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Ata da Trigésima Sétima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em sete 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, Emílio de Jesus Souza, Gileno Santana 

Alves, Gilson Santos do Rosário, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. A seguir, 

procedeu-se a dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior Em seguida, foram apresentadas as 

seguintes proposições: Indicação 058/2018 - Ao Ilustríssimo senhor João Ramalho Barreto 

Conceição, Secretário Municipal de Obras, solicitando o que segue para providências cabíveis: 

1.Melhoria da iluminação pública da Rua José Canoa Filho, nas proximidades da residência do 

senhor Naldinho de autoria do senhor vereador Edson Didiu. Indicação 059/2018 - Ao ilustríssimo 

senhor João Ramalho Barreto Conceição, Secretário Municipal de Obras, solicitando o que segue: 

1. Melhoria da iluminação pública na comunidade Corimbas, com a colocação de dois braços de 

lâmpadas nas proximidades da escola municipal desativada; 2. Melhoria da iluminação pública na 

comunidade Cansanção, com a colocação de um braço de lâmpada, em frente ao corredor que dá 

acesso a propriedade do senhor Elizeu; 3. Melhoria da iluminação pública na Praça da Juventude 

localizada na sede deste município, de autoria do senhor vereador José Alessandro. Na sequência 

deu-se início a Ordem do Dia com o senhor vereador José Alessandro que inicialmente falou de sua 

Indicação para melhoria da iluminação na comunidade Corimbas e Cansanção com a colocação de 

braço de lâmpada, e pediu ao Secretário João Ramalho para realizar visitas a essas comunidades à 

noite, principalmente aonde a iluminação não estar boa. E, disse que não sabe se os vereadores 

costumam frequentar a Praça da Juventude, e pediu para o Secretário de obras ir aquela à noite para 

ver como estar a iluminação porque uma parte funciona outra não, justamente a parte que fica 

próxima a AABB e dirigiu-se a aqueles que votaram no Prefeito que cobrem que é obrigação do 

executivo oferecer uma saúde, educação, e segurança  de qualidade. O parlamentar falou mais uma 

vez sobre  a situação da iluminação da praça do Triângulo, do banheiro do triângulo e do ponto de 

ônibus sem  a cobertura, e pediu ao Prefeito e aos Secretários que saiam do gabinete e vão às ruas 

porque logo irão às comunidades pedir votos aos candidatos para o pleito que se aproxima, e 

declarou que todos precisam entender que as pessoas passam por necessidade e precisam ser 

visitadas, e, chamou os vereadores para saírem de seus confortos e irem as ruas ouvir o povo, e não 

deixar quando faltar um mês para a campanha, falou que tem pessoas nesse município que sabe fazer 

política e chamou a atenção para os vereadores tomarem cuidados com suas ações e que é preciso 

fazer as obrigações, enquanto vereador que é fiscalizar como o Prefeito está gastando o dinheiro. O 

orador falou ainda que está tentando entender por que o senhor  vereador Amaury voltou a esta Casa 

é porque não deram condições de trabalho? Afirmou que conhece o trabalho do referido edil  e sabe 

que sem condições ninguém trabalha, e falou também do senhor  vereador Dii de Nilo que não foi 

dado condições de trabalhar quando este era Secretário de Obras,  e ressaltou que se este  tivesse 

tinha resolvido o problema do lixão do povoado Rio Real. O edil questionou que será que estamos 

brincando de ser legisladores? Apenas para ser capataz do executivo? Pediu para que todos vejam  

como está a Saúde do Município e do Estado e  falou que esteve na Clínica da Saúde e conversou 

com o novo Secretário de Saúde, o senhor  Marinho e disse que está em suas mãos repasses que 
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foram feitos para os PSF e perguntou aos vereadores dos povoados quando foi médico do PSF? E, 

declarou  que quando o povo precisa bate na porta dos vereadores que tem compromisso como ser 

humano e vereador e que não irá  virar as costas e que é preciso cobrar de quem realmente pode 

fazer e pediu para o Prefeito Iggor Oliveira dá condições ao Secretário para que possa trabalhar, o 

edil também declarou que conversou com o coordenador Afonso e que sabe de sua competência, e 

destacou que não adianta ter competência se não tem dinheiro para trabalhar ou se o dinheiro não 

chega nos setores, disse ainda o edil  que existe uma preocupação grande porque quem assina é o 

