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

primeiro de outubro, 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: Projeto 

de Lei 983/2019 - Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o 

orçamento geral do município de Poço Verde, Estado de Sergipe, relativas ao exercício de 2020, e 

dá outras providências, de autoria do Poder Executivo; Requerimento 023/2019 - Convida a 

Diretora da Escola Municipal Porfírio Vieira da Silva, Coordenadores, Professores e alunos da 

referida unidade de ensino, para comparecer em uma das Sessões Ordinárias deste Poder 

Legislativo, em data a combinar, para apresentação do Projeto Jogos Internos 2019, que tem 

como tema: “Esporte, sexualidade e identidade de gênero, um debate pautado no respeito”, de 

autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias. No Grande Expediente, o Secretário 

Municipal de Finanças, o senhor Mário Almeida falou sobre que,  durante os sessenta dia que está 

à frente da pasta foi possível fazer o pagamento da folha de comissionados e contratados referente 

aos meses em atraso. Ele pediu desculpas ao senhor Presidente Alexandre Dias, por não estar 

repassando para a Câmara,  o valor total do duodécimo, e explicou que isso ocorreu em 

decorrência da queda do repasse do FPM.  Em seguida, em atendimento ao Requerimento 

022/2019 o senhor César Ribeiro falou sobre  o  Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE, 

fazendo inicialmente relato sobre a história e os objetivos do programa, que engloba, sobretudo 

suplementar as despesas das escolas, desenvolvendo a autogestão das mesmas, que devem fazer a 

prestação de contas no PDDE Web e PDDE Interativo dentro do prazo estabelecido pelo 

programa, bem como cumprir o plano de ação e monitorar outros programas. Ele também falou 

sobre os subprogramas  do PDDE e suas modalidades, sendo que cada uma tem  uma conta 

vinculada específica. Depois, o orador falou sobre as leis que regulamentam o PDDE, como a 

Resolução 10,  que trata da consulta dos recursos, através do site, função dos parceiros do FNDE, 

como a Prefeitura Municipal, que deve manter os dados sempre atualizados,  no SIGPC, para que 

os recursos possam ser transferidos pelo Governo Federal. O orador comentou que, as escolas 

devem manter os documentos da prestação de contas por 10 anos. Na oportunidade, ele 

demonstrou através de gráficos os valores dos recursos recebidos e investidos em despesas de 

custeio e despesas de capital, e ainda os saldos das contas do PDDE das escolas municipais. Ele 

falou também que, quatro escolas não receberam a primeira parcela dos recursos do PDDE em 

2019, pois foram penalizadas com a dedução de valores, que receberam indevidamente em anos 

anteriores, por na época não terem apresentado a prestação de contas corretamente, e leu ofício 

com a decisão do FNDE sobre estes casos, e informou o orador que, se houverem mais valores, 

estes serão descontados sempre na primeira parcela de repasse dos anos subsequentes, totalizando 

o montante de R$ 27.700,00 em 2020 e 2021. Ele disse ainda, que o FNDE e a CGU 
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recomendaram essa dedução porque não reconhecem que o envio da prestação de contas foi 

realizado dentro do prazo, e justificam que houve divergências no envio das prestações de contas, 

segundo o gestor do FNDE as prestações de algumas escolas foram encaminhadas fora do prazo, 

mas existem documentos, e-mails e protocolos que, comprovam que esta informação não procede, 

pois todas as escolas encaminharam no mesmo dia às informações, haja vista que não há 

possibilidade de encaminhar separadamente, no entanto, no momento que as informações são 

colocadas no sistema, aparece apenas um código de barras, a data e horário de envio, mas não 

informa quais as escolas que encaminharam a prestação, disse ainda que buscou informações junto 

ao órgão, mas não obteve resposta, e afirmou que esta mesma situação ocorreu com as mesmas 

escolas no ano de 2016, e descobriu essa informação quando estava preparando esta apresentação, 

e não sabe dizer se o FNDE está penalizando duplamente essas escolas.  Ele falou também sobre o 

cartão PDDE, e como os gestores devem proceder para utilizá-lo, recomendando sempre a 

transferência de valores, ou débito direto no estabelecimento comercial e evitar sacar, para não 

correr riscos de perda ou assalto, bem como facilitar a prestação de contas. Dando continuidade, o 

