darem um apoio generoso, custeando as despesas de delegacias, dessa 

forma obtendo regalias e vantagem sobre a aplicação das leis, e beneficiando apadrinhados do 

Prefeito, ou do Vice-Prefeito que por ventura estiverem agindo fora da lei. Ele falou também sobre 

a reforma da previdência, e comentou que, a quantidade de senadores existentes e, aliada as 

desigualdades de salário e vantagens que algumas categorias recebem, como juízes, 

desembargadores e até mesmo políticos e seus assessores, em sua opinião é  que fazem a diferença 

no déficit  da previdência, e não os benefícios de agricultores  rurais. Ele afirmou que, todos os 
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poderes deveriam rever essas regalias que algumas categorias possuem, e assim resolver esses 

problemas. Por meio de aparte o senhor Pedro comentou que, a discussão sobre o pacto federativo 

é muito salutar, pois compreende que os municípios como um todo seriam beneficiários, e 

destacou que é preciso verificar na questão levantada pelo colega, se é a quantidade de senadores, 

ou as regalias que o Senado possui, que fazem diferença nas contas do país? Ele disse ainda, que 

não concorda com o foro privilegiado, para os senadores e deputados. O edil falou ainda, sobre 

uma auditoria que está acontecendo no estado, detectando servidores com três vínculos 

empregatícios, o que é ilegal, e aqueles servidores serão exonerados e terão que devolver os 

valores que receberam dos cofres públicos, assim como os que têm dois vínculos também passarão 

por este processo. Ele falou também sobre os comentários desrespeitosos do Presidente Bolsonaro, 

em relação aos Governadores do Nordeste, e destacou que infelizmente o Chefe de Estado, ao 

invés de tentar unir o país, cada vez mais abre um abismo com suas declarações. E, por não haver 

outros edis para se manifestar no Grande Expediente, nem matérias para serem discutidas ou 

votadas na Ordem do Dia, deu-se início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais o 

senhor vereador Léo de Fonsinho falou sobre a aprovação do Projeto de Lei aprovado na última 

sessão do primeiro semestre,  autorizando ao município conceder reajuste de até 60% do salário 

dos médicos, e destacou que se decepcionou com os colegas, que em reunião, acordaram colocar o 

reajuste de 40%, já que o Prefeito havia  demonstrado dificuldade em contratar médicos, porque os 

salários eram menores que os  praticados em municípios vizinhos. No entanto, no dia seguinte, 

após visita do Prefeito à casa de alguns vereadores, os mesmos decidiram modificar o que foi 

acordado. O edil chamou a atenção que, o Prefeito se esforça para dar aumento para os médicos, 

mas infelizmente não cumpre a lei que permite a concessão de regência de classe aos professores, 

que impactaria muito menos a folha do município. Por conseguinte, o senhor vereador Edson 

falou sobre os projetos “Um Milhão de Vidas”  e “Mochila no Sertão”, que trouxe benefícios para 

a população mais carente, sem qualquer custo do Poder Público. O parlamentar afirmou ainda, 

que houve um mal entendido, em relação ao que o colega Léo falou, e naquela ocasião das 

votações ora abordadas pediu desculpas a ele, mas afirmou que tem consciência de seus atos, e 

que sempre busca trazer benefícios para o povo, assim como os colegas nesta Casa. Disse ainda, 

que é natural haver discordâncias no parlamento, mas é necessário ter respeito pelas opiniões dos 

colegas, e de forma alguma vai se utilizar de subterfúgios para denegrir ou desmoralizar alguém, 

concluiu afirmando que tem honrado o seu mandato, trabalhando com honestidade e dignidade, e, 

leu  resposta do Secretário, em relação aos salários atrasados, e destacou que o município tem 

ciência do problema, e está fazendo o levantamento dessas despesas, como também buscando 

incrementar a receita, assim como se reunirá com os servidores, para buscar soluções para o 

problema. Em seguida, o senhor vereador Pedro de Jesus comentou que, suas ações são pelo povo 

e para o povo, ele acredita que os colegas também fazem pelo povo, mesmo em meio a críticas do 

vereador Léo de Fonsinho, não houve dúvidas na situação relatada, pois os vereadores atenderam 

a solicitação do Prefeito em conceder o reajuste, oportunizando a concorrência igualitária para a 

contratação dos médicos, e assim trazendo benefícios para a população. Mas, o que de fato não 

ocorreu foi uma comunicação em relação ao percentual, que mudou de 40% para 50%, mas relatou 

que os vereadores agiriam arbitrariamente se não tivessem aprovado o projeto. Ele disse que, 
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sempre age com muita responsabilidade, e está tranquilo em relação aos seus atos, pois todos são 

realizados em prol da população, independente de estar na situação, ou na oposição ao grupo do 

Prefeito. O edil concluiu dizendo que, a Câmara de Vereadores contribui muito com o 

crescimento da cidade, citou exemplos, e destacou que o diálogo entre os Poderes Executivo e 

Legislativo é pertinente e imprescindível, para que o município se desenvolva, e indagou os 

vereadores de oposição não podem conversar com o Prefeito? 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 seis de agosto de dois mil e dezenove realizar a próxima 

Sessão Ordinária, às dezenove horas, e para constar eu, vereador Edson de Jesus Reis Santos, 

lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, primeiro de agosto de 2019.  
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