Secretário, por isso é preciso ter responsabilidade. O orador comentou em seguida, a respeito do que 

vem acontecendo com a saúde que é um escândalo e pediu ao líder da situação para chamar oposição 

para conversar com o Prefeito, e ainda, disse às pessoas que votaram no vereador Léo de Fonsinho 

que não irá  negociar com o Prefeito, e que fará o seu papel de vereador. Declarou em seguida,  que 

não tem nada contra as pessoas, mas, chamou a atenção que  os cargos dados precisam ter autonomia 

para exercer suas atividades, disse ainda, que o Secretário Adjunto Geni costuma ir às  4h da manhã 

para ver se a fila está no lugar certo, e ressaltou que isso não é função de um Secretário Adjunto, e 

que o Secretário tem que está na Clínica da Saúde, para ver os problemas e buscar soluções junto ao 

Prefeito, e declarou ainda que o município não precisa de Secretários de faz de conta porque já tem  

bastante, e pediu para não brincar com o mais importante que é a saúde, assim como educação e 

segurança, e enfatizou que estão brincando de fazer política no município. O orador pediu para ouvi 

o que as pessoas dizem porque eles confiaram e acreditaram que seria diferente. O parlamentar falou 

ainda que o ex-prefeito Thiago Dória teve dificuldades nos últimos meses de gestão, e o atual estar 

ruim em um ano e seis meses, falou que a situação que está a Clínica de Saúde é de fazer vergonha, 

disse ainda que tem a Casa de Apoio que não oferece nenhum chá e que as pessoas falam que de vez 

em quando ter um café. O parlamentar ainda falou que amanhã irá a capital e faz questão de ir a 

Casa de Apoio para ver se tem algo para as pessoas se alimentarem. O orador em seguida, chamou 

os vereadores para irem ao Conjunto Françual ver a bagunça que está com o esgoto a céu aberto  e 

que na quinta trará um balanço do sofrimento da população e convidou a população para começar a 

fazer vídeos “O Poço Verde que eu quero para meu futuro” e colocar nas redes sociais , e depois que 

os problemas forem resolvidos  fazer outro vídeo com os agradecimentos.  O edil falou do Projeto 

Lei 953/2018 ao questionar se os recursos realmente destinados as ruas do Rio Real, e da 

necessidade do vereador Léo juntamente com o senhor vereador Gileno fiscalizarem o que está 

previsto para o  Saco do Camisa, porque nesta Casa foi aprovado o remanejamento do 80% e agora 

pedem suplementação. Falou o orador em seguida, que é preciso ter entendimento das funções 

legislativas, e pediu desculpas a população no sentido de que poderia fazer mais pela população e 

que no pouco tempo que tem está indo as ruas, informou que fará ofício solicitando o carro da 

Câmara com combustível para juntamente com os vereadores Pedro de Jesus Santos e Damares 

Vieira que são da Comissão de Educação visitarem as escolas da sede e do interior e as quadras que 

estão sendo construídas e observar a cobertura que está sendo feita na Escola Agrícola. O 

parlamentar falou ainda que não foi mandado a esta Casa nenhum documento comprovando com o 

que foi gasto o Salário Educação, que é recurso carimbado para manutenção das escolas e destacou 

que duas escolas estão sendo pintadas. O edil mencionou a necessidade do Prefeito e do Secretario 

de Educação  comprovarem se o valor do ano passado foi gasto só com manutenção de ônibus e se o 
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que foi recebido esse ano também foi gasto com manutenção de ônibus e destacou que é muito 

