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Ata da Sexagésima Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em trinta 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, 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, 

foi apresentada a seguinte proposição: Indicação 084/2018 - A Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo, voltadas para o que segue: 1.Melhoria da iluminação pública da Rua João Leal de 

Araújo, localizada no Conjunto Habitacional Silvino Augusto de Souza, na sede desta 

municipalidade, de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos. No Grande 

Expediente, em atendimento a Lei Municipal 623/2012, o Secretário Municipal de Obras e 

Urbanismo, senhor João Ramalho Barreto Conceição, falou sobre as ações realizadas pela 

Secretaria a qual responde. Ele falou sobre os serviços de paisagismo que estão sendo realizados 

nas Praças da cidade, como: Praça da Santa Cruz, Praça Tancredo Neves, entre outras. Falou 

também sobre a iluminação pública de diversos logradouros, e destacou a substituição das 

lâmpadas existentes, por lâmpadas metálicas, que tem trazido resultados melhores no grau de 

luminosidade, que é bem maior que as antigas, melhorando também a questão da segurança 

pública.  O Secretário falou sobre os serviços de limpeza e capinagem de ruas e praças, através dos 

mutirões realizados constantemente, com serviço braçal. O senhor João Ramalho afirmou que 

muitas pessoas têm elogiado a limpeza da cidade, mas relatou o orador a dificuldade que os 

servidores enfrentam para realizar a limpeza pública, pois, infelizmente as pessoas não contribuem 

com a limpeza, e colocam lixo em horários que o carro não passa, nem acondicionam de maneira 

correta. Ele pediu a colaboração dos membros da Casa, no sentido de orientar as pessoas, como 

também se torna necessário um trabalho educativo nas escolas, para ajudá-la na limpeza do 

município. O titular da pasta de Obras em seguida, falou sobre a limpeza das praças dos povoados 

Tabuleirinho, manutenção e construção de pavimentação a paralelepípedo em diversas ruas da 

cidade.   E mais, afirmou que a Gestão Municipal está aguardando as emendas parlamentares 

direcionadas pelo Deputado André Moura, em torno de 450 mil para a realização de obras de 

pavimentação a paralelepípedo. O Secretário afirmou ainda que, existe um servidor responsável 

por receber as demandas na Secretaria, e colocando-as no cronograma de atendimento, a exemplo 

da poda de árvores realizada em 35 ruas de junho até outubro. Disse também, que cada tipo de 

serviço realizado pela Secretaria tem uma pasta, e todos os serviços são catalogados nestas pastas 

e direcionados para o responsável pela realização do serviço. Na oportunidade, o Secretário de 

Obras falou sobre o cronograma de manutenção de estradas vicinais com mais de 300 quilômetros 

melhorados, além das limpezas das nações, e dos locais onde as pessoas têm despejado entulho de 

obras e outros materiais de maneira inadequada. O senhor João Ramalho comentou que, a Praça 

do Conjunto Valadares não poderá passar por melhorias, pois, os recursos que foram direcionados 

para a obra ficaram travados de 2011 a 2016, e o Ministério do Turismo retomou esse recurso, e a 

obra terá de ser feita com recursos próprios. Falou sobre a coleta de lixo, que é realizada na sede 

do município, como também nos maiores povoados, através de carros coletores, com capacidade 

de 15 toneladas, como também as carroças que auxiliam a coleta de entulho produzido pelos 
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serviços executados pela Prefeitura. Continuando, o orador falou sobre a limpeza periódica dos 

cemitérios municipais da sede e dos povoados, inclusive destacou que também colabora com a 

limpeza do Cemitério da Santa Cruz, que é administrado pela paróquia. Ainda sobre o paisagismo 

das praças, o Secretário comentou que tem feito junto aos servidores da Secretaria e ao senhor 

Carlos, um trabalho de reaproveitamento de pneus usados, preservando o meio ambiente, bem 

como evitando a proliferação de doenças. Na ocasião, ele falou sobre a retomada das obras das 

