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Ata da Quinquagésima Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em 

vinte e quatro de setembro, às dezenove horas, no Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, 

onde se fizeram presentes sob a Presidência Interina do senhor vereador, José Raimundo de 

Jesus Souza, os senhores vereadores: Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro 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: Projeto Decreto Legislativo 023/2019 - Concede Título 

de Cidadão Poçoverdense ao senhor Antônio Givanildo da Silva Santos (Cascata); Projeto de 

Decreto Legislativo 024/2019 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Jairo Reis da 

Silva; Projeto de Decreto Legislativo 025/2019 - Concede a Comenda da Ordem do Mérito da 

Santa Cruz ao senhor Virgínio de Carvalho Neto; Projeto de Decreto Legislativo 026/2019- 

Concede a Comenda da Ordem do Mérito da Santa Cruz ao senhor Carlos Henrique Alves 

Fernandes, todos estes de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos; Moção de 

Pesar 025/2019 - Em virtude do falecimento do senhor Naldinho Pedro Santana, ocorrido em 23 

de setembro de 2019, de autoria da senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis; Indicação 

130/2019 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, solicitando o 

que segue: 1. Providências emergenciais junto a Secretaria Municipal de Saúde, voltadas para a 

recomposição do quadro de médicos, para atuação na emergência da unidade de saúde local; 2. 

Providências emergenciais junto a Secretaria Municipal de Obras, voltadas para a melhoria da 

iluminação pública na Rua João Emídio dos Santos, Bairro Fazendinha, com a colocação de 

refletores e reposição de lâmpadas; 3. Providências junto a Secretaria Municipal de Educação, 

voltadas para o imediato retorno da disponibilidade do carro dos alunos do Atendimento 

Educacional Especializado – AEE, de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos. No 

Grande Expediente, em atendimento ao Requerimento 022/2019, de autoria do senhor vereador 

Pedro de Jesus Santos, a Professora Márcia Fabiana, falou a respeito do tema “Setembro 

Amarelo”. Na oportunidade, a oradora comentou sobre o grande número de suicídios no Brasil e 

no mundo, e destacou que a maioria dos casos está ligada as doenças como ansiedade e depressão, 

que são silenciosas, e muitas vezes são causadas pela quantidade de atividades que estamos nos 

propondo a fazer, ou por algum evento traumático, além da influência das redes sociais nas vidas 

das pessoas. A professora Márcia Fabiana afirmou que, as pessoas precisam parar de se 

preocupar apenas consigo mesmas, e pensar mais no próximo, tentar ouvir, acolher, ajudar as 

pessoas a sua volta, que podem estar apresentando sinais de depressão, mas não sabem, ou não 

tem a oportunidade de falar para outras pessoas. Ela comentou que, existe um Centro de 

Valorização da Vida, que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e 

gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-

mail e chat 24 horas todos os dias, e destacou que é muito importante divulgar os canais de 

atendimento, para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis, possam conversar 

com alguém. Ela disse ainda, que o poder público municipal deve implementar políticas públicas 

de lazer, para que as pessoas tenham felicidade, e não busquem apenas o prazer através de bebidas 
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alcoólicas e comidas calóricas. Ela disse ainda, que uma dieta equilibrada e prática de exercícios 

são muito importantes, para que as pessoas se sintam bem. E mais, relatou que teve depressão, e 

que por muitos anos da sua vida viveu irritada, mas tomou a iniciativa de mudar a sua vida a partir 

da mudança de atitude, alteração da alimentação e prática de exercícios, mas para isso é preciso ter 

coragem, no entanto se não é possível mudar sozinho busque ajuda. Ela concluiu falando sobre a 

importância de haver uma preocupação com a qualidade de vida das pessoas e o papel que as 

políticas públicas têm nesse sentido. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus Reis 

Santos agradeceu e parabenizou a oradora, pelo discurso que trouxe, e destacou que, esse assunto 