Secretário Mário Almeida comentou que, a Secretaria Municipal de Educação está fazendo a 

complementação do material de limpeza nas escolas que estão com dificuldade no repasse do 

PDDE. Depois, a senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis parabenizou o Secretário de 

Finanças e o senhor Cézar Ribeiro, pela brilhante apresentação  e indagou  se os diretores das 

escolas têm autonomia para gerir os recursos do PDDE. Em seguida, o senhor vereador Gilson 

Santos do Rosário parabenizou o Secretário de Finanças e sua equipe, e indagou se o município 

contestou essa penalização no repasse do PDDE, de algumas escolas, já que as informações foram 

repassadas dentro do prazo. O edil  sugeriu ainda, que a Secretaria viabilizasse junto ao PDDE, o 

remanejamento dos recursos de escolas que não existem mais, para outras escolas, haja vista que 

não receberam recursos, e que necessitam de dinheiro para prestar um bom serviço aos alunos. Ele 

parabenizou e agradeceu ao vereador Edson Didiu, que apresentou o Requerimento que 

possibilitou essa apresentação. Continuando, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou 

que, a apresentação feita pelo senhor Cézar Ribeiro demonstra que, ele é responsável na função 

que ocupa, e destacou que, através dos dados apresentados evidenciou-se que não houve má fé dos 

diretores das escolas, em nenhuma gestão, no que se refere às prestações de contas, e o erro foi do 

sistema do FNDE, o que serve de alerta para os diretores e conselheiros escolares que não deixem 

para  realizar a prestação de contas no último dia do prazo estabelecido pelo FNDE, enfatizou o 

edil. Ele desejou a todos êxito nos trabalhos, e destacou que certamente quem está no comando da 

Secretaria de Educação sempre exige o melhor dos técnicos e profissionais de sua equipe. Em 

seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, em 2013 estava como 

diretor de uma das escolas que não recebeu esses recursos, e destacou que, sempre realizou o seu 

trabalho com transparência e responsabilidade. Ele afirmou que, antes da vinda do Secretário, 

visitou a Escola Municipal Porfírio Vieira e, também se reuniu com o conselho escolar, e destacou 

que o dinheiro do PDDE é utilizado na escola. Ele afirmou que, na época que foi diretor sempre 

teve responsabilidade, pois fazia as coisas com amor, e mesmo quando a escola não tinha dinheiro, 

para realizar os projetos, os professores custeavam com seus próprios recursos. Ele parabenizou 

toda a equipe da Secretaria pela apresentação e destacou que, as escolas funcionam tão bem pelo 
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empenho dos professores e diretores. Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos 

comentou que, os diretores de escolas têm uma grande responsabilidade, sobre as escolas, para 

comprar material e outras coisas, e indagou se os técnicos que trabalham na Secretaria de 

Educação fazem algum tipo de  orientação para os diretores, para que estes  possam fazer a 

prestação de contas corretamente. O orador afirmou que, as secretarias têm que ajudar essas 

escolas que não estão recebendo os recursos, e destacou que o município tem que se preocupar em 

prestar o melhor serviço, melhor estrutura para os alunos, pois já tem os melhores professores e, o 

gestor não pode assumir a Prefeitura apenas para sentar numa cadeira e não fazer nada.  E, 

concluiu agradecendo a presença do Secretário e dos técnicos, e dizendo o que foi demonstrado 

serve de exemplo para que os diretores não deixem para fazer a prestação de contas no último dia. 

