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

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,  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 021/2019 - Convida o senhor José Ivan Ribeiro dos Santos Filho, para comparecer 

em uma das Sessões Ordinárias deste Poder Legislativo, data a combinar, com o objetivo de falar 

a respeito da importância do Conselho Tutelar; Requerimento 022/2019 - Convida a professora 

Márcia Fabiana, para comparecer em uma das Sessões Ordinárias deste Poder Legislativo, data a 

combinar, com o objetivo de falar a respeito da importância do “Setembro Amarelo” ambos  de 

autoria do senhor vereador Pedro de Jesus Santos; Moção de Congratulação 022/2019 - 

Congratulações ao Portal Lagarto Notícias, pelo 4º aniversário de existência, comemorados no 

último dia 11 de setembro, de autoria do senhor vereador Presidente Alexandre Almeida Dias; 

Moção de Congratulação 023/2019 - Congratulações a todos que fazem a Igreja Assembleia de 

Deus Missão, pela iniciativa da 2ª Edição da Semana Pentecostal, realizada neste mês de 

setembro; Indicação 127/2019 - A Presidência da Casa, solicitando o que segue: 1.Elaboração de 

cronograma de Sessões Itinerantes;  Indicação 128/2019 - Ao Bradesco, solicitando o que segue: 

1.Estudo técnico voltado para a viabilização da instalação de uma agência do Banco Bradesco, na 

sede desta municipalidade, ambas de autoria do senhor vereador  Edson de Jesus Reis Santos. No 

Grande Expediente, o senhor Presidente declarou que visitou um dos passageiros envolvidos  no 

acidente com o veículo da Prefeitura, e percebeu  que este  está  numa situação  muito difícil, pois 

fraturou algumas costelas e como não pode se mexer, está  com as costas machucadas, em 

decorrência da posição  em que se encontra,  disse ainda, que este paciente não está tendo a 

atenção necessária do município, e destacou que existe um programa específico para atendimento 

em casa para às pessoas que se encontram acamadas, e este senhor merece uma atenção especial, 

já que este problema decorreu a partir do acidente. O edil leu mensagem de uma munícipe, 

relatando uma situação que denuncia a seletividade de atendimento dos pacientes no hospital e, 

pediu que os vereadores procurassem maiores informações sobre o assunto. O  senhor Presidente 

afirmou que buscou a assessora do Hospital, e marcou uma reunião com a Secretária Municipal de 

Saúde, para a próxima segunda-feira, e estendeu o convite aos demais colegas, para que possam 

discutir sobre esse e outros problemas relacionados à saúde, como a falta de médicos, agentes de 

saúde nos PSFs e a falta de medicamentos. Ele falou ainda, que o município não cumpriu as 

exigências da Agência Nacional de Águas-ANA em relação ao laudo técnico da barragem do São 

José, por isso, declarou o orador, que esta municipalidade  foi penalizada com  multa de R$ 3 mil 

reais, e corre o risco de ser responsabilizado mais uma vez, se não cumprir o novo  prazo. Falou  

também o parlamentar sobre a questão dos cemitérios locais, e destacou que se reunirá novamente 

com o Promotor de Justiça, para saber quais as providências tem sido adotadas para resolver a 
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questão dos cemitérios, pois não existe mais espaço para novos túmulos, e os falecidos estão  

sendo colocados em jazigos de parentes e amigos e, até mesmo em povoados e  outros municípios, 

e concluiu dizendo que este assunto é  muito importante  e não pode ser deixado de lado. Por 

conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou sobre a Indicação que o Presidente 

Alexandre apresentou a Anatel em relação aos serviços de telecomunicação da operadora VIVO, 

que frequentemente fica inoperante no município de Poço Verde e, destacou que, a instituição 

informou o que estava sucedendo no município e, já encaminhou a resposta para a Câmara, algo 

muito positivo, pois demonstra o respeito com a Casa legislativa. O edil falou também sobre a 

expressiva quantidade de candidatos ao cargo de conselheiro tutelar, por isso,  apresentou 

Requerimento, convidando o senhor José Ivan Ribeiro dos Santos Filho, mais conhecido como 

