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Ata da Quadragésima Terceira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em 

vinte e 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: José Raimundo de Jesus Souza (Vice-Presidente), 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, houve a apresentação das 

seguintes proposições: Requerimento 018/2019 - Convida o Chefe Municipal de Transportes, o 

senhor Cristiano Nascimento Rabelo, para falar sobre a manutenção dos veículos da Prefeitura 

Municipal; Requerimento 019/2019 - Ao Secretário Municipal de Administração, senhor Eliel de 

Oliveira Santana, solicita o relatório de manutenção preventiva e cópia de todos os 

licenciamentos anuais de todos os veículos da Prefeitura Municipal; estes de autoria do senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos; Indicação 112/2019 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito 

Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito desta municipalidade, sugerindo o que segue: 

1.Reativação do livre acesso a internet na Praça da Juventude José Dener Souza Santos, 

Indicação 113/2019 - Ao Excelentíssimo Governador do Estado de Sergipe, senhor Belivaldo 

Chagas Silva, sugerindo o que segue: 1.Disponibilizar aos pequenos produtores desta 

municipalidade silos metálicos para armazenamento de grãos, estas últimas de autoria do senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos. No Grande Expediente, o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias falou sobre o acidente que ocorreu na manhã de ontem, envolvendo o ônibus da 

saúde do município, e parabenizou a todos que fazem parte da Saúde, pelo empenho no socorro às 

vítimas, e destacou que estes fizeram tudo que estava no alcance e aquilo que era possível naquele 

momento. O edil comentou que, muitas pessoas angustiadas reclamavam a demora do SAMU, 

mas, o parlamentar explicou que esse fato decorre porque a Central do SAMU é estadual, e atende 

vários municípios, por isso a demora. Ele afirmou que, no dia do acidente observou que os pneus 

do veículo estavam em boas condições, apenas o estepe que apresentava problemas, disse ainda 

que não compreendeu porque o veículo foi retirado tão rapidamente do local, sem a presença de 

uma perícia, para averiguar as causas possíveis do acidente. E mais, comentou que, em entrevista 

para a Rádio Poço Verde FM, o mecânico que fez recentemente a manutenção do veículo disse 

que, as peças do ônibus estavam boas, e que o ocorrido foi uma fatalidade.  O parlamentar chamou 

a atenção que, quem   deveria estar se explicando era o chefe de transportes e o Prefeito 

Municipal, e ainda, denunciou o orador que, estão fazendo manutenções de veículos na garagem 

do município de forma precária, colocando em risco a vida das pessoas.  Ele disse que, vai 

apresentar o áudio, onde o Prefeito afirmou que gastou 160 mil reais em manutenção de veículos. 

E, em seguida indagou de que forma estão sendo realizadas essas manutenções? O edil afirmou 

que, o município fará um leilão com os veículos do município, e destacou que os vereadores tem 

que fiscalizar onde será investido o dinheiro proveniente desta ação.  Ele comentou que fica muito 

triste, quando entra em algum órgão do município, e é observado de forma atravessada, e destacou 

que quem o olha desta forma, são os bajuladoras, porque quem faz seu trabalho corretamente, não 

se comporta dessa forma.  Afirmou que não está denegrindo a imagem de ninguém, mas é 

contrário àqueles funcionários apadrinhados que não fazem seu serviço, desta forma tem que ser 
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contratadas outras pessoas para fazer o trabalho delas, causando prejuízo aos cofres públicos.  O 

edil disse que, o ex-responsável pelos transportes José Andrade sempre lhe recebeu muito bem. E, 

destacou que, este acidente serve como um aviso, e destacou que é necessário haver prevenção, 

para que não ocorra esse tipo de situação. O edil relembrou que no primeiro ano de mandato a 

Casa Legislativa cobrou o ano inteiro, que fosse reaberta a casa de apoio, que só foi reaberta no 

ano seguinte, sem a oferta de alimentação, algo de imensa importância, já  que muitas pessoas não 

têm condições  de comprar uma refeição sequer, e saem muito cedo de suas casas, para levar uma 

marmita. O edil pediu que, o Prefeito passasse um dia junto com as pessoas que se utilizando da 

casa de apoio, para este sentir na pele o que as pessoas passam, e que seja  colocado  nas redes 

sociais os registros desse dia. O senhor vereador José Alessandro agradeceu ao Prefeito pelo 

atendimento das Indicações de sua autoria, solicitando a capina dos trevos, mas destacou que as 

outras promessas que o Prefeito fez na Rádio sejam cumpridas.  Ele falou sobre o problema da 

balança do mercado do povoado Rio Real, que continua na casa de um morador, e pediu o auxílio 

dos vereadores que residem na localidade, para que esse problema não tenha que ser levado para o 

