
  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       

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

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), Amaury Batista Freire, Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, 

Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário 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 984/2019 - Institui no Município de Poço Verde, Estado de Sergipe, o 

Dia Municipal da Fibromialgia; Projeto de Lei 985/2019 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

atendimento prioritário aos portadores de Fibromialgia e a inclusão do símbolo mundial da 

Fibromialgia nas placas ou avisos de atendimento prioritário no município de Poço Verde e dá 

outras providências, ambas de autoria do senhor vereador Amaury Batista Freire; Moção de 

Congratulação 028/2019 - Congratulações aos Correios de Poço Verde, de autoria do senhor  

Presidente Alexandre Almeida Dias. No Grande Expediente, através do mecanismo da 

Tribuna Livre a senhora Rita de Cássia Fonseca dos Santos falou sobre a orientação do 

Ministério da Saúde, para a aprovação de Lei Municipal que priorize o atendimento de portadores 

de Fibromialgia, e informou que a referida legislação já existe em vários estados do país.  Ela 

falou que essa doença ocorre nos tecidos fibroso e muscular de diferentes partes do corpo 

especialmente das mulheres, de origem desconhecida, e que não tem cura, e contou que descobriu 

recentemente que é portadora dessa síndrome e, relatou que a dor é muito forte, e que muitos 

pacientes que tem esse diagnóstico desenvolvem outras doenças, como ansiedade e depressão. Ela 

falou que, o Projeto que o vereador Amaury está apresentando objetiva a aprovação de uma lei, 

que torne o atendimento das pessoas portadoras dessa doença prioritário, em filas, estacionamento, 

marcação de exames, ajuda para buscar tratamentos para amenizar a dor entre outros, haja vista 

que é um problema que não tem cura. Na oportunidade, a oradora franqueou a palavra à senhora 

Antônia Cassia, portadora de fibromialgia, que afirmou ser discriminada pelas pessoas, que dizem 

que ela não tem doença alguma, e relatou as dificuldades e os custos que tem, para conseguir 

tratamento, e, pediu que, os vereadores aprovem esta Lei, para que os pacientes possam ter acesso 

aos serviços e assistência que existe em outros estados.  Continuando, a senhora vereadora  Rita 

de Cássia afirmou que, para ser diagnosticado com a doença é feito a análise clínica do paciente e 

realizados exames, para descartar outros tipos de doenças, o médico elabora um relatório 

informando que a pessoa tem essa síndrome. Ela disse ainda, que em algumas cidades já existe 

essa lei, e as pessoas que já tem uma carteirinha para ter acesso livre em transporte, poder 

conseguir medicamentos gratuitos e tratamentos para melhorar a qualidade de vida. Na ocasião, 

alguns pacientes relataram o sofrimento que passam com esta doença e destacaram que, todo o 

benefício que conseguirem será de grande ajuda, como transporte, ajuda com remédios e outras 

benfeitorias será muito benéfico, haja vista que, os médicos que atendem esses pacientes atuam  

em Aracaju e é muito difícil e dispendioso e elas não podem deixar de fazer, porque necessitam 

para sobreviverem. Continuando, a senhora Rita de Cássia afirmou que, é preciso que as pessoas 

tenham essas informações, para que as pessoas entendam que os portadores dessa doença precisam 
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de apoio, assim como os pacientes renais crônicos. Ela disse ainda, que irá buscar apoio junto ao 

Prefeito, assim como aos deputados e ao Governo do Estado, para que esse direito seja respeitado. 

Depois, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, a Câmara certamente 

contribuirá com a aprovação desta lei municipal, mas é muito importante que os interessados 

procurem representações mais fortes através de deputados, para que possam encaminhar leis 

federais, para que esses direitos sejam garantidos, e se colocou à disposição para ajudá-los no que 

for preciso.  Por conseguinte, o senhor vereador Amaury Batista Freire autor do Projeto de Lei 

pediu o apoio dos colegas, para aprovação da matéria e destacou que este será o pontapé inicial 

para que os pacientes obtenham o apoio que necessitam. Ele orientou que, os pacientes tragam os 

relatórios médicos e deem entrada na Secretaria Municipal de Saúde, para que o Governo possa 

entender qual a demanda e ampliar o repasse de recursos para o município e, se colocou à 

disposição dos pacientes, para ajudar se tiverem dificuldade de transporte. Em seguida, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, os projetos apresentados naquela noite são muito 

importantes, e afirmou que, a Câmara realizará o seu papel, de aprovar os projetos que, pelo que 

foi exposto não causarão impacto financeiro ao município, no entanto, a liberação de 

medicamentos e outros recursos precisarão do entendimento dos deputados e senadores, que 

poderão encaminhar emendas para o município, para que essas pessoas tenham qualidade de vida.  