Ivan Poeta, que é Assistente Social e estudante de Direito, para falar sobre a importância do 

Conselho Tutelar, e pediu que este seja colocado em votação antes das eleições que já estão 

próximas e, afirmou que, seu objetivo é esclarecer para a sociedade, qual a função dos 

conselheiros, para que esta eleição tenha o maior número de votantes, haja vista que não é um 

pleito obrigatório. O orador também comentou que apresentou Requerimento, convidando a 

professora Márcia Fabiana, para falar a respeito da importância do “Setembro Amarelo”, haja 

vista a epidemia de doenças psicossomáticas e depressão, que tem aumentado cada vez mais no 

mundo, e as pessoas precisam saber quais são os sintomas e o que fazer para tratar essas doenças 

tão sérias.  O edil disse ainda, que o senhor Presidente de forma muito proativa convidou os 

vereadores para comparecem a uma reunião com a Secretária Municipal de Saúde, para esclarecer 

as dúvidas dos edis, assim como foi feito em 2017 e 2018. Ele comentou que, é importante para os 

vereadores se inteirarem de todos os assuntos, provenientes do município, e destacou que 

comparecerá a esta reunião, para buscar informações sobre as indagações da comunidade, levar 

críticas e soluções para os problemas. Ele comentou que, algumas comunidades não possuem 

agente comunitário de saúde, para fazer o acompanhamento de pacientes e afirmou que as 

políticas públicas são muito importantes e muitas localidades estão sem a cobertura dos Agentes 

Comunitários de Saúde que é muito importante, pois fazem o trabalho de prevenção a doenças, 

bem como também muitas equipes do PSF estão sem médicos. O senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos comentou que, todas essas situações devem ser esclarecidas pela gestão, e se colocou a 

disposição para acompanhar o senhor Presidente na visita à SMS, como também para discutir 

qualquer outro assunto relacionado ao município. Ele comentou que, os vereadores têm o seu 

papel assistencialista, além das atividades no parlamento que também são importantes, e cada edil 

tem que refletir sobre a sua responsabilidade de legislar, cobrar, pedir que o Poder Executivo 

cumpra as leis, sempre buscando o que é melhor para a comunidade. Por conseguinte, o senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos falou que está nesta Casa, para ser a voz daquelas pessoas 

mais humildes e esquecidas pelo Poder Público. Ele falou que, tem muitos pontos desfavoráveis 

para  retratar a realidade da saúde do município, mas preferiu abordou a lei municipal que torna 

obrigatória a divulgação  da lista de medicamentos existentes na farmácia básica, e destacou que, 

esta matéria é  de sua autoria, e lamenta que o município  não cumpra as leis, com a justificativa  

de que está  em crise, mas alertou o edil  que esta ação não custaria praticamente nada, e muitas 
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vezes parece que o que os vereadores fazem não  serve.  Por meio de aparte concedida, o senhor 

Presidente comentou que, outra lei de autoria do senhor Edson de Jesus Reis Santos também não 

está sendo cumprida, que é a distribuição de medicamentos aos sábados, domingos e feriados. 

Continuando, o senhor vereador Edson lamentou que, esta lei também esteja sendo descumprida, e 

citou exemplos de como poderia ser colocada em prática, sem onerar o município, utilizando os 

profissionais que já trabalham na unidade de saúde. Ele comentou que, infelizmente já houve 

casos em que na urgência faltou  medicamentos, para ser administrado nos pacientes porque 

estavam trancado na farmácia. O parlamentar também lamentou que outras leis de sua autoria, não 

estão sendo cumprida, a exemplo da obrigatoriedade do município  ministrar cursos de Primeiros 

Socorros para os professores e funcionários das escolas públicas e privadas do município, e 

afirmou que o que falta na administração do município não é dinheiro, mas inteligência e  boa 

vontade.  Ele ressaltou  que, vai utilizar outra estratégia  para que o município  cumpra as leis 

aprovadas deste município, com a intervenção  do Ministério  Público, principalmente sobre a lei 

que obriga o Poder Executivo a pagar os servidores dentro do mês. Ele afirmou que, muitas 

pessoas o criticam, mas ressaltou que  as críticas são o que o motiva a continuar trabalhando, 

porque sabe que se estão criticando, é  porque está  no caminho certo, pois honra cada centavo que 

recebe da Câmara  de vereadores e já  tem mais de 100 Indicações e Requerimentos apresentados 

nesta Casa. O edil afirmou que, para demonstrar o seu trabalho não precisa denegrir a imagem de 

ninguém, e respeita todos os colegas e também exige ser respeitado. Continuando, o Grande 