dinheiro para consertar carro. E, por último falou que na próxima Sessão irá falar sobre o esporte e 

da Praça da Juventude e parabenizou o senhor Zé Lima, porque quando o Prefeito exonerou os 

funcionários da Praça da Juventude e do Camilão, este comprou com recurso próprio, mudas e 

plantou na Praça da Juventude. Na sequência, o senhor vereador Gilson Rosário disse que o que traz 

a Tribuna é o desejo de relatar alguns posicionamentos positivos que existe no município, e 

destacou que quem é situação dá sua opinião, assim como quem é oposição tem direito de dá a sua 

também, e afirmou que dá a sua opinião correta por que nas palavras do senhor vereador Léo pode 

perceber que comparar a atual gestão com a passada é equivalente ao colega edil afirmar  que quanto 

pior melhor, o edil declarou não acreditar que o senhor vereador Léo tenha esse pensamento, o 

senhor vereador Gilson Rosário ainda falou que realmente faz vergonha andar no Conjunto Françual 

e questionou será que aquele empreendimento  foi construído na administração atual? Também falou 

da segurança que é responsabilidade do Estado, e pediu que o senhor vereador Léo juntamente com 

o senhor vereador Pedro peçam ao Governo que olhe não somente para Poço Verde, mas, para  

todos os municípios. O parlamentar falou que houve mudança na Saúde e o senhor vereador Amaury 

Batista retornou a esta Casa e ressaltou que é preciso procurar saber sobre os fatos antes de fazer 

críticas e falou o porquê de não estar tendo médicos do PSF, será que o prefeito que não está 

pagando como o gestor anterior não pagou? Será que o município não está cumprindo a 

responsabilidade da folha porque cumpriu os três meses do ano passado da administração anterior? E 

acrescentou que não é somente Poço Verde que está passando por isso e que quase todos os 

municípios de Sergipe, isso por que os médicos têm a prerrogativa de trabalhar em vários lugares e 

disse que os médicos só querem trabalhar pelo PSF se for quatro dias e pediu para o senhor vereador 

Amaury Batista dá esclarecimento. Nesta oportunidade, o senhor vereador Amaury Batista disse ao 

senhor vereador Léo que não iria falar da Saúde na administração passada porque já foi falado e não 

precisa mais relatar, mas, informou que existe a carga horária dos médicos do PSF  exigida pelo 

Ministério da Saúde de 40h semanais, e explicou que há dois meses uns trabalhava dois dias, três ou 

um dia e meio como o Dr. Deraldo queria trabalhar apenas  dois  e falou que por enquanto era para 

trabalhar quatro dias todos os médicos. O edil comentou que tinha cinco equipes e uma é dos mais 

médicos, e explicou que os médicos do mais médicos trabalham quatro dias e outro é de dedicado a 

estudo, e destacou que conseguiu colocar cinco médicos os quatros dias na semana, mas há dois 

meses o Ministério Público Federal determinou para cinco dias isso em todo o Brasil, e disse que 

quem quisesse colocar quatro podia, mas, o parlamentar destacou cumpriu a determinação do 

Ministério Público, e por isso os médicos foram embora e a semana passada saiu a Portaria 2442 do 

Ministério da Saúde  com adequação a carga horária para quatro dias, o edil disse que publicou nas 

rádios procurando médicos e que foi até aumentado o salário, mas, não encontrou nenhum e agora 

tem adequação durante o período de seis meses para quatro dias. O edil disse que foi até a 

