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Ata da Sexta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em seis de março, 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), Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de 

Jesus Souza, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário, Jaci Silvino de Sousa e Pedro de 

Jesus Santos. A seguir, procedeu-se a dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior. Em seguida 

foram apresentadas as seguintes proposições: Requerimento 001/2018 - Ao excelentíssimo senhor 

Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito Municipal, solicitando o que segue: 1. “Relação do 

consumo mensal do ano 2017 de combustível e lubrificantes de todos os veículos que pertencem 

ao município de Poço Verde, bem como a relação dos veículos locados e sublocados e máquinas e 

tratores, contendo a média de consumo por km/lt e hora/lt, anexada a planilha de viagem e 

abastecimento contendo quilometragem de cada veículo devidamente assinada pelo motorista”, de 

autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos; Indicação 011/2018 - Ao excelentíssimo 

senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito Municipal, sugerindo o que segue: 

1.“Providências emergenciais voltadas para a reforma da praça central do Povoado Saco do 

Camisa”, de autoria do senhor vereador Gileno Santana Alves; Indicação 012/2018 - A 

ENERGISA, sugerindo o que segue: 1.“Providências emergenciais voltadas para serviços de 

manutenção de toda rede elétrica do município de Poço Verde, com a finalidade de prevenir 

acidentes, a exemplo do que vem ocorrendo em outros municípios sergipanos”, de autoria do 

senhor vereador Gilson Santos do Rosário; Indicação 013/2018 - Ao excelentíssimo senhor 

Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito Municipal, sugerindo o que segue: 1. Providências 

junto aos órgãos competentes voltadas para a realização de ações públicas direcionadas a melhoria 

da qualidade de vida no povoado Rio Real: 1.1. Ampliação da pavimentação pública no trecho: 

Rua do Campo, Conjunto Habitacional, Praça do Mercado, Rua da Escola Municipal e principal 

acesso ao Raspador; 1.2. Melhoria da iluminação pública da Praça Central, Rua do Mercado, Rua 

principal que dá acesso ao Raspador e do cemitério; 1.3.Retirada do lixo acumulado (lixão) nas 

adjacências do povoado e viabilidade definitiva de outro local para o lixo coletado; 1.4. Melhoria 

da estrada vicinal Poço Verde/Rio Real; 1.5.Reforma do Posto de Saúde, de autoria do senhor 

vereador José Raimundo de Jesus Souza; Indicação 014/2018 - Ao excelentíssimo senhor 

Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito Municipal, solicitando o que segue para 

providências cabíveis: 1.Conserto emergencial do monitor da sala de estabilização da unidade de 

saúde local, bem como a volta do convênio que possibilite a telemedicina, para realização  de 

eletrocardiograma; 2. Reforma da Escola Municipal da comunidade Queimada Comprida; 3. 

Criação da Guarda Municipal; 4. Disponibilidade 24h de veículos na Clínica de Saúde da Família 

do Povoado Lagoa do Junco, para atendimento exclusivo da saúde; 5.Construção de posto de 

saúde e quadra poliesportiva, pavimentação, e reposição de lâmpadas na comunidade Bom Jardim, 

de autoria do senhor Edson de Jesus Reis Santos;  Indicação 015/2018 - Ao ilustríssimo senhor 

João Ramalho Barreto Conceição, Secretário Municipal de Obras, solicitando o que segue: 1. 

Providências emergenciais voltadas para a reposição de paralelepípedo na Travessa José Vieira, ao 

lado da Escolinha das Irmãs de Santa Maria; 2. Melhoria da iluminação pública no povoado Lagoa 

do Junco, esta última de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias.  Em 

seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o senhor Presidente publicou o convite da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Saúde a todas as mulheres poçoverdenses, para 

participarem da programação preparada para o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, na 
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Creche Municipal Josefa Ferreira dos Santos, a partir das 7h, com café da manhã, aula de dança, 

sorteio de prêmios e muito mais. Depois, o senhor o vereador Edson de Jesus Reis Santos falou 

sobre o convite da Prefeitura para participação de evento, alusivo ao Dia da Mulher, e refletiu que 

na cidade realiza muitas comemorações e festas, e comparou com a história de “Alice no País das 