Expediente o senhor vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, os vereadores 

devem ser a voz do povo, e não estão fazendo favor para ninguém quando colocam Indicações e 

projetos de leis que visem o bem estar da população. Ele disse que, muitas pessoas criticam os 

vereadores, dizendo que não fazem nada, mas como em todos os espaços, há pessoas que dedicam 

e pessoas que não fazem nada na função que ocupam. Falou sobre os atrasos dos salários dos 

servidores, sendo que muitos estão há três meses sem receber, e destacou a falta de bom senso e 

desrespeito do Poder Executivo, com os servidores municipais. Ele afirmou que, as pessoas deste 

município foram enganadas pelo Prefeito no primeiro ano de mandato, pois começou a realizar os 

serviços públicos com todo vigor, arrogância e intensidade, mas ultimamente não está realizando 

os serviços mais básicos, e destacou que, se não está conseguindo manter, que venha a esta Casa 

para explicar-se. O senhor  José Alessandro disse ainda, que o Prefeito fez muitas promessas na 

sua campanha eleitoral, e não pode reclamar se os vereadores cobram, pois esta é a verdadeira 

função do vereador, pois são a voz do povo, daqueles mais desfavorecidos. O parlamentar a 

seguir, chamou a atenção que, aquelas pessoas que antes diziam que a gestão passada tinha 

ladrões, e que não faziam as coisas porque não queriam, hoje estão caladas, talvez porque tenham 

parentes com cargos na administração atual, enfatizou o edil, que afirmou que  na Sessão passada 

um colega referiu-se a Casa, como um circo, e destacou que os edis merecem respeito, pois o 

município não é do Prefeito, mas de toda a população, e os vereadores estão fazendo o seu papel, 

cuidando do que é de todos. Na oportunidade, o edil parabenizou o médico, Dr.Vitor e toda a 

equipe, pelo pronto atendimento do senhor Florival, que se acidentou, e que já foi encaminhado 

para a capital para maiores cuidados.  Por meio de aparte, o senhor vereador Gilson do Rosário 
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comentou que, a saúde pública em todo território nacional está com problemas, e nos dias de 

quartas e sextas o hospital local, está mal servido de médico, e relatou o péssimo atendimento de 

Dr. Jorge, que não se comporta de maneira profissional, e já deveria ter sido substituído. 

Continuando, o vereador José Alessandro comentou que, já houve vários casos de negligência 

deste profissional, e destacou que recentemente uma família do povoado Bomfim passou por 

péssimos momentos, em decorrência deste profissional, e estranhou que estes não processaram 

este profissional da saúde pública. Ele falou também que, a administração está tão atrasada, que 

até mesmo para responder um ofício está demorando muito, e citou exemplos. Na oportunidade, o 

parlamentar abordou a questão da regência de classe, e segundo o setor de recursos humanos, o 

município pagou a regência neste mês, mas os servidores não sentiram a diferença nos salários, 

porque foram calculados os impostos referentes às férias, e descontados dos salários dos 

servidores da educação, mas as férias não tem previsão para serem pagas. E indagou, se quando 

forem pagas as férias, os professores terão descontados novamente os impostos? E pediu que o 

sindicato ficasse atento a isto. O edil justificou a Indicação de sua autoria, solicitando que o 

Prefeito possa antecipar a feira do dia 2 de novembro, para o dia 1 de novembro, para que as 

pessoas possam visitar os túmulos de parentes que não estão enterrados neste munícipio. E, por 

não haver edis para se manifestar no Grande Expediente, deu-se início a Ordem do Dia. Na 

