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

José Raimundo de Jesus Souza (Vice-Presidente), Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro 

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

Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário e Pedro de Jesus Santos. A seguir, houve a 

apresentação das seguintes proposições: Indicação 100/2019 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito 

Everaldo Iggor Santana de Oliveira, sugerindo o que segue: 1. Providências emergenciais juntos 

aos órgãos competentes voltadas para a construção de novos cemitérios na sede desta 

municipalidade e nos povoados, de autoria do senhor Presidente Alexandre Almeida Dias; 

Indicação 101/2019 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, 

sugerindo o que segue: 1. Construção de monumento com o letreiro do nome da cidade, a ser 

colocado em local estratégico, de autoria do senhor Pedro de Jesus Santos. Em seguida, deu-se 

início ao Grande Expediente, no qual o senhor Alexandre Almeida Dias falou que está analisando 

o problema da falta de vagas nos cemitérios locais, e declarou que organizará uma audiência 

pública com diversos órgãos municipais, conselhos e sociedade civil, para buscar soluções para a 

construção de um novo cemitério e, destacou que amanhã falará com o Promotor, para marcar 

audiência o mais breve possível. Continuando, ele falou que a mãe de um aluno colocou uma 

mensagem numa rede social, informando que a Creche Municipal não estava ofertando o almoço 

às crianças, bem como estava faltando material de limpeza. O edil declarou que, procurou a 

escola, e pode verificar que o almoxarifado da unidade estar abastecido com cereais e proteínas, e, 

foi informado ainda que aquela unidade não recebeu do fornecedor, os produtos 

hortifrutigranjeiros e frutas, por isso, não estavam ofertando o almoço às crianças, mas outras 

refeições estavam sendo ofertadas, e pode-se constar durante sua visita o estoque de produtos de 

limpeza, já havia sido reabastecido também. O edil informou também que procurou o Secretário 

Municipal de Educação, e indagou-lhe sobre o problema, e este respondeu que as aulas iniciaram, 

e o fornecedor foi notificado, para que entregue o material o mais rápido possível, e se o material 

chegar a tempo, nesta quarta-feira já haverá o almoço. O edil disse ainda, que a creche atende 245 

crianças, dentre essas, 60 permanecem em tempo integral na unidade. Na oportunidade, o edil 

falou sobre as frequentes reclamações dos munícipes em relação ao volume sonoro dos carros de 

propaganda, e relembrou que no início do mandato reuniu-se com os proprietários de carros de 

propaganda, e mostrou as leis que regulamentavam essa atividade, e por um período eles 

respeitaram as regras, mas atualmente não estão sendo respeitados os parâmetros de sonoridade. O 

orador afirmou que, na oportunidade demonstrou as leis municipais e federais que tratam sobre o 

assunto, e por um período as pessoas respeitaram, mas atualmente as propagandas estão sendo 

feitas de forma ininterrupta e irregular.  Ele sugeriu que, o município adquirisse aparelhos que 

medissem os decibéis, e colocasse fiscais para monitorar esses veículos de propaganda, e sugeriu 

que essa atribuição poderia ser passada para os agentes de trânsito.  Por conseguinte, o senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos falou sobre os problemas com o transporte escolar, durante 

os primeiros dias de aula, e denunciou que o setor de transportes não fez a revisão e manutenção 

dos veículos durante o recesso, por isso os alunos não puderam chegar às escolas.  Ele afirmou 
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que, é prerrogativa dos vereadores também  fiscalizar o transporte escolar, por isso está trazendo 

essa problemática para a discussão.  Ele destacou que, recentemente na cidade de Simão Dias, um 

ônibus escolar incendiou, e se preocupa, pois este tipo de situação pode ocorrer aqui.  Por meio de 

aparte concedido, o senhor Presidente Alexandre comentou que, recebeu ligação de um professor 

da Escola Sebastião da Fonseca, que afirmou que, muitos alunos da zona rural não compareceram 

as aulas, por falta de transporte, e, ao falar com o Secretário Municipal de Educação, ficou 

entendido que houve equívoco com o calendário escolar de algumas escolas, que iniciaram as 

aulas antes que outras. Mas, a partir de segunda, a situação será normalizada. Continuando, o 

senhor vereador Edson comentou que, além da superlotação, existem carros com sinalização 

defeituosa, pneus carecas, e até mesmo sem limpeza, pois a Prefeitura tinha bloqueado a lavagem 

dos carros, por estar sem condições de pagar, e em meio a tantos problemas, o município se 

encarrega de mais uma responsabilidade, que é o transporte dos alunos das escolas estaduais, 

quanto a isso, o edil declarou que não vê essa atitude de forma positiva, haja vista que o município 

está  atendendo  precariamente o transporte escolar de seus alunos. O edil falou sobre os buracos 

na Avenida São José e, do material inadequado que a Prefeitura utilizou para tapá-los, e que está  

causando transtornos  para os moradores da região. Ele destacou que, a Prefeitura não precisa 

esperar pelo governo do estado, para solucionar o problema, que é recorrente. Além disso, o 

senhor vereador Edson afirmou que se a estratégia utilizada para resolver a situação não está 

funcionando,  devem buscar outra solução, mais eficaz. Ele disse que, a população tem 

apresentado diversos problemas, e tem trazido grande parte deles para esta Casa, e levando ao 

conhecimento das autoridades competentes, através dos instrumentos legais, para que estas  

tomem as devidas providências, assim como os colegas da situação, que certamente tem mais 

proximidade com a gestão e também levam os pedidos diretamente ao Prefeito, mas até estes de 

vez em quando se sentem insatisfeitos por não terem suas solicitações atendidas, enfatizou o 

parlamentar. O senhor vereador Edson a seguir afirmou também que, cada edil tem uma forma de 

atuação, e todos trabalham para beneficiar o povo, e, comentou que para alcançar seu êxito não 

precisa diminuir ninguém  nesta Casa, apenas mostrar trabalho, e declarou que quem irá  julgá-lo é 

o povo. Ele falou também  que, no início da gestão esperou  um tempo, para poder cobrar as 

melhorias, mas o tempo passou, e infelizmente  as pessoas não acreditam num marketing político 

fraudulento, onde nas redes sociais tudo aparece muito bonito, mas na realidade não funcionam da 

maneira como é demonstrado pelas redes sociais. O edil afirmou que, muitas vezes a Casa 