é muito importante, e sempre tem trazido esse tema para as discussões para esta Casa.  Ele afirmou 

que a doença psicossomática tem aumentado cada dia mais, em decorrência da quantidade de 

informação, que a pessoa tem. O senhor vereador Edson afirmou também que, as doenças da alma 

são mais difíceis de serem curadas que as do corpo, pois não é através de remédios, e sim por 

atitudes como as citadas pela oradora. Ele disse também que, infelizmente as pessoas são 

induzidas a buscar a medicina tradicional, que utiliza remédios para amenizar as dores, mas as 

dores da alma são mais fortes que as do corpo.  Ele comentou que, a sociedade está com os valores 

revertidos, que as famílias não estão assumindo a sua responsabilidade de educar    as crianças e 

deixando essa atribuição para as escolas, que não tem condições de realizar a missão de formar o 

aluno e resolver todos os problemas que essas crianças trazem de suas casas. Ele falou que, a 

mudança nos hábitos alimentares, prática de esportes é muito importante, mas existem pessoas que 

não tem condições de fazer essas mudanças, e que tem um nível menor de cultura e conhecimento, 

e pediu que a palestrante trouxesse alternativas, para ajudar essas pessoas em outra 

oportunidade.  Em seguida, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário agradeceu ao colega 

Pedro, pela iniciativa de trazer a Professora Márcia Fabiana, para falar sobre esse tema, e 

destacou a sua felicidade em ver o plenário repleto de pessoas, e comentou que, este tema é de 

extrema importância, e deve ser discutido em outras oportunidades, assim como também deve ser 

divulgado os serviços do CVV, que ajuda muitas pessoas. Ele disse ainda, que a oradora foi muito 

direta e verdadeira em sua palestra e, disse tudo àquilo que precisávamos ouvir sobre a depressão, 

e que nós precisamos tomar atitudes. Ele disse ainda, que vai solicitar que o senhor Presidente 

possa realizar outras palestras como esta, para incentivar as pessoas a falar sobre este assunto, e 

incentivá-las a praticar exercícios. Continuando, a senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis 

agradeceu e parabenizou o colega Pedro, por trazer esse tema tão importante, para ser debatido 

nesta Casa, e destacou que, a convidada do dia chamou muito a atenção para a doação, ajuda ao 

próximo, e afirmou que, as pessoas que tem o tempo preenchido, com atividades que lhe dão 

prazer dificilmente desenvolvem a depressão. A edil ressaltou que, estas palestras devem ser 

realizadas com frequência, e que a sociedade possa se informar melhor, sobre este assunto, para 

quebrar os tabus e preconceitos, e assim ajudar o próximo. Por conseguinte, a senhora vereadora 

Damares Vieira Cavalcanti parabenizou a oradora, pela palestra de grande interesse e importância 

para a população, e pediu que ela pudesse comparecer em outras Sessões, para falar mais sobre o 

assunto. A senhora vereadora Damares declarou concordar com o que a oradora e a colega Délia 

falou, pois, uma pessoa com a mente ocupada, com atividades que gosta, ajudando ao próximo, 

dificilmente sofrerá depressão e, às vezes a reclama-se tanto e pessoas que tem muito menos que 
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são muito mais felizes. A edil agradeceu a presença das pessoas na Sessão, e destacou que, é uma 

grande satisfação para os vereadores à presença dos munícipes nesta Casa, acompanhando o 

trabalho dos edis, bem como também através das redes sociais.  Por conseguinte, o senhor 

vereador Amaury Batista Freire agradeceu a presença da Professora Márcia Fabiana, e destacou 

que as palavras da oradora tocaram-lhe e, afirmou que é muito bom mudar de hábitos, mas é muito 

difícil, e é necessário ter atitude, coragem e compromisso. Continuando, o senhor vereador Pedro 

de Jesus Santos comentou que, a ideia de trazer este tema para a Câmara, se deu no intuito de 

transformar a vida das pessoas, e neste sentido o Poder Legislativo está sendo um instrumento, 

que pode colaborar com essa mudança na vida das pessoas. Ele afirmou que, a forma simples 