Ministério Público. Por conseguinte, o senhor Presidente comentou que, segundo um funcionário 

da administração Municipal, o senhor José Andrade não estar mais trabalhando como chefe de 

transportes, por suspeita de estar fazendo algo errado, mas o edil não acredita que esse seja o real 

motivo. Em seguida, o vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, o acidente que 

ocorreu na manhã de ontem foi muito terrível, mas felizmente  não houve vítimas fatais. Ele 

afirmou que, deu uma entrevista na Poço Verde FM e fez algumas indagações em relação às 

causas do acidente, e pediu que as autoridades competentes tomassem as medidas cabíveis  para 

esclarecer o fato, através de um laudo técnico, e que se houver culpado, que seja responsabilizado.  

Ele  afirmou que, o veículo  envolvido no acidente já tem 13 anos de uso, o que por lei não poderia  

estar fazendo  transporte de passageiro, salvo se estiver com a vistoria bimestral do DETRAN em 

dia.   O senhor vereador Edson de Jesus Santos disse ainda que, já havia cobrado manutenção dos 

veículos em outras Sessões, e certa vez indagou se, estas seriam realizadas apenas quando 

ocorressem  acidentes? Ele disse também que, o Prefeito afirmou que, uma das rodas do veículo 

travou, e isso ocasionou a tragédia, mas ele indagou  se isso  for verídico, como o veículo veio 

para o município rodando normalmente? Estão fazendo a manutenção preventiva? Ele comentou 

que, este veículo transportava pessoas que fariam tratamento de saúde, e agora sofrerão com outro 

problema, e afirmou que ainda existem pacientes que estão internados no hospital, fazendo 

exames. O parlamentar comentou que, apresentou dois Requerimentos solicitando informações 

sobre as manutenções e licenciamentos anuais de todos os veículos do município. Ele afirmou que, 

a administração municipal estar sem rumo, e está fazendo uma alta rotatividade de secretários, 

apenas na saúde já passaram quatro secretários. Ele  disse também que, há alguns meses esteve no 

povoado Bom Jardim, e se deparou com uma situação  muito difícil de uma criança, que estava à 

beira da morte , e tomou  iniciativa de levar essa criança para o HUSE, e lá ela teve o tratamento 

que precisava, haja vista que o município  não  tinha suporte. Ele salientou que este papel, deveria 

ter sido feito pelo município, não por um vereador. O edil afirmou que, apenas os que mais 

necessitam é  que sabem o quanto essa administração está ruim, e, acrescentou o orador  que, 

nenhum dos passageiros se sentia seguro naquele veículo, pois era um carro velho. Na 

oportunidade, o edil comentou que se for entrevistar 10 pessoas, 8 terão alguma reclamação  da 
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atual administração.  Ele sabe que, muitos colegas da situação sentem o que ele está sentindo, pois 

tem recebido muitas visitas das pessoas, falando sobre esses problemas, e apesar de não concordar 

com o que estão vendo, não podem fazer muita coisa, porque faz parte do grupo do Prefeito. O 

parlamentar declarou esperar que a administração encaminhasse os documentos solicitados, e 

destacou que continuará lutando para resolver os problemas, e a gestão precisa ouvir as vozes do 

povo. Continuando, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, sábado esteve 

presente em uma reunião do SINDSERV, e nesta reunião recebeu elogios dos servidores, pela 

iniciativa  da Lei 026/2019, e destacou que nessa reunião ficou acertado que, se o município não 

cumprir a lei, a Câmara de Vereadores apoiaria o SINDSERV a tomar as medidas cabíveis junto 

ao Ministério Público. O edil disse ainda que, luta para que o município cumpra suas políticas 

públicas, pois quem ganha é o povo. E, mais destacou que, os Requerimentos apresentados pelo 

colega Edson são muito importantes, para que o município esclareça as dívidas e questionamentos 

desta Casa, como também da sociedade. Ele afirmou ainda, que todos os vereadores apresentam 

Indicações, principalmente os de oposição, e salientou que na gestão passada, mesmo sendo da 

situação apresentou 166 proposições, durante os quatro anos de mandato.  Falou sobre as 

Indicações de sua autoria, que apresentou nesta Sessão, solicitando que seja reativado o livre 

acesso a internet na Praça da Juventude, para atrair ainda mais as pessoas para aquele espaço.  

