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

cinco de setembro, 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 e Josefa Délia Félix dos Reis. A seguir, 

procedeu-se a dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior. Em seguida, houve a 

apresentação das seguintes proposições: Projeto de Decreto Legislativo 016/2019 -  Concede 

Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Clayne William da Mota Santos, de autoria do 

senhor Presidente Alexandre Almeida Dias;  Projeto de Decreto Legislativo 017/2019 - 

Concede a Comenda da ordem do Mérito da Santa Cruz ao Pe. Jorge Frances Tavares de 

Souza, de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus Santos; Projeto de Decreto Legislativo 

018/2019 - Concede A Comenda da Ordem do Mérito professor João de Oliveira ao senhor 

Raul Diogo Souza Rocha, de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias; 

Projeto de Decreto Legislativo 019/2019 - Concede Título de Cidadã Poçoverdense a senhora 

Georgina Santos Garcez; Projeto de Decreto Legislativo 020/2019- Concede o Certificado 

Cidadão Empreendedor Municipal JUCA SANTANA ao senhor Joaquim Carvalho Silva, 

ambos de autoria do senhor vereador Gilson Santos do Rosário; Moção de Congratulação 

020/2019 - Congratulações a TV Sergipe, pelos relevantes serviços prestados a esta 

municipalidade como veículo de comunicação e informação, mantendo-se disponível aos 

poçoverdenses e a todo povo sergipano, com objetivo de intermediar o diálogo, visando a 

resolutividade dos problemas sinalizados pela população, Indicação 119/2019 - A Secretaria 

Municipal de Obras e Urbanismo, sugerindo o que segue: 1.Providências emergenciais 

voltadas para a reposição de lâmpada na Rua 31 de Março, na sede desta municipalidade; 

2.Limpeza da estrada vicinal que dá acesso ao lixão, nas proximidades do antigo matadouro 

municipal, ambas de autoria do senhor Presidente Alexandre Almeida Dias; Indicação 

120/2019 - A empresa DESO, solicitando o que segue: 1.Providências EMERGENCIAIS, 

voltadas para a cobertura da tubulação entre as comunidades Saquinho e Malhadinha; 

Indicação 121/2019 - A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, solicitando o que segue: 

1.Providências EMERGENCIAIS, voltadas para a reposição de lâmpadas na Rua Antônio 

Nascimento Silva, no Bairro Fazendinha, estas últimas de autoria do senhor vereador Edson 

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

Farias falou sobre a história de como surgiu o Dia da Independência, e pediu que fosse 

executado o Hino da Independência, fazendo uma referência a esta data tão importante. Ele 

lamentou a postura do Presidente da República, e destacou que do jeito que este conduz o 

país, sem freios e sem saber usar as palavras o Brasil vai afundar. Afirmou que, o país precisa 

de uma pessoa que pense o que é melhor para o povo brasileiro. Ele falou sobre a sua 

indicação solicitando que, as feiras livres dos dias 07 de setembro e 2 de novembro fossem 

antecipadas, mas infelizmente não foi atendido pelo Poder Executivo e, declarou perceber que 

o Governo Municipal não se reúne ou dialoga com ninguém, e tira as suas próprias conclusões 
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sem saber o que é melhor para o povo. O edil comentou que, sobre as vistas que fez as escolas 

municipais, para verificar a merenda escolar e destacou a péssima qualidade da alimentação 

escolar, principalmente os produtos hortifrutigranjeiros, mas segundo informações passadas 

através das redes sociais, o Prefeito também fez visitas às escolas do município, portanto está 

sabendo deste problema. O parlamentar a seguir, chamou a atenção sobre a responsabilidade 

da administração municipal, e destacou que a merenda é adquirida com os valores 

arrecadados pelos impostos, pagos pela sociedade, que precisa cobrar mais. Na oportunidade 

ele falou que, quanto mais alunos estiverem matriculados nas escolas, mais recursos serão 

destinados para a educação, e chamou  a atenção sobre os colegas de profissão, que 

matriculam seus filhos em escolas particulares.  Ele pediu que, o Prefeito possa transferir a 

feira do dia 02 de novembro, para o dia 01, para que as pessoas possam visitar seus entes 

falecidos.  O edil parabenizou o senhor  Presidente pela iniciativa do Título de Cidadão 

Poçoverdense, ao senhor Clayne William, um servidor municipal muito dedicado, que aqui 

constituiu família, e que presta serviços de grande relevância no município.  Depois, o 

parlamentar declarou estar  muito feliz e honrado em poder conceder uma comenda ao jovem 