Maravilhas”, afirmou que observa o que é mostrado nas redes sociais é muito diferente da 

realidade. O edil falou sobre as filas que estão se fazendo para marcar consultas e exames, onde as 

pessoas estão dormindo na rua, para conseguir uma ficha, e não compreende que tipo de 

valorização da mulher é esta. Destacou que não adianta fantasiar, ou colocar palavras bonitas em 

textos, se na prática não valoriza as pessoas na hora que mais precisam.  Na oportunidade, falou 

sobre a sugestão para a criação da Guarda Municipal, que também foi uma promessa de campanha 

do atual Prefeito. E, comentou que os agentes de trânsito estão trancados numa sala, onde ninguém 

vê, enquanto os índices de violência no município só aumentam, e indagou onde está o plano de 

segurança municipal?  O parlamentar afirmou que o Governo Municipal deve requerer mais apoio 

de segurança ao Governo do Estado, através de rondas, de mais policiais, para trabalhar junto com 

a guarda e os agentes de trânsito, além de fazer investimento na educação em longo prazo, para 

que os índices diminuam. O edil falou também sobre as inúmeras indicações que foram 

apresentadas ao Poder Executivo, e pediu desculpas ao colega Emílio, ex-secretário de Obras pelas 

cobranças, por não saber que ele não tinha condições para atendê-las.   Chamou a atenção que o 

Prefeito está utilizando o seu poder para manipular e fazer a “dança das cadeiras”, e destacou que 

se estivesse tudo indo bem, não teria mudado de secretários.  O edil relembrou que apresentou 

uma Indicação no ano passado, para a substituição de um monitor da urgência do Hospital, 

equipamento muito importante para estabilizar pacientes, nas até agora não foi consertado ou 

substituído.  Disse ainda que, o município reativou o telemedicina no ano passado, mas não o 

manteve e já houve casos em que pacientes com suspeita de infarto não puderam ser atendidos, 

pelo hospital cirurgia, por não ter exame que comprova a incidência do infarto, refletiu que a vida 

é a coisa mais importante para o ser humano, mas não está sendo levada em consideração por esta 

gestão, e reafirmou que no dia que as coisas estiverem boas ele se calará, ou agradecerá pelo que 

estiver sendo feito. Na ocasião, comentou que a educação de Poço Verde foi tão criticada na 

gestão do Professor Paulo Roberto Caduda, mas ele não deixava de buscar os direitos dos 

professores mesmo sendo aliado do Prefeito da época. Falou sobre a insalubridade dos Garis, e 

destacou que no Brasil existem mais processos que tratam dessa matéria, e todos os juízes deram 

causa a este direito, contudo, o perito que a Prefeitura contratou disse que os garis não têm direito 

a este benefício.  O edil declarou não compreender porque as pessoas estão caladas, e os sindicatos 

não se mobilizam contra o que está acontecendo. Enfatizou que os vereadores estão aguardando os 

Projetos com o reajuste dos servidores, a atualização do piso e o pagamento da regência de classe 

dos Professores, e indagou onde está escrito que o Piso só pode ser pago com os recursos do 

FUNDEB?  O senhor vereador Didiu indagou ainda quando será aberta a tão falada casa de apoio, 

que até agora não foi colocada à disposição, e ressaltou que essa administração está tão 

desacreditada, que as pessoas não acreditam mais no que é prometido.  E mais, disse que está na 

Câmara para cobrar e, não teme fazê-lo, pois não é subordinado a nenhuma liderança política. 