Também comentou que, solicitou ao Governador do Estado, a disponibilização de silos metálicos 

para armazenamento de grãos aos pequenos produtores desta municipalidade, e destacou que 

apresentará esta demanda, para o deputado que ajudou a eleger, para que este possa encaminhar 

emendas, para que esse projeto se cumpra. A seguir, o edil se solidarizou com as pessoas que se 

envolveram no acidente ocorrido nesta segunda, e parabenizou a agilidade dos funcionários da 

saúde que se dispuseram a socorrer e atender as vítimas. Afirmou ainda, que é necessário refletir 

sobre o que aconteceu, como também sobre as dificuldades financeiras que, o município vem 

enfrentando nos últimos anos, para  demonstrar para a sociedade o que está acontecendo com a 

gestão, que no início estava indo tão bem, mas no meio se desencaminhou. Destacou que, toma o 

cuidado para não julgar a atual gestão, como alguns colegas  faziam na gestão passada, e diziam 

que o Prefeito anterior estava roubando os cofres públicos. O parlamentar concluiu se colocando à 

disposição, para discutir junto ao município, alternativas para resolver as suas problemáticas, e 

pede que o Poder Executivo haja com transparência.  Por conseguinte, o senhor Presidente falou 

sobre os problemas com os serviços de telefonia da Vivo, e destacou que conversou com 

representantes da Anatel, que orientou que as pessoas que se sentiram lesadas, entrassem em 

contato com a operadora, e reivindicassem o reembolso, referente aos dias que ficaram sem os 

serviço da operadora. O edil falou também sobre a Indicação que encaminhou à ENERGISA, 

solicitando que o posto de atendimento existente no munícipio funcione o dia inteiro, e destacou 

que, através de ofício, a empresa informou que, a partir de novembro atenderá os seus clientes 

todos os dias, no horário comercial, exceto sábados, domingos e feriados nacionais e municipais. 

Ele disse ainda, que participou de uma Conferência de Assistência Social realizada no município, 

e salientou que, o Prefeito na sua fala evidenciou que, na atual gestão os números da assistência 

são muito positivos, diferente da gestão passada, onde segundo ele nada funcionava.  O senhor 

Presidente Alexandre Dias lamentou a fala do prefeito, e declarou que se entristece com o 

discurso deste, ao atribuir todos os problemas que o município está tendo, a gestão passada, e 
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apenas na gestão dele as coisas estão funcionando, e salientou que essa afirmação não é 

verdadeira. A senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis, através de aparte concedida 

relembrou que na época que o senhor Alexandre estava responsável pela Secretaria de Assistência 

Social, foi muito elogiado pelo trabalho que fez, inclusive pelos vereadores de oposição. 

Continuando, o senhor Presidente Alexandre disse que, no último sábado esteve no hospital local 

com uma senhora, que estava com problemas de saúde, e foi muito bem recebido, inclusive o 

médico informou que o remédio que passou para ela tinha em estoque na farmácia básica. O 

orador declarou que, a equipe teve muito boa vontade de atender, mas a farmácia estava fechada, 

então  relembrou da Lei Municipal 724/2017 que diz que, aos finais de semana houvesse uma 

pessoa responsável, na unidade de saúde, para pegar medicação, caso houvesse necessidade. Disse 

ainda que, a Secretária Stela informou que disponibilizará uma pessoa para fazer isso. O edil falou 

sobre o problema do canal existente na Rua da Mangueira, e salientou que quando chove, a água 

do esgoto e a sujeira dificultam o acesso das pessoas, portanto justificou seu pedido que o 

Secretário de Obras fizesse uma limpeza, e um acesso para os moradores. Ele falou sobre outra 

Indicação solicitando soluções para a rede de esgoto, que passa pelo hospital, e destacou que na 

época, começaram a colocar umas placas para tapar os buracos, mas o serviço não foi concluído. 

Falou de outros problemas em outras ruas, e destacou que, ano passado, o Prefeito se 

comprometeu a resolver os problemas da Travessa José Vieira, e até o momento não tomou 

qualquer atitude.  Por meio de aparte, o senhor vereador José Alessandro comentou que, como o 

Prefeito não pagou o terreno que a Prefeitura adquiriu, para interligar as ruas no povoado São 

José, pediu que pelo menos, resolvesse essas problemáticas apresentadas pelo Presidente 

Alexandre, que são mais urgentes e antigas. O orador titular reassumiu a fala chamando a atenção 

para os problemas estruturais do CECAF, seja no piso do estacionamento, nas tomadas existentes, 

entre outros, e pediu que a administração municipal tomasse as providências cabíveis. E, concluiu 

falando que, o Poder Executivo ainda não apresentou as exigências da Agência Nacional de 

Águas- ANA em relação à barragem existente no povoado São José.  A seguir, o senhor vereador 