como a Professora Márcia Fabiana abordou o tema, com os objetivos de alcançar o maior número 

de pessoas, fazendo com que as pessoas compreendam que este problema está muito presente no 

nosso dia a dia, e que a solução para isto, está nas mãos da pessoa que sofre com a ansiedade e 

depressão, que tem que tomar a atitude de mudar de vida, ou buscar ajuda especializada, para sair 

dessa situação. Ele disse ainda, que ficou muito satisfeito com a presença das pessoas, que 

compareceram a palestra, como também as que assistiram pelas redes sociais, e afirmou que, a 

oradora buscou atingir as pessoas com o seu relato. O edil destacou que, a palestrante também 

chamou a atenção de todos, para a prática de atividades físicas, que diminuem a ansiedade e traz 

saúde para o corpo e mente. Ele relatou ainda, que essa brilhante palestra foi ministrada por uma 

pessoa da comunidade, que é uma profissional responsável e técnica, e a Câmara não teve 

qualquer custo, para trazê-la. Por fim, a Professora Márcia Fabiana agradeceu a todos, pelos 

elogios e ressaltou que, luta diariamente para tentar colocar na mente das pessoas um pouco de 

amor, para que elas decidam mudar as suas vidas, pois o que lhe causa mais sofrimento é ver as 

pessoas se “matando todos os dias”, comendo alimentos que, apenas trarão prazer momentâneo, 

mas matam as células e entopem as artérias coronárias silenciosamente. Ela ressaltou que, a 

pessoa tem que cuidar do espírito, do corpo e da mente, para que tenham uma melhor qualidade de 

vida, e essa decisão é única e exclusiva de cada um, que deve buscar ajuda naquilo que, falta em 

suas vidas, seja de ordem emocional, espiritual, clínico, ou social. Ela disse que, o “Setembro 

Amarelo” é uma campanha que pede para tocar neste assunto, e o diálogo e a conversa são muito 

importantes, para tentar ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. Ainda no Grande 

Expediente, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, tem alertado há muito 

tempo que o município está perdendo o rumo, e lamentou a falta de médicos no hospital, e 

destacou a ocorrência de vários episódios que têm causado transtornos para a população. Ele 

exemplificou com o caso de uma senhora de 72 anos, que sofreu um acidente doméstico, com um 

corte profundo, e deu entrada na emergência de Poço Verde, e como não tinha médico na unidade, 

decidiram levá-la para a cidade de Simão Dias, mas o que chamou a atenção foi que havia outros 

profissionais como técnicos e enfermeiros na unidade, e esta senhora, não foi examinada por 

nenhum deles, e foi levada para outro município, sem acompanhante, e sem o conhecimento dos 

familiares. O que está acontecendo com a saúde do município, perguntou o edil indignado? Ele 

disse ainda, que esteve no hospital, para verificar in loco a denúncia de que, os pneus das 

ambulâncias estão carecas, e de fato constatou que estão, e orientou que os motoristas não 

atendam as ocorrências, sem trocar os pneus, pois estão colocando a vidas deles e dos pacientes 



  CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000 

www.camarapocoverde.se.gov.br 

cmpverde.se@bol.com.br 

CNPJ 32.741.571/0001-73 

Fone: (79) 3549-1454       

em risco.  O parlamentar disse ainda, que este caso da idosa de 72 anos será averiguado, e a 

família vai buscar o Ministério Público, para tomar as providências, pois ela deveria ter sido 

atendida na unidade, e transferida para outra cidade após ter passado pela triagem, como o 

protocolo orienta. O edil disse ainda que, soube que o Prefeito tem dito, que ele falou mal do 

atendimento do médico Jorge, mas esclareceu o orador que foi o senhor vereador Gilson do 