Universidade Federal em Lagarto e conversou com os médicos e informou que se formará 48 

médicos e que destes,  cinco virão para Poço Verde para trabalhar quatro dias durante seis meses e 

sobre a Casa de Apoio falou que existe 14 camas com descanso masculino e feminino bem como 

chá, café e biscoitos e os pacientes crônicos recebem benefício de R$ 17,00 reais para sua 

alimentação e disse que faz questão que o vereador Léo vá a Casa de Apoio,  veja e conte o que viu. 
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o edil disse que foi ao Ministério Público de Poço Verde falar que os médicos só querem trabalhar 

quatro dias e pediu documentos, mas não foi atendido, porque o Ministério Público Federal é  

superior a instância local, por isso não colocou os médicos para trabalhar quatro dias. Logo em 

seguida, o vereador Gilson Rosário disse que é importante a fala do ex-secretário por que leva o 

esclarecimento a população, o edil disse que o senhor vereador José Alessandro se empolga na 

Tribuna quando diz para os vereadores saírem dos carros, e ressaltou muitas vezes que o veículo é 

usado para servir ao povo do que  eles mesmos e que cada um tem a sua maneira de trabalhar, e cabe 

ao povo fazer seu julgamento. O parlamentar falou ainda que o Prefeito está fazendo o seu papel 

disse que daqui há dois anos o povo vai ter o direito de julgá-lo e se não trabalhou atendendo a 

expectativa do povo, o povo vai escolher o que for melhor para Poço Verde e falou que todos devem 

torcer para uma boa administração, porque é bom para todos, disse que o pré-candidato André 

Moura conseguiu recursos para o município e falou do Projeto 953/2018 para fazer serviço de 

calçamento nos povoados Rio Real e Saco do Camisa, bem como o deputado João Daniel que 

conseguiu recursos para infraestrutura, ambulância e praças, o edil disse que é um  momento 

importante onde todos irão vir a Tribuna para ver quem são merecedores dos votos e quem trabalha 

pelos poçoverdenses.  O parlamentar disse que existe político ruim porque o povo não sabe escolher 

seus representantes. O orador falou ainda que passou em frente a Clínica de Dr. Deraldo que é 

particular e que lá havia  umas quinze pessoas na fila para pegar a ficha e chamou a atenção que 

existem pessoas no entanto,  que chegam no hospital fazem filmagens porque julgam ser humilhação 

a espera e enfatizou que seu sonho é que não aja fila não só no setor público,  e citou que para fazer 

consulta precisa marcar bem antes, e afirmou que Poço Verde não é diferente dos outros municípios 

e que o administrador faça o melhor, assim como o governador que for eleito possa ajudar Poço 

Verde. Por conseguinte, o senhor Presidente Alexandre Dias leu convite da comunidade Queimada 

Comprida convidando para a festa do Menino Jesus de Praga que acontecerá de 15 a 18 de agosto, 

em seguida o edil falou do segundo evento da comunidade evangélica que acontecerá no dia 11 de 

agosto.  E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, deu-se início a Ordem 

do Dia, com apresentação dos Pareceres Favoráveis das Comissões Pertinentes ao Projeto de Lei 

953/2018 - Autoriza ao Poder Executivo a abrir em favor da Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo, crédito especial no valor de R$ 905.349,53, para os fins que especifica. Na sequência, 

foi submetido em discussão o Projeto de Lei 953/2018 ora já descrito e nesta oportunidade o senhor 

vereador Gilson Rosário falou que o governo conseguiu esse recurso Federal para aumentar o 

calçamento das ruas dos povoados Rio Real e Saco do Camisa e espera que tenha o entendimento de 

todos para beneficiar o povo dessas comunidades. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro 

solicitou de todos os vereadores que possam acompanhar a obra, porque tem visto nas obras públicas 

deficiências, para que neste caso seja feita de forma correta para depois não precisar refazer. Em 

seguida, o senhor vereador Edson Didiu disse que mais uma vez mostra a importância dessa Casa  e 

afirmou sentir-se feliz por participar desse momento e trazer benefício para o povo e destacou a 

função do vereador analisar o Projeto, aprovar e fiscalizar. O parlamentar destacou a importância de 

observar cada passo com o dinheiro público, assim denota a transparência e confiança do povo que 

os elegeram, buscando cada dia que o município desenvolva. O senhor vereador Gilson Rosário 

falou que fiscalização é obrigação dos vereadores e disse que tem um cunhado que é engenheiro e 
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trabalha no Tribunal de Contas e estava participando de curso sobre fiscalização da qualidade do 

material e serviços  e destacou que antes o Tribunal de Contas era visto como tribunal faz de conta, 

mas o Tribunal está fiscalizando. Não havendo mais nenhum edil para se manifestar nas discussões  

o Projeto de Lei 953/2018, foi submetido em votação obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. E, por não haver outras matérias para a Ordem do Dia, deu-se início às 

Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Edson Didiu, convidou mais 

uma vez a população de Poço Verde para participar do segundo ano do Dia Cultura Evangélica e 

falou que amanhã fará trabalho social pintando as fachadas das casas do Xique-Xique em seguida 

farão culto agradecendo. O edil descreveu detalhadamente como irá acontecer o evento, no sábado 

finalizando no calçadão com o show do Irmão Lázaro. Ressaltou que esta é uma festa para a família 

e que será  um dia de paz e fraternidade, e que até sexta-feira haverá culto na praça Tancredo Neves. 

O senhor vereador José Alessandro em seguida  declarou que não quer rebater o senhor vereador 

Gilson Rosário e falou que não existe comparação com a gestão passada porque aquele edil  era 

vereador. O orador falou que nos três primeiros anos na Saúde com o gestor Thiago Dória era uma 

das melhores do Estado, e acrescentou que acabou com uma das piores, mas, nos últimos seis meses 

com período de crise. E, comentou que fazer comparativo com um ano meio levando em 

consideração o quanto de recurso que está entrando, e, mesmo assim não conseguir ajustar o 

município não é eficiência, mas deficiência. O parlamentar também falou sobre a educação e 

destacou que assim que esta Casa voltava  do recesso era protocolado o Projeto de Lei de reajuste do 

piso dos professores, e nesta gestão,  no ano passado passou cinco meses da gestão eficiente, e 

enfatizou que uma gestão que declarava ter um olhar para o professor era para ser mais focada do 

que a gestão passada, porque teve o apoio de 90% dos professores nas urnas.  O parlamentar, 

afirmou que nesse ano teve mais de cinco audiências com o Prefeito para fechar o reajuste, e afirmou 

ser complicado fazer comparação com gestões passadas. O edil ainda disse ao vereador Gilson 

Rosário que jamais irá dizer o quanto pior melhor e acrescentou que quer ajudar a administração não 

quer fazer oposição de vingança, mas, sim o papel de legislador tanto como vereador como cidadão, 

por que se quisesse ficaria calado e não iria dizer o problema e que quer ajudar a administração. O 

orador enfatizou que foi perseguido no início do mandato dessa gestão, e que toda a família votou no 

atual governo, e o Prefeito queria tirar o professor Léo do Saco do Camisa e deixar o professor 

França e pediu que o chefe do executivo o respeite, pois, não conhece  seu trabalho como educador, 

disse ainda que gosta das coisas certas, pediu para respeitar também aqueles que se doam. O orador 

declarou que respeita o senhor vereador Amaury Batista independente de política, e espera que este 

venha para somar, e acrescentou que o tempo que passou na saúde pode não ter acontecido o melhor, 

mas se dou e fez o que estava ao seu alcance e que espera que o edil  termine o mandato por que tem 

pessoas que afirmam que este só voltou a esta Casa porque está perto da eleição, e destacou que isso 

mostra que vereador tem que ser importante, as pessoas tem que observar os vereadores não como 

escada e disse que vereador em município pequeno serve de escada para os Prefeitos ou para os que 

se dizem líderes políticos e não precisa ter líder só tem líder da bancada da situação e oposição, 

ainda falou que o trabalho legislativo e não defender o executivo. E por último, falou que o trabalho 

feito corretamente tem que parabenizar e citou o trabalho do ex-secretário de Agricultura Gileno que 