Por conseguinte, o senhor vereador Amaury Batista Freire agradeceu e parabenizou a todos da 

Secretaria Municipal de Educação pela apresentação.  Continuando, o senhor Presidente falou 

que, muitas vezes os sistemas são muito falhos, e citou o exemplo da avaliação do TCE no que diz 

respeito à  Transparência, onde a Câmara de Poço Verde cumpriu todos os requisitos, mesmo 

assim não obteve a nota máxima, e mesmo recorrendo, às vezes o resultado demora tanto a sair 

que desestimula os órgãos. O senhor Presidente Alexandre Dias falou ainda, sobre o empenho do 

Professor José Alessandro e do carinho que este  tem com as crianças, e citou exemplos daquele 

edil quando esteve na direção da Escola Municipal Porfírio Vieira da Silva. O edil parabenizou e 

agradeceu ao Secretário e o servidor Cesar Ribeiro, pela apresentação demonstrada, elucidando 

todas as dúvidas dos edis.  Por fim, o Secretário Mário Almeida comentou que, em momento 

algum, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que, os problemas com o não  recebimento 

das verbas de FNDE foi em decorrência de desvio por parte dos diretores das escolas, o que houve 

foi à tramitação da prestação de contas entre a Secretaria e o FNDE.  Ele disse ainda, que os 

técnicos da Secretaria fazem reuniões e orientam como os diretores devem fazer a prestação de 

contas, e também estão à disposição para esclarecer as dúvidas dos diretores, e destacou que  

apenas pede, para que antes de fazerem algum pagamento, que solicitem orientação para não ter 

problemas futuros. Disse ainda, que para ampliar o número de matrículas, o município 

implementou vários atrativos, como aula de dança, aula de reforço entre outros, para que o repasse 

de verbas em 2020 seja melhor que este ano. Ele disse ainda, que o repasse do PDDE é feito 

diretamente nas contas das escolas, que tem toda a autonomia para gerir os recursos. Por 

conseguinte, o senhor Cézar Ribeiro falou que, os diretores encaminharam e-mails questionando o 

não repasse dos recursos do FNDE, o orador  destacou que as respostas são muito objetivas e 

críticas, e muitas vezes sem  querer questionar a CGU, mas o município irá tomar as providências 

para tal. Ele disse ainda, que em 2017 o FNDE editou Resolução autorizando o remanejamento de 

saldos de recursos de projetos que foram finalizados, para serem utilizados no FNDE básico, 

respeitando as despesas de custeio e de capital, e citou exemplos de algumas escolas que fizeram 

reparos e outros serviços. Ele disse ainda, que além das prestações de contas do PDDE, também 

tem outros programas que estão sob sua responsabilidade, e está sempre a disposição para tirar 

dúvidas dos diretores, participa de reuniões quando é convidado, e também atende a todos que o 

procuram, e jamais afirmou que, qualquer diretor tenha agido de má fé nas prestações de contas, e 

é muito grato aos seus antecessores, pois ensinaram tudo que ele sabe sobre o PDDE, e sempre 
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orienta as pessoas que lhe procuram.  E, concluiu falando que, muitas vezes trabalhar com sistema 

é complicado, pois nem sempre  realiza o que é racional, mas o que foi programado, e algumas 

vezes as versões são atualizadas, e alguma consequência é trazida com essa mudança, no entanto, 

os diretores das escolas são capacitados e fazem a prestação de contas de forma profícua, digna de 

uma consultoria, e agradeceu aos vereadores pela oportunidade de esclarecer este assunto. Ainda 

no Grande Expediente, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias sugeriu que o 

município doasse  fardas para os alunos, como forma de incentivo para os alunos que não tem 

condições de comprá-las. Ele disse ainda, que, já apresentou várias Indicações solicitando 

providências em relação à falta de iluminação na frente do Banco do Brasil, ao lado da Prefeitura 