Afirmou que, o Prefeito não deve fazer comparação de gestões, tomando como base os últimos 

seis meses do seu antecessor, mas com os oito anos de administração de Antônio Dória e os 3 

primeiros anos de Thiago Dória. E, comentou que, as mesmas pessoas que criticam o ex-prefeito 

são as mesmas que, estiveram aliadas a ele por muito tempo, e que o abandonaram no fim da 

gestão, por não ver mais vantagem em acompanhá-lo, e finalizou que o senhor Presidente da Casa 
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é um homem corajoso, e que demonstrou atitude logo no início da gestão do atual Prefeito, 

concluiu o orador. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias comentou 

sobre as Sessões Itinerantes, e destacou que agora é um momento oportuno, para ir até as 

comunidades, para debater com os munícipes, os problemas de sua região, pois muitas delas não 

têm acesso às redes sociais, e que espera que os vereadores cheguem até eles, e pediu que essas 

Sessões sejam realizadas o mais rápido possível. Falou que existe uma Lei Municipal 721/2017, 

que instituiu a Semana da Mulher, e refletiu que o evento que será realizado pelo governo 

municipal, pode ser grande, mas não acredita que abranja tudo que as mulheres precisam. Pediu 

que, o Secretário de Saúde e a Secretaria de Assistência Social pudessem ampliar esse evento, para 

que ocorressem palestras para conscientização dos direitos das mulheres, entre outras atividades, 

para a promoção da saúde e prevenção de doenças. Falou também que a gestão peca muito, ao 

maquiar as coisas que estão acontecendo no município, e relembrou da palestra realizada 

recentemente com a senhora Nazaré Morais, sobre os animais, e destacou que, mesmo ela 

relatando que o recolhimento de animais abandonados é a pior solução para resolver o controle 

populacional, o município tomou essa iniciativa de recolhê-los e colocá-los num abrigo, o que 

acarretará procriação desses animais e proliferação de doenças, além de problemas com as pessoas 

que residem próximo ao local. Depois, o edil falou sobre à casa de apoio, e destacou que após o 

anúncio do Prefeito, se passaram dezoito dias, e até o momento a casa não foi aberta ao público, e 

o município está pagando o aluguel de um imóvel que não está tendo nenhuma função. Chamou a 

atenção novamente para o problema da fila para a marcação de consultas e exames, e da 

reclamação das pessoas que tem que dormir na fila, para conseguir uma ficha, e refletiu sobre o 

desrespeito as pessoas. O senhor vereador José Alessandro indagou ainda onde estão os agentes 

de trânsito do município? E relatou sobre o grande fluxo de pessoas que vêm do Conjunto 

Valadares, e que passam pela Praça do Triângulo por volta das 7h, para irem às escolas localizadas 

naquela região.  Destacou que, muitas dessas pessoas são crianças pequenas, e infelizmente os 

motoristas desrespeitam os pedestres.  Por isso, pediu que o Poder Executivo colocasse os agentes 

do DMTT, para organizar o trânsito nos horários de pico, oferecendo mais segurança as pessoas 

que passam naquele local de fluxo intenso. Por outro lado, falou sobre a educação e destacou que a 

maioria dos professores apoiou e apostou no atual Prefeito, principalmente a delegada do 

Sindicato dos Professores, que utiliza um grupo de uma rede social, para criticar o gestor anterior, 

mas não utiliza este mesmo meio de comunicação para cobrar o reajuste do Piso Salarial da 

categoria, haja vista que estamos no terceiro mês do ano. Relembrou que, em 2016, a mesma 

Delegada do SINTESE, cobrava ao Prefeito anterior, que pagasse o Piso Nacional através de 

Decreto, e indagou porque ela não faz o mesmo nesta gestão?  Porque o SINTESE não se mobiliza 

contra o Prefeito que está há um ano e três meses sem pagar a regência de classe? Na ocasião, o 

edil falou sobre a Indicação de sua autoria, solicitando providências emergenciais voltadas para a 

reposição de paralelepípedo na Travessa José Vieira, ao lado da Escolinha das Irmãs de Santa 