Gilson Santos do Rosário comentou que, a administração municipal está falhando em não passar 

para a população, todas as dificuldades que o município está enfrentando. E mais, afirmou que, 

não nega fazer parte da administração, e mesmo que ela não esteja muito boa, busca sempre a 

verdade. Lamentou o acidente ocorrido na última segunda, e afirmou que o município está para 

receber um ônibus novo, para transportar as pessoas, e este veículo está dependendo apenas, da 

liberação do Ministério da Saúde, veículo este doado pelo deputado André Moura, na gestão 

passada, informou o parlamentar. O edil disse ainda, que o colega Didiu foi chefe de transportes, e 

na época nunca mandou relatório sobre as condições dos veículos do município.  Ele comentou 

que, não tem conhecimento dos motivos pelos quais o senhor José Andrade foi afastado, mas 

procurará as respostas, para esclarecer os fatos.  O senhor vereador Gilson Rosário falou também 

que, o município possui uma caçamba que ficou mais de dois anos quebrada, e não era vantajoso 

para o município recuperar, pois custaria muito caro, nem podia ser colocada em leilão, por fazer 

parte de Programa Federal, então à gestão resolveu aproveitar peças do veículo, para consertar 

outros.  Por meio de aparte, o senhor vereador Amaury Batista Freire comentou que, acidentes 

podem acontecer a qualquer momento, e afirmou que desde o ano passado, vem alertando que 

aquele veículo não tinha condições de tráfego, pois era muito antigo e custoso para o município. O 
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edil afirmou que, o senhor José Andrade não está mais na administração, porque resolveu buscar 

melhorias para a sua vida, pois estava sem receber. Ele afirmou ainda, que as condições de 

trabalho dos motoristas estão precárias, principalmente os comissionados, pois não têm descanso, 

além dos veículos estarem com problemas graves ou sem manutenção. Ele disse também que, a 

administração está péssima, e não concorda com a falta de pagamento dos servidores. Na 

oportunidade o senhor vereador Amaury declarou que, o colega Edson não pode reclamar do 

atendimento médico, pois segundo informações de pessoas de sua confiança o próprio edil está 

controlando a marcação de consultas, com o médico que está atendendo às sextas-feiras, no 

período vespertino e as pessoas que pegam as fichas na parte da manhã, não estão sendo atendidas.  

Em relação ao senhor José Andrade, o senhor Presidente explicou que, um servidor lhe informou 

que, a saída dele se deu por suspeita de irregularidades, mas o edil não acredita que essa 

informação é improcedente.   Continuando seu discurso, o senhor vereador Gilson Rosário 

destacou que o Prefeito esteve na ANA, para que a agência possa fazer a fiscalização da barragem 

do São José.  O edil informou que, amanhã a Secretaria Municipal de Assistência Social estará na 

comunidade Vila, realizando o Programa Ação Solidária, para a emissão de carteiras de 

identidade, agendamentos para o CRAS e CREAS, cadastro de Bolsa Família, entre outras 

atividades.  O edil falou que, a população deve sempre estar atenta acompanhando o dia a dia dos 

vereadores, para que, no futuro possam escolher aqueles que devem ou não retornar a esta Casa, 

para lhes representar.  E, por não haver outros edis para se manifestar no Grande Expediente, ou 

matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início às Considerações 

Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador José Alessandro relembrou que, o Prefeito 

afirmou que não dá a atenção as suas solicitações, e destacou que, prefere pedir as pessoas 

responsáveis pelas pastas correspondentes ao assunto em questão. O parlamentar afirmou que, 

procurou o Secretário de Administração, para que sejam  solucionados os problemas do CECAF, 

pois,  as pessoas que prestam serviço de limpeza estão sem receber seus vencimentos, as barracas 

estão se quebrando, as lonas estão cheias de buracos, mas até o momento não foi respondido.  O 

edil reiterou a fala dos colegas, e relembrou que o próprio Prefeito em programa de notícias 

afirmou que, não havia funcionários contratados com mais de sessenta dias sem receber, e que os 

concursados estavam recebendo até o dia 10, e indagou quem está faltando com a verdade? Ele 

destacou que, é inadmissível é desumano existirem cotas para atendimento médico ou para 

realização de exames, direcionadas para qualquer vereador seja de situação e/ou de oposição, e 

espera que isso não esteja acontecendo. Por fim, agradeceu ao Prefeito, por ter solucionado a 

questão da balança do município, e comentou que, a reforma da Praça do Cruzeiro está parada há 

mais ou menos 15 dias, e salientou que o novenário está próximo. Por conseguinte, o senhor 

vereador Gileno Santana Alves comentou que, observa a fala dos colegas e muitas vezes fica 

calado, para não entrar em atrito, e mais, destacou que continua realizando o seu trabalho de 

vereador, ajudando as pessoas de acordo com as suas possibilidades, e como sempre fez. O edil 

sugeriu que as pessoas do grupo se unam, e que o Prefeito se reunisse com todos os vereadores, 

com os secretários, e até mesmo com o Vice-Prefeito, pois a seu ver, os problemas que estão 

ocorrendo, se devem também pela falta de unidade. E, concluiu dizendo que, está no grupo do 