Municipal, e destacou que o Prefeito se comprometeu resolver este problema, inclusive colocou 

nas redes sociais. O senhor vereador José Alessandro comentou que, infelizmente algumas 

pessoas não veem o que os vereadores fazem de bom, pelo simples fato de ser de um partido e ser 

um povoado distante da sede, e chamou a atenção como estão os povoados mais distantes. Ele 

falou também que ficou feliz com o prêmio que o senhor vereador Emílio de Jesus recentemente 

recebeu ao referir-se a homenagem com o Título de Melhor dos Melhores, e destacou que, esta é 

uma prova de que esta Casa tem vereadores muito atuantes e, por isso recebem prêmios e 

homenagens. O edil falou também que naquela data é comemorado o dia do vereador, e 

parabenizou todos os vereadores do Brasil que, respeitam o povo, e lamentou o caso de um 

vereador que, é um funcionário fantasma, pois não trabalha.   Ele falou sobre a importância da 

transmissão da Sessão pelo Facebook, pois possibilita que as pessoas acompanhem o trabalho dos 

vereadores, que apresentam as demandas da população que  precisa de respeito, 

principalmente   os idosos, e hoje também é o dia deles, e parabenizou todos os idosos. Na 

oportunidade, o edil  falou sobre o outubro rosa e da importância das pessoas cuidarem da sua 

saúde e prevenindo-se contra o câncer. Ele pediu que uma equipe da Secretaria de Saúde  pudesse 

ir à casa de uma senhora, que mora no povoado Tabuleirinho,  que está acometida de uma doença 

que está infectando as pessoas que têm contato com ela.   Por conseguinte, o senhor vereador 

Gilson Santos do Rosário falou sobre a reunião com o Presidente do TRE/SE, juntamente com os 

colegas vereadores,  o Prefeito Iggor e o senhor Milton Eduardo, para pedir que a unidade de 

atendimento existente no município não seja fechada.  Na ocasião, o Presidente do TRE afirmou 

que, infelizmente não haverá recursos financeiros para manter a unidade aberta, pois a previsão 

orçamentária para o próximo ano será ainda menor que este ano.  O senhor vereador Gilson 

Rosário fez um breve relato sobre a história dos vereadores do município, que fizeram um grande 

trabalho pelo município de Poço Verde, e durante seus nove mandatos viveu muitas fases dentro 

da Câmara, e salientou que as pessoas devem deixar suas paixões e picuinhas políticas de lado, 

pensar no desenvolvimento do município e escolher os representantes que de fato estejam 

trabalhando pelo povo.  O edil falou sobre a carta que o ex-presidente Lula encaminhou para o 

povo brasileiro, onde  abre mão da sua liberdade, pela sua dignidade, que foi totalmente negada, 

por pessoas que por influência política o condenaram sem ter provas concretas, e todo este 

processo causa incerteza para o futuro, pois abre precedentes para que, pessoas inocentes paguem 

por crimes que não cometeram. Em seguida, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos também 

falou sobre a ida dos vereadores ao TRE, e destacou que infelizmente alguns munícipes criticaram 
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os vereadores, por terem se mobilizado, sem saber de fato o que ocorreu. Ele disse ainda, que na 

reunião foi possível informar-se que, as declarações emitidas pelo TRE poderão ser emitidas 

através do portal, se o eleitor estiver devidamente inscrito no município de Poço Verde, e aqueles 

que não possuem título, podem fazer a sua inscrição na unidade de atendimento até o dia 19 de 

novembro, e compreendeu a responsabilidade do Presidente do TRE, que depende de 

determinação nacional. O edil falou sobre o dia do vereador, e da importância dos edis para a 

sociedade, pois é o agente político que está mais próximo e em constante contato com as 

dificuldades do povo no seu dia a dia, parabenizou os colegas que se comprometeram com seus 

eleitores para a busca de melhorias, e devem permanecer íntegros e responsáveis pelos atos no 

parlamento e com as pessoas que os procuram. O edil falou que, sempre pautou seus mandatos 

com responsabilidade, apresentou matérias de grande importância para o município, e uma delas 

pedia que o Prefeito utilizasse a ferramenta de orçamento participativo, para que as pessoas 

pudessem interagir com o Poder Público. Ele também declarou que já apresentou diversos projetos 

de lei, a exemplo da transformação do povoado São José Vila e depois Distrito, falou também que 

foi um dos precursores da regularização fundiária, e juntamente com a articulação do vereador 