Unidades Básicas de Saúde e, destacou que já estão sendo realizadas as obras nos povoados Saco 

do Camisa, e no povoado Tabuleirinho, e da academia da saúde, estas última o Prefeito está em 

Brasília, buscando o desentrave dos recursos, para que até o início do ano sejam entregues à 

sociedade.  Em relação à atitude do Prefeito de retirar alguns quiosques, que existiam no calçadão 

do Mercado, destacou que foi uma decisão incialmente questionada por alguns munícipes, mas 

atualmente tem sido elogiado por muitas pessoas, pois, as avenidas ficaram mais bonitas através 

desta ação. Ele comentou que, algumas pessoas têm falado sobre a situação das palmeiras que 

foram plantadas nos canteiros das avenidas Capitão José Narciso e Epifânio Dória, e afirmou que, 

elas estão sendo acompanhadas por um técnico agrícola, que tem orientado o manejo correto 

daquelas plantas, para que elas cresçam de forma saudável. Disse ainda, que o prédio do mercado, 

não foi demolido ainda, porque depende da liberação da licença ambiental da ADEMA, que exige 

que no Projeto seja relatado o que será feito com o material proveniente da demolição, e o mesmo 

foi elaborado pelos estagiários do curso de Engenharia da Faculdade AGES. O senhor João 

Ramalho falou também sobre o reaproveitamento de alguns materiais como telhas e madeiras do 

mercado em outras obras no município, bem como também falou sobre a fábrica de artefatos de 

cimento do município, que estão confeccionando manilhas utilizadas para a construção da rede de 

esgoto. Disse, também que é de responsabilidade da Secretaria de Obras a limpeza do CECAF, 

que é realizada aos sábados após a feira, a partir das dezessete horas. Ele falou também sobre a 

emissão de alvarás, para a instalação de ligação de água junto à DESO. O Secretário pediu a 

colaboração dos edis, para conscientizar as pessoas sobre o descarte adequado do lixo doméstico, 

bem como do descarte correto do entulho proveniente de obras, contribuição da limpeza das ruas e 

praças, como também a conscientização dos munícipes, para emissão de alvarás para construção 

de obras no município, como também a construção de fossas sépticas nessas construções, haja 

vista que o município não tem rede de esgotamento sanitário, mas de águas pluviais.  E mais, falou 

sobre os animais soltos nas ruas e praças da cidade, e da dificuldade do município de apreender 

esses animais, haja vista que não tem onde acomodá-los. Por conseguinte, o orador falou sobre a 

problemática dos loteamentos clandestinos, nos quais os proprietários acreditam que a Prefeitura é 

quem tem responsabilidade de realizar obras de calçamento e infraestrutura de rede de esgoto, e 

contou alguns exemplos.  O Secretário falou também sobre a recuperação da ponte no povoado 

Malhada Grande, que estava a ponto de cair por onde trafegava diversos veículos, inclusive o 

ônibus escolar, da poda de árvores nas ruas e praças, manutenção de rede de esgoto, reforma no 

prédio da Secretaria Municipal de Obras, com reaproveitamento de material, também falou da 

manutenção da iluminação pública das ruas e praças, bem como de prédios públicos, realizados 

pela equipe de apoio da Secretaria. O Secretário João Ramalho em seguida comentou sobre 26 

pessoas que foram condenadas pela justiça a prestar serviços comunitários e estão à disposição da 

Secretaria, realizando diversos serviços de limpeza pública e manutenção de praças e jardins da 
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cidade. Informou o orador na sequência que o Poder Executivo disponibilizará o terreno do antigo 

matadouro, para ser construído o galpão de triagem de material reciclável da cooperativa de 

catadores do município. Na oportunidade, comentou que está doando materiais para confecção de 

lixeiras, para serem instaladas nas praças e logradouros públicos, mostrou registros fotográficos de 

todas as atividades que a Secretaria vem desenvolvendo ao longo dos meses. Depois, a senhora 

vereadora Josefa Délia Félix dos Reis comentou que, o Secretário João Ramalho é muito atuante 

e busca sempre a perfeição, e está sempre acompanhando as atividades dos seus subordinados bem 

de perto, e parabenizou pelo trabalho dele. A edil comentou, que sempre passa pelo bairro Xique-