Maria, e destacou que o local está abandonado pelo poder público, haja vista que os moradores da 

localidade não são vistas como pessoas ilustres pelo poder público. Disse ainda, que os moradores 

dos bairros Vaquejada e Santa Cruz sofrem a mesma discriminação e desrespeito, pois as ruas da 

localidade estão a muito tempo esburacadas, e espera que o Prefeito possa realizar o serviço na 

área antes do período de chuvas.  Pediu ainda, que o Secretário de Obras tome providências, em 

relação a melhoria da iluminação pública no povoado Lagoa do Junco. Falou também sobre os 

conceitos de eficiência e de cidadania, e indagou se a gestão municipal está cumprindo com o que 

propõe? E, concluiu falando sobre a manipulação que a emissora de televisão Globo, tem feito 
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contra o ex-presidente Lula, e tem incentivado as pessoas mandarem vídeos comentando sobre o 

que o elas querem para o futuro do Brasil, mas refletiu que, a pergunta deveria ser o que eu vou 

fazer para melhorar o futuro do meu Brasil?  E, finalizou com a pergunta que Poço Verde estamos 

vendo? Pois estão brincando de fazer política com a troca de vereadores e de secretários, para 

beneficiar aliados, sem observar e se importar com os reais problemas da população. E, por não 

haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou 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 a Indicação de sua autoria, na qual solicita a 

ENERGISA, providências emergenciais voltadas para serviços de manutenção de toda rede 

elétrica do município de Poço Verde, com a finalidade de prevenir acidentes, a exemplo do que 

vem ocorrendo em outros municípios sergipanos. Por conseguinte, o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias parabenizou o colega Gilson pela iniciativa, e pediu que as pessoas 

tivessem muito cuidado quando estiverem próximas a rede de energia, para que não ocorram 

acidentes. Depois, o senhor vereador Gileno Santana Alves disse que não aceitou o cargo de 

Secretário em decorrência de acordo político, mas por vontade própria, e acredita que o colega 

Emílio fez o mesmo.  Retornou a esta Casa, não por ter sido maltratado, mas porque pediu ao 

Prefeito para assumir a Secretaria por apenas alguns meses. Observou o discurso do colega Edson 

e, percebeu que ele está muito preocupado, mas relatou que os demais também estão, e apesar dos 

esforços e cobranças dos vereadores que passaram por esta Casa durante os 25 anos de trajetória 

política, nem todos os problemas foram resolvidos. Disse ainda, que o Prefeito Iggor tem recebido 

as Indicações dos vereadores, mas no ano passado não atendeu, porque o município não estava 

recebendo recursos, em decorrência da falta de certidões negativas, mas espera que este ano, ele 

possa atender boa parte das solicitações dos vereadores. E mais, comentou que sempre foi um 

vereador inquieto e nunca teve problemas com os Prefeitos, e afirmou que para ele o que importa é 

que o Prefeito continue dando atenção às pessoas, que realize a manutenção das estradas como 

tem feito, e traga mais obras para o povo de Poço Verde. Continuando, o senhor vereador Pedro 

de Jesus Santos falou sobre o comportamento do SINTESE em comparação com a gestão 

anterior, destacando a tamanha falta de vontade de lutar e buscar os direitos da categoria do 

referido sindicato. Comentou que, os professores devem se unir, pois o SINTESE não é apenas o 

seu corpo diretivo, mas os professores como um todo. Afirmou que o governo está com uma visão 

equivocada com relação ao descumprimento do piso e da regência de classe, e o SINTESE está 

nitidamente apoiando o governo municipal. Além disso, pediu que o SINTESE fosse incisivo com 

esta gestão, como foi nos últimos seis meses da gestão passada. Na oportunidade, o edil agradeceu 

ao Prefeito pelo rápido atendimento da solicitação dos moradores da Cacimba Nova, que pediram 

o encaminhamento da patrol, para a construção de um campo de futebol na comunidade. 