Raul Diogo, que representa o município através do esporte. O edil falou também sobre a 

situação da Praça do Cruzeiro, que está com a obra parada, e espera que o Prefeito possa 

incluí-la antes de iniciarem os novenários.  Depois, reportou-se ao problema do  restaurante 

que fica na Avenida Simão Dias, que perde clientes a cada dia, por causa da poeira trazida por 

causa do cascalho colocado para tapar os buracos pela Prefeitura. Por conseguinte, o senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, os serviços de saúde do município estão 

muito precários, e citou exemplos de pessoas que necessitam, mas não conseguem marcar os 

exames, ou as consultas, pois a oferta é insuficiente para a demanda. Ele falou que, muitas 

vezes o cidadão se esforça para pagar uma consulta particular, mas não consegue marcar o 

exame pelo SUS, porque alguém disse que existe uma regra equivocada de que não pode fazer 

pelo SUS. Ele afirmou que, a Prefeitura buscou incentivar os médicos, com o aumento dos 

salários e contratação pelo Programa Mais Médicos, mesmo assim, a saúde não melhorou e as 

pessoas precisam ter respostas mais imediatas. Por meio de aparte, o senhor Presidente 

parabenizou o colega Edson, pelos temas que tem trazido, e pela experiência que tem na área 

da saúde, pediu que trouxesse sugestões de como solucionar alguns problemas recorrentes no 

município, e na opinião dele, como seria melhor gerida a saúde do município. Continuando, o 

senhor vereador Edson afirmou que, pode trazer algumas ideias, como já tem feito, mas 

destacou que, o mais importante é trabalhar com a prevenção, e citou exemplos de pessoas 

que estão passando por serias dificuldades, porque não teve uma atenção básica de saúde. O 

edil comentou que, para a saúde do município melhorar todos os serviços têm que funcionar, 

pois, cada um tem uma função, e tem que fortalecer e ampliar o PSF, ter médicos para atender 

a população, ampliar a oferta de exames laboratoriais, retirar o dinheiro de áreas não 

prioritárias, para resolver os problemas mais urgentes, que é a saúde, investir também na 

farmácia básica, e orientar melhor os médicos para que prescrevam aos pacientes os 

princípios ativos dos medicamentos, pois, muitas vezes as pessoas não têm condições de 

comprar os medicamentos, destacou o edil, que a seguir falou sobre as Indicações de sua 
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autoria solicitando a iluminação pública na Rua Antônio Nascimento Silva e, ainda 

solicitando que a DESO tome providências em relação à tubulação entre as comunidades 

Saquinho e Malhadinha, por fim, o edil falou sobre a ambulância que seria disponibilizada 

para o povoado Lagoa do Junco, mas até o momento não está servindo a comunidade. Por 

conseguinte, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, colocou Indicação 

nesta Casa, solicitando que o Poder Executivo realizasse melhorias nas estradas vicinais do 

município, nos povoados Cova da Índia, Malhada Grande, Rio Real, Pau de Colher, Marco do 

Meio, Lagoa do Junco, Queimada Comprida, Ladeira, Cedro e comunidades adjacentes, para 

dar maior qualidade de vida às pessoas que utilizam essas estradas. Em relação à mudança da 

feira livre, ele comentou que não foi mudada, porque os próprios comerciantes e feirantes não 

concordaram em mudar, pois a qualidade da feira seria ruim e prejudicaria alguns 

comerciantes que vem de fora. Ele falou ainda, que os internautas que acompanham a Sessão 

costumam dar sugestões, e um deles pediu que os vereadores pudessem viabilizar a instalação 

de válvula para retirar o ar da tubulação da DESO, e assim diminuir os custos de operação.  O 

edil relembrou que, há mais de 20 anos não se comemora o 7 de setembro no município, e 

espera que o atual Prefeito possa resgatar essa data tão importante. Ele disse ainda, que a 

saúde está ruim em quase todos os municípios, e infelizmente o município não tem condições 

de contratar médicos de todas as especialidades como gostaria. Em relação à iluminação 

pública, ele informou que tem solicitado na Secretaria, mas segundo informações os recursos 

estão escassos, para adquirir o material, mas a administração está atenta e preocupada com 

todos os problemas relatados pelos edis.  Ele afirmou que, até dezembro existe a expectativa 

de entrada de recursos do INSS e outros programas, para que as contas sejam regularizadas.  

Disse ainda o parlamentar, que existe um micro-ônibus que está aguardando há três meses no 

pátio da concessionária, para ser entregue, e está dependendo apenas da solenidade de 

entrega, com a presença do Presidente da República.  O edil falou ainda sobre a ambulância 

citada pelo colega Edson, e afirmou que ela se encontra guardada na garagem da casa da 

diretora da Clínica de Saúde da Família. Falou sobre a importância das pessoas interagirem e 

cobrarem dos vereadores, pois motiva cada vez mais o trabalho da Casa Legislativa. Em 

seguida, o senhor Presidente comentou que, recebeu denuncia de que na estrada do antigo 

matadouro havia tanto lixo, que  não  tinha mais condições de passar pelo local, mas, 

felizmente quando dirigir-se a localidade, deparou-se com a máquina da 

Prefeitura  retirando  o lixo. O edil afirmou que, essa limpeza é  um paliativo, e destacou que, 

já  foram aprovadas nesta Casa leis que regulamentam a reciclagem de materiais, desativação 

do lixão, criação de Fundo Municipal do Meio Ambiente, Conselho  Municipal de Meio 