Ele comentou ainda, que a administração municipal e a Secretaria de Saúde tem que ter a 

sensibilidade de priorizar a marcação de passagens para os pacientes desta doença, pois segundo o 

próprio relato dos portadores da doença, buscam atendimento particular porque não têm dinheiro 

sobrando, mas porque necessitam, já que as dores são intensas e o atendimento pelo SUS é 

demorado. Ele disse ainda que, está disposto a aprovar os projetos ora apresentados, e afirmou 

que, possivelmente outras pessoas que tenham enfermidades graves poderão buscar apoio junto à 

Câmara, e é necessário estar atento a isto. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus 

Reis Santos comentou que, estes projetos são importantes, mas refletiu que, a aprovação destes 

não valerá se de fato, as pessoas não tiverem os seus direitos garantidos na prática. Ele relatou 

exemplos de pessoas que tem esta e outras doenças e que não conseguem marcar uma passagem 

no transporte do município, enquanto outras que têm condições financeiras, e que não tem 

necessidade de saúde ocupam a vaga de pessoas que realmente necessitam. O parlamentar 

comentou que, já ouviu relatos de gestantes que não conseguiram fazer o seu Pré-Natal pelo SUS, 

porque têm que ir enfrentar uma fila de madrugada para conseguir uma ficha, e afirmou que o 

ideal seria agendar os exames, ou a próxima consulta, imediatamente quando essas pessoas 

passassem pelo médico na unidade de saúde. Ele afirmou que, aprovará os projetos, mas que a 

execução da lei, infelizmente não depende da Câmara, mas do Poder Executivo, mas refletiu que 

o município não está cumprindo com diversas leis que foram aprovadas nesta Casa, e que a saúde 

é direito de todos e independente da enfermidade, o município tem que dar qualidade de 

atendimento para as pessoas. Por conseguinte, o senhor Presidente parabenizou o senhor vereador 

Amaury pela iniciativa de apresentar os dois projetos de lei, parabenizou à senhora Rita de Cássia, 

pelo apoio a esta causa e também as pessoas que vieram trazer o testemunho, pois ilustrou para 

todos às dificuldades que enfrentam no seu dia a dia. Ele comentou que, por se tratar de projetos 

simples será rapidamente debatido e aprovado, haja vista que os colegas já demonstraram apoio às 
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matérias, para que a luta dessas pessoas continue e, que elas obtenham os benefícios que tem 

direito com a maior celeridade possível. O edil afirmou que, conhece de perto a doença, pois sua 

mãe possui essa patologia, como também conhece outras pessoas que passam pelas mesmas 

dificuldades.  Ele disse ainda que, para que os pacientes acessem seus direitos efetivamente é 

necessária intermediação com os deputados e senadores, como também que o Governo Municipal 

apoie a causa, e que de fato utilize os benefícios que por ventura conseguirem, em prol dos 

portadores da doença. O edil disse que, a casa de apoio em Aracaju tem uma estrutura muito boa, 

mas não oferece alimentação, e destacou que é um serviço essencial, ele relembrou que nas 

gestões anteriores era oferecida alimentação para todos, enquanto essa gestão não o faz.  Depois, o 

senhor Saulo Abreu Secretário Municipal de Desenvolvimento Comunitário, Assistência Social e 

do Trabalho e responsável pela comissão eleitoral falou a respeito da eleição para Conselheiro 

Tutelar, realizada no último domingo.  Na oportunidade, o orador comentou que houve muitas 

críticas em relação à organização e execução do pleito para a escolha dos conselheiros e 

esclareceu que, tudo foi feito de acordo com o que determina a Lei Federal, instituída para todos 

os municípios brasileiros. Ele destacou que, segundo a lei cada urna tem um limite mínimo e 

máximo do número de votos, com base nessa informação a comissão eleitoral encaminhou ofício 

solicitando 19 urnas, a serem distribuídas em diversos locais entre povoados e sede do município, 

mas o TRE respondeu que, não encaminharia a quantidade solicitada, e só enviaria urnas para 

sessões que tivessem acima de 1500 eleitores, haja vista que o voto neste pleito é facultativo. Ele 

afirmou que, esta eleição foi atípica, com 46 candidatos e grande volume de eleitores, e destacou 

que, todas as pessoas que enfrentaram a fila conseguiram votar.  O senhor Saulo Abreu disse 

ainda, que todo o processo eleitoral foi realizado de forma transparente, seguindo todos os 

procedimentos, de acordo com a norma do TRE, e todos os atos foram amplamente divulgados 

para todos os candidatos, bem como para as pessoas que tivessem interesse, o edital inclusive, 

previa até mesmo a impugnação do resultado, mas nenhum candidato entrou com esse recurso 

dentro do prazo. Ele disse também que, votaram 4422 eleitores, total parecido com o pleito 

anterior, e elencou todos os horários que a votação foi encerrada em cada sessão. O orador 

comentou que, houve duas urnas defeituosas, mas foram substituídas e, todas as pessoas que 

aguardaram na fila da sessão correspondente conseguiram votar. O orador reconheceu que houve 

problemas com a logística de transporte, mas afirmou que, o processo eleitoral foi realizado com 

total lisura, e todas as denúncias que chegaram à comissão foram passadas para a Promotoria de 