Rosário, que fez duras críticas ao médico. Por meio de aparte, o senhor vereador Gilson reafirmou 

que, o médico citado atende mal, e não teme criticar quem quer que seja, e o profissional que não 

atender bem os seus pacientes estar em erro. Continuando, o senhor vereador Edson falou que, 

acreditava que o Prefeito fizesse um bom trabalho, e até pediu cautela nas críticas no início da 

gestão do atual gestor, mas declarou lamentar que, aconteceu o contrário, pois ninguém sabe o que 

faz nessa gestão, e não acredita que alguém terá a coragem de vir a esta Casa defender o 

indefensável, nem o líder da situação nesta Casa, está com essa disposição de defender a atual 

administração.  Ele falou ainda que, esteve no Bairro Fazendinha, e um pai de aluno reclamou que 

o filho não está indo para a escola, pois o carro não está sendo disponibilizado para levar os 

alunos, do Atendimento Educacional Especializado – AEE, e pediu que a Secretaria Municipal de 

Educação tomasse as providências. Ele disse ainda que, as pessoas o abordam para saber o que são 

esses bloqueios, que tanto se fala, e ele não sabe o que responder, pois ninguém vem até esta 

Casa, para dar qualquer explicação. O edil comentou que, o município recebeu mais de 3 milhões 

de reais, para consertar as estradas, e indagou se estão fazendo o serviço direito, ou estão fazendo 

de qualquer jeito? O parlamentar pediu que o Prefeito pudesse atender as Indicações que ele 

apresentou, e que oriente aos profissionais da urgência, que tenha mais cuidado com os pacientes, 

e que mesmo que não tenham médicos, que possam fazer o acolhimento e procedimentos 

adequados e com responsabilidade.  Disse ainda, que o município está precisando de pessoas 

capazes para geri-lo, e espera que as coisas melhorem.  E, por não haver edis para se manifestar no 

Grande Expediente, ou matérias para serem discutidas na Ordem do Dia, deu-se início às 

Considerações Finais.  Nas Considerações Finais, o senhor vereador o senhor vereador Pedro de 

Jesus Santos falou que os vereadores estão atentos e atuantes nos seus mandatos, cada um 

trazendo as demandas da sociedade, mais comumente pela oposição, mas também os colegas de 

situação também têm feito desabafos sobre algumas situações, de como estão sendo conduzidas as 

políticas públicas de assistência às pessoas, e citou exemplos.  Ele disse ainda que, os vereadores 

além de trazer as demandas, também precisam debater possíveis soluções, para que as situações 

sejam resolvidas.  O edil falou ainda, que algumas pessoas que residem em povoados têm lhe 

abordado, para perguntar como será a logística de transporte, no dia da eleição para conselheiro 

tutelar, haja vista que só serão disponibilizadas urnas no Distrito de São José e na sede do 

município.  Ele comentou que, elaborará um ofício para o COMDICA, solicitando informações de 

quem será o responsável pelo translado das pessoas no dia da votação, e que dessa informação 

possa ser disseminada, para que mais pessoas exerçam o seu direito de votar. Ele ratificou as 

palavras do colega Edson, e destacou que certamente o Prefeito tem boas intenções, mas o povo 

precisa de ações concretas, não de promessas. Ele indagou o que está acontecendo com o 

município de tão drástico, e destacou que as pessoas precisam saber por que esses recursos estão 

sendo bloqueados.  O edil falou também que, no último domingo não teve médico no hospital, e 



  CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000 

www.camarapocoverde.se.gov.br 

cmpverde.se@bol.com.br 

CNPJ 32.741.571/0001-73 

Fone: (79) 3549-1454       

destacou que uma conterrânea precisou trazer sua filha na unidade e, como não havia ambulância 

no momento, ela pediu que o edil a levasse até Lagarto, e lá a criança foi atendida, e só foi 

liberada no outro dia, pois o caso era grave, haja vista que tinha muita secreção no pulmão, e 

ressaltou que a saúde é prioridade, principalmente quando se trata de idosos e crianças, que são 

vulneráveis. Ele concluiu reafirmando seu compromisso com o povo, sempre lutando por uma 

cidade melhor. 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 seis 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, vinte e quatro de setembro de 2019.  
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