Prefeito, e continuará nele, independentemente da situação, mas não está estimulado a continuar 

na política. A seguir, o senhor vereador José Raimundo comentou sobre a balança do povoado 
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Rio Real, e destacou que esta  se encontra na casa de um sobrinho do colega Emílio, mas não sabe 

quem autorizou este  pegar a balança. Ele disse ainda, que o bem é do município, e nenhum 

cidadão pode se apoderar de bens públicos, e afirmou que não tem conhecimento porque essa 

balança estar na casa deste cidadão. Disse ainda, que o Prefeito falou a verdade quando disse que 

não há servidores com sessenta dias de atraso de salários, mas de fato estão com muito mais dias 

de atraso. Falou também sobre a Quadra Poliesportiva do povoado Rio Real, que passou alguns 

dias sem iluminação, e destacou que o Prefeito já mandou restabelecer o fornecimento de energia 

da quadra.  Continuando, o senhor vereador Emílio de Jesus Souza explicou que, a balança do 

povoado Rio Real está na casa de seu sobrinho, pois o local onde estava instalada ficava aberto, e 

poderia ser furtada, disse ainda, que isso ocorreu depois que o abate de gado foi transferido para a 

Bahia.  Em seguida, a senhor vereador Edson de Jesus comentou que, na época que estava 

responsável pelos transportes, nenhum vereador solicitou relatório sobre a situação dos veículos, 

nem os vereadores levaram qualquer requerimento solicitando informações, mas afirmou que o 

DETRAN vinha ao município, para fazer vistorias nos veículos. Ele ficou surpreso com a 

afirmação do colega Amaury, em relação aos atendimentos médicos às sextas-feiras, e destacou 

que não tem cabimento a afirmação do colega, e o que ele pode confirmar é a amizade que tem 

com os médicos, com motoristas e com outras pessoas. O edil disse ainda que, essas afirmações 

são calúnias, de pessoas que têm inveja do edil, que está trabalhando, e é contra qualquer tipo 

privilégio e de fila sendo cortada, e quando precisa de uma ficha para seus pacientes, pede a seus 

amigos para buscá-las. Ele comentou que, os vereadores têm que se ater aos assuntos referentes à 

administração municipal, e não tentar denegrir a imagem dos colegas, mas se essa postura 

continuar, ele também buscará se defender. Por conseguinte, o senhor vereador Amaury Batista 

comentou que, a Secretária Municipal de Saúde não tinha conhecimento sobre o que está 

acontecendo às sextas-feiras, onde o vereador está levando os seus pacientes para serem atendidos, 

sem respeitar a ordem da unidade de saúde, cortando fila. Ele disse ainda, que as providências 

cabíveis serão tomadas, para que esta situação não volte a acontecer, bem como cobrar que o 

médico em questão cumpra a sua carga horária. A seguir, o senhor vereador Pedro de Jesus 

comentou que, o colega Amaury com seu discurso expõe os colegas, como também a 

administração municipal, que coordena os trabalhos na unidade de saúde. E mais, disse que não 

acredita que o colega Edson tenha qualquer privilégio no atendimento, como ele mesmo 

defendeu-se. O edil afirmou ainda, que o colega Amaury como forma de desabafo falou muitas 

coisas, criticando a atual administração, a qual faz parte e orientou que ele deve formular melhor o 

seu pensamento, e se comunicar melhor, pois pelo que este declarou, as coisas estão piores do que  

se pensava. Chamou a atenção o orador, que o debate nesta Casa é salutar, mas deve ser mantido o 

respeito entre os pares. Depois, o senhor vereador Gilson do Rosário comentou que, o colega 

Amaury tem a hombridade de elogiar ou criticar a administração quando ela está errada, assim 

como ele e o senhor vereador José Alessandro, que também reconhece quando as coisas estão 

sendo resolvidas, e agradeceu aos munícipes que, estão acompanhando a Sessão pela audiência, e 

pediu que estes continuassem sempre acompanhando, para motivar ainda mais os edis.  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 vinte e nove de agosto de dois mil e 
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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, vinte e sete de agosto de 2019.  
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