Gilson Rosário, e a força do Deputado João Daniel, que encaminhou emendas para que esse 

processo acontecesse e as pessoas em breve receberão os títulos de suas terras.  Ele falou também 

sobre a contribuição desta Casa, para a vinda da indústria para o município, e apresentou Projeto 

de Lei que regulamenta o pagamento dos servidores, e salientou a importância da Câmara, pois 

todas as decisões administrativas que o município tem que tomar passam por esta Casa. Ele disse 

ainda, que os agentes públicos tem ciência que estão à mercê de críticas da população, mas pedem 

que as pessoas tomem o cuidado de conhecer o assunto, e a atuação do vereador antes de tecer 

qualquer comentário, pois acusações infundadas e palavras colocadas fora de contexto podem 

trazer muitas consequências sérias, para a imagem do político. O senhor vereador Pedro também 

comentou que, cada vereador na sua época e de seu jeito contribuiu enormemente para o 

desenvolvimento de Poço Verde, e destacou que os edis tem uma grande responsabilidade, que é 

prezar pelo cumprimento dos serviços públicos. Ele afirmou que, continuará cumprindo o seu 

dever de vereador, e também atender as pessoas no que se refere ao assistencialismo, pois é 

humano e quando o cidadão pede ajuda não tem como negar, independente de estar no mandato ou 

não. Por conseguinte, o senhor Presidente Alexandre Dias comentou que, um cidadão da cidade 

de Salgado, se candidatou a deputado federal com a sigla do PSOL nas últimas eleições, e 

divulgou um vídeo nas redes sociais falando que, os recursos que ele recebeu do fundo partidário, 

gastou praticamente todo pagando bebida para os amigos nos bares, e obteve pouco mais de 300 

votos. O edil comentou, que este vídeo teve grande repercussão, inclusive na mídia nacional, e o 

caso será apurado pelas autoridades. Ele destacou que não imaginava que uma pessoa ligada 

aquele partido que é de extrema esquerda tivesse uma postura como esta. E mais, afirmou que a 

população quando escolher seus candidatos tem que  ver qual a postura daquela pessoa, como ela 

se comporta, e não fazer a sua escolha apenas porque faz parte de um partido, como também não 

deve generalizar as ações de todos os membros de um partido, apenas pelas atitudes de um 

indivíduo.  O edil visitou o Conjunto Silvino Augusto, a convite dos moradores da localidade, e 

destacou que está completamente tomado pelo mato, com aspecto de abandono, e soube que os 
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prestadores de serviço que fazem a limpeza no local estão sem receber seus vencimentos desde 

maio deste ano. Ele também contou que, apresentou Indicação para que a Prefeitura construísse 

pontos de ônibus naquela localidade, para que as pessoas possam se abrigar enquanto aguardam o 

transporte. Por meio de aparte, o senhor vereador José Alessandro comentou que, os pontos de 