Justiça, que tomou as medidas cabíveis. O orador parabenizou todos os candidatos que 

concorreram, e destacou que aqueles que não lograram êxito continuassem fazendo o seu trabalho, 

para que na próxima possam ser vitoriosos. Por conseguinte, o Presidente Alexandre Dias 

indagou se algum eleitor deixou de assinar a lista de presença? Se é verídico que não houve 

contagem de votos, das urnas do Colégio Professor João de Oliveira que foram substituídas?  E 

ainda se é verdadeira a informação de que não houve transporte no período da tarde, para os 

povoados Lagoa do Junco, Ladeira e Saco da Serra. Imediatamente o senhor  Saulo Abreu 

comentou que, não tem conhecimento se algum eleitor deixou de assinar a lista de presença, e 

afirmou que a sessão do Colégio Valadares possui muitos idosos, e o presidente da sessão 

conversou com o Promotor de Justiça, para saber se poderia colocar apenas um “Ok”, no local da 
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assinatura apenas dos idosos, e o promotor autorizou, e reafirmou que todos votaram. Em relação 

à informação sobre a contagem de votos das urnas defeituosas, ele explicou que, não é verdadeira, 

pois elas apresentaram problemas no momento da emissão da zerésima, e os eleitores dessa sessão 

começaram a votar apenas após a substituição da terceira urna, e emissão da zerésima às 8h50min. 

Sobre a questão dos transportes, ele comentou que foi feito um cronograma com os roteiros, que 

tentassem beneficiar o maior número de eleitores, no entanto, com a demora nas filas, o horário de 

retorno aos povoados atrasou, e o que pode ter ocorrido é que, as pessoas desistiram de vir, ou 

vieram de outras formas para a votação, porque não quiseram aguardar o transporte. E, concluiu 

agradecendo ao Presidente da Casa e a todos os vereadores pela oportunidade de esclarecer este 

assunto, para toda a sociedade. E, por não haver outros edis para se manifestar no Grande 

Expediente, deu-se início a Ordem do Dia. Na Ordem do Dia, foi submetido em discussão os 

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

Cruz ao senhor Virgínio de Carvalho Neto e Projeto de Decreto Legislativo 026/2019 - Concede a 

Comenda da Ordem do Mérito da Santa Cruz ao senhor Carlos Henrique Alves Fernandes. 

Durante as discussões, o senhor vereador Edson Didiu, autor dos Projetos ora apresentados, 

justificou-os destacando que o senhor Virgínio de Carvalho Neto, presta um grande serviço para a 

comunidade com a evangelização, principalmente na questão social em diversos países através de 

missões e tem um currículo extenso, com as obras que faz. Em seguida, o edil comentou que, 

Carlos Henrique Alves Fernandes é um Pastor da Assembleia de Deus Missões que, tem feito um 

belíssimo trabalho social, principalmente com projetos de valorização das mulheres, crianças e 

adolescentes, e a sua biografia está disponível na casa, para a consulta. Depois, os Projetos de 

Decreto Legislativo 025 e 026/2019 foram submetidos em votação, obtendo como resultado: 

APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. Em seguida, foi submetido 

em discussão o Requerimento 024/2019 - Convida o senhor Eliel de Oliveira Santana, Secretário 

Municipal de Administração, a comparecer em uma das Sessões Ordinárias deste Poder 

Legislativo, em data a combinar, para falar a respeito do Processo Seletivo Simplificado, previsto 

no Edital 001/2019, de autoria do senhor Presidente Alexandre Dias, que justificou a matéria, 

solicitando que o Secretário  preste esclarecimentos de como o município pretende realizar este 

processo, quais os critérios de seleção e como serão realizados os pagamentos dessas pessoas, haja 

vista que existem servidores com salários atrasados. Depois, a referida matéria foi submetida em 

votação, obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA 

VOTAÇÃO. E, por não haver outras matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, 

ou edis para se manifestar nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a 

Sessão, ficando todos convocados para no dia quinze 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, em substituição ao titular lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, dez de outubro de 2019.  

Alexandre Almeida Dias/PSDC 
Presidente 

 
José Raimundo de Jesus Souza/PSB 
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Vice-Presidente  

 
 
 

OBS.: Continuação da Ata do dia 10.10.2019 (5/5) 
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