Continuando, o senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza falou sobre as Indicações de sua 

autoria e, afirmou que, a casa de apoio tem sido muito solicitada pela população, que clama por 

um local para se abrigar na capital sergipana. Falou também sobre a retirada do lixão do povoado 

Rio Real, que já foi solicitada inúmeras vezes, mas nenhuma providência foi tomada até o 

momento. Na oportunidade, falou sobre a reforma da praça daquele povoado, que é muito 

necessária, já que os buracos são muito profundos, e impedem as pessoas de passar pelo local. O 

parlamentar justificou também a Indicação para a reforma do Posto de Saúde daquela 

comunidade, que está em precárias condições, também pediu a instalação de luminárias para o 

cemitério do povoado, calçamento para o conjunto habitacional, mas infelizmente ainda não foi 

atendido. A seguir, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos parabenizou o colega Gilson 
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pela brilhante Indicação para a prevenção de acidentes. O edil falou sobre a sua Indicação 

solicitando que fosse disponibilizada uma ambulância no povoado Lagoa do Junco, haja vista que 

é uma localidade muito distante, e quando as pessoas precisam de atendimento tem que fretar um 

carro ou depender da disponibilidade de lideres políticos da região, e assim ficar devendo favores 

a estes. Comentou que o ideal é o município oferecer o serviço de forma pública. Disse ainda, que 

a escola do povoado Queimada Comprida está precisando de uma reforma, e comentou que as 

escolas do município estão precisando de melhorias, para atrair mais os alunos. E, chamou a 

atenção que os representantes do SINTESE tem criticado muito, o governo do Estado, mas nada 

tem dito sobre o governo Municipal. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias falou novamente sobre os R$ 417 mil reais que o município recebeu de salário 

educação,  recursos estes que deveriam ser utilizados para reformar escolas, para o transporte 

escolar entre outras coisas. Relembrou que em 2015, o ex-secretário Caduda utilizou os recursos 

para reformar a Escola Municipal Hildete Falcão, que se tornou muito atrativa, e teve um superávit 

de matrículas na época. Declarou em seguida o orador, que o poder público deve fazer a sua parte 

e investir nos prédios públicos, melhorar o transporte para atrair mais alunos para a rede, e 

indagou o que foi feito com os recursos do salário educação?  Em seguida, o senhor vereador 

Gilson do Rosário comentou que, as informações referidas pelo colega José Alessandro sobre a 

utilização dos recursos do salário educação estão publicadas no portal da Transparência, bem 

como todas as despesas que são realizadas pelo município.  E ressaltou que, infelizmente os 

vereadores da oposição não reconhecem o que a gestão vem fazendo, e continuam criticando, além 

disso,  quando o vereador Emílio estava assumindo a Secretaria de Obras, os colegas o criticavam 

bastante, e agora tecem elogios a ele. Na ocasião o senhor vereador Gilson recomendou que os 

colegas tivessem coerência com o que vão falar, para não serem mal interpretados pelas pessoas, e 

refletiu sobre a atitude do colega de segurar os Projeto de Lei 946 e 947, fazendo política 

mesquinha, para não ser aprovado e, fazendo  com que o município deixasse de arrecadar 

recursos, mas, no entanto estes continuam criticando o Prefeito de não estar atendendo as 

demandas da população. Continuando, o senhor vereador José Alessandro afirmou que, em 

nenhum momento passou a mão na cabeça do Secretario de Obras, e esclareceu que não segurou 

os Projetos, por perseguição política, mas por serem projetos extensos e, que compreendem 

diversos itens que devem ser analisados com cautela, principalmente os impostos a pessoas de 

baixa renda. Pediu ainda, que o Poder Executivo desmembrasse alguns itens do Projeto, e os 

encaminhassem separadamente, para que os vereadores aprovem mais rapidamente essas matérias. 

O senhor vereador Gilson explicou que, não se pode desmembrar o Projeto, tampouco retirá-lo da 

pauta, e os impostos que o colega citou já existem, mas nunca foram cobrados. 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 oito de março dois mil e dezoito, às 

dezenove horas realizarem a próxima Sessão Ordinária, e para constar eu, vereador Pedro de 

Jesus Santos, lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo.  

 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, em seis de março de 2018. 
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