Ambiente, no entanto, ainda não foi colocado em prática. Ele falou que, irá  ao 

Ministério  Público para que sejam tomadas providências em relação aos lixões do município, 

em especial do povoado Rio Real.  E  mais, lamentou que a Ex-Secretária  Municipal de 

Agricultura, a senhora Adriana tenha sido exonerada do cargo, em decorrência do não 

pagamento de seus vencimentos, e declarou o edil que foi informado através desta, da  

questão do Seguro Safra, e destacou que ainda faltam  172 pessoas receberem, e dependem de 

documentação. O senhor Presidente a seguir,  falou sobre a Moção de Congratulação a 
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TV  Sergipe, que presta grandes  serviços para a comunidade. E, por não haver outros edis 

para se manifestar no Grande Expediente, deu-se início à Ordem do Dia. Na Ordem do Dia, 

foi submetido em discussão, o Requerimento 020/2019 - Ao Secretário Municipal de 

Educação, que encaminhe técnico responsável pelo PDDE – Programa Dinheiro Direto na 

Escola, com o objetivo de falar a respeito do não recebimento do referido Programa, nas 

unidades públicas de ensino do município. Durante as discussões, o autor do Requerimento, 

vereador Edson  falou sobre as prestações de conta do programa PDDE e, destacou  a 

importância  da sociedade estar atenta para a utilização desses recursos. Em seguida, o senhor 

vereador Jose Alessandro comentou que, a prestação  de contas do PDDE a partir de 2014 

estava  sendo feita pelos próprios diretores de escola, que tinha login e usuário  para fazer 

online, e a falta de repasse pode ter sido em decorrência de erros de alimentação  dos 

sistemas, mas o Requerimento  é  muito importante para esclarecer este assunto.  O senhor 

vereador  Amaury  declarou não compreender  porque os diretores  das escolas procuraram  o 

senhor vereador Edson para reclamar a falta de material de limpeza, pois, em sua opinião  o 

responsável pela escola deveria procurar o Secretário Municipal  de Educação, para 

solucionar este problema. Em seguida, o Requerimento 020/2019 foi submetido em votação, 

obtendo como resultado: APROVAÇÃO COM UM PLACAR DE 8(OITO) 

VOTOS  FAVORÁVEIS, E 1 (UM) VOTO CONTRÁRIO DO SENHOR VEREADOR 

AMAURY BATISTA FREIRE. E, por não haver outras matérias para serem discutidas ou 

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

o senhor vereador  Gilson Santos do Rosário  justificou o Projeto de Decreto de sua autoria, 

que objetiva a concessão de Titulo de Cidadão Poçoverdense a senhora Georgina, que é  uma 

pessoa que já  trabalha há vários anos no município, prestando um bom serviço  para 

sociedade junto a UNIT EAD. Ele também  pediu que os colegas concedessem a comenda  ao 

senhor Joaquim Carvalho, que é  um empreendedor que desenvolve o município. Em relação 

à questão dos lixões, o edil afirmou que são  problemas que para serem resolvidos necessitam 

de um volume grande de recursos, por isso, o município está participando de consórcio, para 

solucionar esta questão. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro comentou que 

infelizmente as pessoas estão acostumadas com tudo fácil, e quando é  necessário enfrentar 

uma fila, para conseguir algo, muitas pessoas acham que estão  sendo oprimidas ou 

perseguidas.  Ele destacou que  é necessário que os condutores de ambulâncias  possuam um 

treinamento  específico, para realizar tal tarefa, e afirmou que não sabe quem  está dirigindo  a 

ambulância que está  no Distrito São José. O edil comentou ainda, que todos sabem que o 

município  está  passando por dificuldades financeiras, mas o atual Prefeito prometeu na sua 

campanha, aquilo  que não pode cumprir, como exemplo a construção de maternidade, centro 

de especialidades médicas entre outras coisas. Ele lamentou também a exoneração  da 

Secretária Municipal de Agricultura, a senhora  Adriana, que é  uma pessoa inquieta, que 

tinha muita articulação  a nível estadual e sempre buscava  melhorias para o município. Por 

fim, o senhor vereador José Alessandro afirmou que, os vereadores não vão deixar o 

município  se acabar.  Em seguida, o senhor Presidente relembrou  que, o último desfile 

cívico que ocorreu no município foi na gestão do pai dele, o senhor Jonas Dias, que contou 
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com a participação  de várias escolas de Poço  Verde e de outros municípios. E, por não haver 

outros edis para se manifestar nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por 

encerrada  a Sessão solicitando a execução  do Hino Nacional, ficando todos convocados para 

no dia dez de setembro 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, cinco de setembro de 2019.  
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