Legislativa é  muito criticada, principalmente  pelas pessoas que nunca compareceu a Câmara para 

ver como é o trabalho dos vereadores, e que nem tem credibilidade  para  dar qualquer opinião. 

Ele concluiu dizendo que continuará fazendo o seu papel, cobrando as melhorias para o povo. Por 

conseguinte, o senhor Presidente publicou convite da Associação  de Vereadores  da Região  

Centro Sul de Sergipe, para participar  do VI Congresso de Vereadores da Região Centro Sul de 

Sergipe,  promovido pela entidade  e que, ocorrerá  nos dias 22, 23 e 24 de agosto deste ano, no 

Centro Estadual de Educação  Profissional Ulysses  Guimarães, situado na Rua 1º de Maio, no 

Centro de Umbaúba/SE. Também publicou convite da Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal 

de Assistência Social de Poço Verde, para participar da II Conferência Municipal da Pessoa Idosa, 

a se realizar na UAB, situada a Rua José Rodrigues de Melo, no dia 07 de agosto, a partir das 7h. 
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E, por não haver outros edis para se manifestarem 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 Gilson Santos falou que não esteve presente na primeira 

Sessão deste período, pois estava participando de um Seminário em Salvador/BA, onde teve a 

oportunidade de visitar a imagem de Santa Irmã Dulce e, pediu que esta  fortalecesse a Casa 

Legislativa, para que possa produzir muito mais para o povo.  Ele comentou que, conversou com o 

servidor público desta municipalidade, o senhor Willian,  sobre a problemática para construir um 

cemitério totalmente de acordo com as normas da ADEMA e do IBAMA, e informou que, o 

Prefeito está buscando parcerias, para resolver esta problemática. Sobre a questão do transporte 

escolar, o senhor vereador Gilson Rosário comentou que, foi o Governo do Estado que passou a 

responsabilidade do transporte para o município, e que também vai passar o Ensino Fundamental 

para os Municípios, e será uma problemática que muito em breve o Governo Municipal terá que 

enfrentar. Ele falou que nenhuma gestão se preocupou em fazer a correção do solo, drenagem de 

água e rede de esgotos, antes de passar  camada asfáltica em toda a cidade, e infelizmente a 

Avenida São José é um problema que sempre existiu, e nas gestões passadas o procedimento era o 

mesmo, se colocava piçarra, para depois colocar a borra asfáltica, para tapar o buraco. Ele afirmou 

que, já existe uma equipe fazendo a operação tapa buracos na Rodovia que liga Poço Verde a 

Simão Dias, e assim que terminarem, virão a Poço Verde para realizar operação tapa os buracos da 

cidade. O senhor vereador Gilson Rosário concluiu dizendo que as pessoas devem acompanhar o 

trabalho dos vereadores, para avaliar aqueles que de fato estão realmente trabalhando pelo povo, 

para que permaneçam nesta Casa, apenas aqueles que o povo achar que merece.  Em seguida, o 

senhor vereador Pedro de Jesus falou sobre a Indicação de sua autoria, sugerindo a construção de 

monumento com o letreiro do nome da cidade, a ser colocado em local estratégico. Ele afirmou 

que, sempre que viaja observa os lugares ao seu redor, e percebeu que em muitos municípios, 

existem aqueles letreiros com o nome da cidade, que além de embelezar e valorizar a cidade dará a 

oportunidade de desenvolver o município, que se tornará muito mais visto pelos visitantes. O edil 

disse ainda, que todos os vereadores trazem as demandas do povo para o Poder Executivo, e 

destacou que semana passada trouxe as solicitações dos moradores do Distrito São José, que está 

necessitando de limpeza em diversos locais, e reiterou o seu pedido, demonstrando que a situação 

está cada vez pior, pois as pessoas estão colocando entulho nos locais onde o mato está alto. Ele 

falou sobre o trabalho dos vereadores, que sempre buscam a melhoria da qualidade de vida do 

município, e exemplificou com a sua atuação e de alguns colegas, que sempre buscam se inteirar 

dos problemas e buscar soluções para eles, a exemplo do senhor vereador  Edson Didiu, que 

buscou informações junto ao SIGAU, que o sistema que regula as vagas para a realização de 

procedimentos cirúrgicos e de saúde, que pode ser acompanhado pelo cidadão, para que não haja o 

‘corte de fila’. Por fim, o senhor vereador Amaury Batista afirmou que, este sistema sempre 

existiu e que é e sempre foi muito fiscalizado, e que todos os casos são analisados e passam pelo 

sistema, que prioriza os casos de doenças graves, como câncer. E, por não haver outros edis para 

se manifestarem nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, 

ficando todos convocados para no dia oito de agosto de dois mil e dezenove realizar a próxima 
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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, seis de agosto de 2019.  
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