ônibus são muito importantes, e serviriam também para a segurança das pessoas. Continuando, o 

senhor Presidente Alexandre Dias comentou que, o município de Simão Dias apesar de ser 

oposição ao Governo do Estado, está se desenvolvendo muito, enquanto Poço Verde não sai do 

lugar, e salientou que não acredita que o município de Simão Dias esteja fazendo as coisas com os 

recursos próprios, mas com a articulação junto com os deputados e senadores em Brasília, e 

priorizando o que é mais importante. Ele falou ainda, que algumas pessoas tem demonstrado 

através das redes sociais a satisfação com a atuação dele como vereador, e estas pediram que,  

pedisse ao município que tomasse providências em relação à Casa das Irmãs de Santa Maria, e 

informou que, o imóvel não pertence ao município, mas as irmãs, e como a Prefeitura não tem 

recursos para comprar o imóvel, e a estrutura dele está oferecendo riscos para as pessoas, as 

proprietárias resolveram demoli-lo. E, por não haver outros 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, a senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis, falou sobre 

as comemorações desta data, que é também dia de Santa Terezinha, dia do Idoso e parabenizou a 

todos os idosos, e também a abertura do outubro rosa, e salientou a importância da luta pela 

prevenção ao câncer, e  também Dia o do Vereador, e demonstrou a sua gratidão com todos os 

munícipes de Poço verde, que proporcionaram que ela estivesse representando-lhes nesta Casa. 

Ela disse ainda que, infelizmente a população não tem muito  que comemorar, pois há alguns anos, 

Poço Verde viveu momentos gloriosos, com muito desenvolvimento, e atualmente está 

vivenciando momentos difíceis, e não é apenas o TRE, que pode ser fechado, mas diversos outros 

órgãos federais, como  a Caixa Econômica, Correios, INSS entre outros, e se isso acontecer às 

coisas piorarão ainda mais. Ela disse ainda, que as pessoas não podem se abater, e tem que lutar 

para não perder os seus direitos e por dias melhores.  Por conseguinte, o senhor vereador Edson de 

Jesus Reis Santos comentou que, recebeu um oficio da Anatel com a resposta da Indicação que 

encaminhou, para a instituição, cobrando providências em relação à operadora Vivo, que ficou 

inoperante por vários dias no município. Ele falou também sobre a lei municipal que autoriza ao 

município repassar os recursos do PMAQ aos profissionais da saúde, mas desde maio o município 

tem recebido os recursos, mas não está sendo repassado para os servidores das unidades básicas de 

saúde, e apelou para que o Secretário Municipal de Saúde possa regularizar essa situação. Ele 

disse ainda, que infelizmente o município está passando por muitas dificuldades, e as pessoas não 

anseiam por grandes obras, mas manter e conservar os órgãos e os serviços que possuem. O edil 

disse ainda, que o município está passando por diversas crises, inclusive política, e o gestor 

municipal não está tendo respaldo nem dos vereadores aliados, que não estão conseguindo dar 

sustentação ao Governo, de tão complicada que as coisas estão, e chamou a atenção dos 

vereadores, e destacou que está na hora de todos unirem-se, para buscar alternativas políticas, para 

trazer melhorias para o povo. Depois, o senhor vereador José Alessandro falou sobre a carta do 

ex-presidente Lula, e leu trechos da carta, chamando a atenção para a questão de sua prisão, e é 
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público e notório que foi motivada por questões políticas, e infelizmente o Presidente Bolsonaro 

não faz nem fala nada com seriedade, fala muita asneira e suas ações retiram os direitos do povo 

cada vez mais. Ele concluiu com mensagens, refletindo sobre os temas: recomeço, vida e futuro. 

Continuando, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos afirmou que, o Poder Legislativo tem um 

protagonismo muito forte, inclusive no que diz respeito da política partidária, e destacou que é 

tempo de refletir sobre este assunto, inclusive pensar em um dos vereadores se lançarem para a 

candidatura majoritária, demonstrando a força desta Casa, e citou exemplo de Délia, e de outros 

que passaram por este poder. Ele disse ainda, que as pessoas não podem deixar de sonhar, e nem 

desvalorizar ou desqualificar quem quer se proponha a disputar qualquer cargo público no 

município de Poço Verde, e destacou a importância do diálogo, da articulação e da análise da 

construção de propostas, que convença, pois quem decide quem entra e quem sai é o povo. 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 três de outubro 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, primeiro de outubro de 2019.  
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