fez um dos melhores trabalhos, e parabenizou todos os funcionários que trabalham no SINDSERV 
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em nome do presidente Jakson que sempre está nas redes sociais cobrando e pediu ao Prefeito para 

pagar os servidores até o dia 05. O senhor vereador Gilson Rosário disse que o diálogo é importante 

e falou ao vereador José Alessandro que nunca escondeu que fez parte do agrupamento, o qual ele 

faz parte hoje e no momento que percebeu que não estava mais sendo útil ao grupo procurou quem 

queria que fosse útil, e disse que é importante quando escolher seus candidatos mostrar a 

necessidade de seu povo e que hoje vota nos deputados João Daniel e Zezinho Guimarães que 

sempre estão presentes. O edil ainda falou que a atual administração não é 100%, mas aos poucos 

vai aprimorar e com relação ao valor das obras de pavimentação comentou  que essas são verbas 

carimbadas, destinadas para a pavimentação no povoados Rio Real e Saco do Camisa, e mesmo que 

o Prefeito quisesse desviar esse recurso para outra localidade ficaria complicado na sua prestação de 

contas e acrescentou que o Deputado João Daniel liberou recursos para a construção da praça em 

um povoado, assim como para aquisição de ambulância e um de seus pedidos no próximo ano é 

aquisição de ambulância para o povoado Lagoa do Junco. Em seguida, o senhor vereador José 

Alessandro falou que já que estão falando de apoio aos deputados, que solicitem emendas em 

benefício do município, para reforma da quadra e construção de praça no conjunto Pedro Almeida 

Valadares, assim como a construção das escadarias da Serra Grande no povoado Saco do Camisa, o 

senhor vereador Gilson Rosário disse que se não se engana  a construção da quadra no conjunto 

Pedrinho Valadares foi solicitação do professor Caduda ou Dimas ao deputado Iran Barbosa. Por 

conseguinte, o senhor vereador Amaury Batista  disse aos vereadores para pedirem aos deputados 

emendas para Poço Verde tanto da bancada da situação como da oposição. O senhor vereador Gileno 

disse que não importa aonde teve votos, porque é do Saco do Camisa e tem votos em outros lugares, 

e destacou se os deputados destinassem mais emendas ajudaria a sociedade e os vereadores, e 

acrescentou que  hoje está difícil de trabalhar, e desejou que todos os vereadores possam se reunir e 

fazer esse pedido aos deputados que irão apoiar. Na sequência, a senhora vereadora Délia Félix 

declarou ao senhor vereador Amaury Batista que o deputado que votou fez de Poço Verde um 

canteiro de obras, com as casas populares e citou as obras feitas pelos seus deputados e disse que vai 

continuar lutando e trabalhando pelo povo de Poço Verde. O senhor vereador Amaury Batista falou 

que continue assim que é bom para todo o povo de Poço Verde. Em seguida, o senhor vereador 

Pedro de Jesus Santos disse que todos os agrupamentos contribuem para o desenvolvimento de 

Poço Verde e afirmou que teve o momento da gestão passada e disse ao ex-secretário de Saúde 

Amaury Batista que ele viu o desenvolvimento na Clínica de Saúde, assim como em outras 

estruturas municipais a exemplo da Clínica da Família no povoado São José na outra gestão, e disse 

que a atual administração  que está à frente tem que cumprir o papel de gestor porque o povo 

confiou. Em seguida o senhor Presidente Alexandre Dias, esclareceu que no Regimento Interno da 

Casa quando o Presidente precisa se ausentar assume respectivamente o vice-presidente, o primeiro 

secretário e segundo secretário e nesse momento o vereador Léo assumiu a Presidência por que não 

estava presente o vice-presidente  e o primeiro secretário, e por último pediu a compreensão das 

pessoas que vêm participar da Sessão para não se manifestar, salvo no momento que o Presidente 

abrir espaço. 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 nove de agosto de 
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dois mil e dezoito, às dezenove horas, 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, sete de agosto de 2018.  
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