Ordem do Dia, foi submetido em votação com a aquiescência unânime do Plenário o 

Requerimento 021/2019 - Convida o senhor José Ivan Ribeiro dos Santos Filho, para comparecer 

em uma das Sessões Ordinárias deste Poder Legislativo, data a combinar, com o objetivo de falar 

a respeito da importância do Conselho Tutelar e o Requerimento 022/2019 - Convida a professora 

Márcia Fabiana, para comparecer em uma das Sessões Ordinárias deste Poder Legislativo, data a 

combinar, com o objetivo de falar a respeito da importância do “Setembro Amarelo”, obtendo 

como resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. E, por não 

haver outras matérias para serem discutidas na Ordem do Dia, deu-se início às Considerações 

Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Gilson do Rosário justificou a Indicação de 

sua autoria, solicitando que ao excelentíssimo Prefeito Municipal, providencie  emergencialmente  

junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, a melhoria das estradas vicinais  com a 

utilização de máquina Patrol, nas comunidades Cova da Índia/Malhada Grande, Rio Real/Marco 

do Meio, Lagoa do Junco e comunidades adjacentes, para dar maior qualidade de mobilidade as 

pessoas que utilizam essas estradas. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro 

enalteceu a importância dos conselheiros tutelares, e comentou que muitas pessoas se 

candidataram com o objetivo de ter um emprego, e pediu que a comunidade refletisse, e votasse 

nas pessoas que de fato estão dispostas a assumir essa grande responsabilidade. Ele agradeceu ao 

colega Pedro, pela iniciativa de convidar o senhor Ivan Poeta, pra falar sobre o Conselho Tutelar, 

e destacou que este  tem experiência no assunto, e solicitou que a Presidência da Casa coloque um 

carro de som, para divulgar este evento, e que esta propaganda seja feita principalmente nos 

bairros periféricos e comunidades carentes, e também convidou todos os candidatos a 

comparecerem a esta Casa neste dia. A seguir, o senhor vereador Amaury Batista Freire falou 

sobre  Dr. Jorge e, destacou que acompanha o trabalho dele há muitos anos, e declarou que este é 
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um médico muito experiente, e que apesar das críticas, é o que mais atende  pacientes na unidade 

de saúde local. O parlamentar contou casos onde o atendimento do médico foi feito corretamente, 

e que a demora do atendimento foi responsabilidade dos médicos do SAMU, e culminou no 

falecimento do paciente. O edil disse ainda, que todo profissional tem seus momentos bons e 

ruins, mas as pessoas só levam em consideração os maus momentos, colocando em xeque a 

reputação do profissional. Na oportunidade, o parlamentar  desejou sorte a todos os candidatos ao 

cargo de conselheiro tutelar. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos 

comentou que, a Casa Legislativa tem responsabilidade com os seus munícipes, e sempre abre 

espaço para o diálogo com o Poder Executivo, e destacou que, é obrigação dos vereadores 

cobrarem, para que o município melhore cada vez mais. Ele comentou que, todos nós vivemos 

numa democracia, e os conselheiros tutelares são escolhidos pelo voto, e é o povo quem decide 

quem assumirá os cargos, e cada um tem que fazer o seu papel, e,  afirmou que, a missão do 

vereador é árdua, e muitas vezes tenta fazer muito mais pelo seu povo, mas as decisões não 

dependem apenas dele, mas do colegiado, e reafirmou que continuará lutando, para ser a voz do 

povo. Por fim, o senhor Presidente comentou que, sugeriu que os candidatos ao conselheiro 

tutelar, juntamente com o COMDICA organizasse um evento, no qual cada candidato tivesse a 

oportunidade de falar sobre as suas propostas e objetivos pelos quais pleiteiam a vaga de 

conselheiro, assim a população poderá conhecer mais cada candidato, e disponibilizou o Plenário 

da Câmara, para realizar o evento. Por fim, o senhor vereador Pedro agradeceu a iniciativa do 

Presidente de colocar os Requerimentos de sua autoria em votação, e também a todos os colegas 

vereadores pela aprovação, e pelas sugestões de divulgação e convite aos candidatos ao cargo. 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 dezessete de setembro de 

dois mil e dezenove, 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, doze de setembro de 2019. 
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