Xique, e indagou ao Secretário, porque sempre tem lixo espalhado naquela comunidade e porque 

os gestores nunca olham por aquela comunidade? Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de 

Jesus Santos parabenizou o Secretário pelo desempenho de suas atividades, tanto na sede como 

nos povoados e também agradeceu a contribuição que ele deu para o cemitério do Distrito de São 

José.  Em seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, existe uma 

Praça próxima ao conjunto Valadares que está com deficiência na iluminação pública, e ainda, 

falou sobre uma solicitação que já fez em outras ocasiões, para a construção de um banheiro 

adequado para as pessoas, bem como a colocação de cobertura no ponto de ônibus existente na 

Praça Osória Mota. Continuando, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos parabenizou 

toda a equipe da Secretaria Municipal de Obras, pelo trabalho que vem desenvolvendo com a 

pavimentação de ruas, melhoramento de iluminação pública entre outros. Ele afirmou que, suas 

Indicações têm sido atendidas, e apresentou um ofício se disponibilizando ao Secretário Municipal 

de Obras para a realização de reunião às 9h do dia 6 de novembro, do corrente ano.  Depois, o 

senhor vereador Gilson Santos do Rosário agradeceu e parabenizou o Secretário Municipal de 

Obras pelo trabalho que vem desenvolvendo na pasta, e lamentou a ausência da população na 

Sessão. Depois, o senhor Presidente parabenizou o Secretário pelo entusiasmo e pelo zelo com a 

pasta, a qual responde, e sugeriu ao mesmo, que fossem construídos pontos de ônibus nas 

Rodovias, que ficam nas proximidades do Conjunto Silvino Augusto, tanto no sentido Tobias 

Barreto, como também no sentido Simão Dias, e outras regiões da cidade. Na ocasião, o edil 

também indagou se existe alguma iniciativa ou planejamento na Secretaria de Obras no sentido de 

fazer uma avaliação de uma área, entre a Fábrica da Dakota até o terreno de Nonô de Lerindo na 

Fazendinha, para a construção de uma rede de esgoto beneficiando as pessoas que moram naquela 

localidade.  Ele sugeriu ainda, que na próxima apresentação da Secretaria, que a equipe pudesse 

trazer informações sobre as Indicações que foram encaminhadas à Secretaria de Obras, dizendo se 

já foram ou não atendidas, e por qual motivo não foram. Por fim, ele disse que é favorável a 

criação de leis que punam as pessoas que jogam lixo nas ruas, e destacou que seria interessante 

que o Poder Executivo encaminhasse um Projeto de Lei dessa magnitude. Depois, o Secretário 

João Ramalho comentou que, a questão do lixo no bairro Xique-Xique é muito mais educativa, 

que operacional, pois, lamentavelmente as pessoas tem o péssimo hábito de jogar o lixo nas ruas. 

No entanto, ele buscará ajuda dos líderes comunitários da localidade, como também da direção da 

Escola Estadual Antônio Muniz, para fazer um trabalho de conscientização com as pessoas que 

moram na comunidade, pois, a Secretaria já realizou limpeza naquela área, mas infelizmente as 

pessoas tornam a colocar entulho e lixo. Ele afirmou ainda, que este trabalho de conscientização 

pode ser feito em todas as escolas e bairros do município, e se dispôs a fazê-lo, pedindo a 
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colaboração dos vereadores, para ajudar nessa tarefa elaborando um projeto inserindo a Secretaria 

de Obras nessas demandas. Já em relação ao cemitério do Distrito São José, o Secretário afirmou 

que, continuará com a manutenção do local, mesmo após o dia 02 de novembro. E, em relação à 

praça que o colega José Alessandro citou, o Secretário afirmou que é uma intenção da 

administração melhorar aquele espaço entre a praça e a quadra no Conjunto Pedrinho Valadares. 

Ele disse ainda, que a Praça Osória Mota já está inserida num Projeto de melhoramento, que 

precisará do apoio dos proprietários dos quiosques existentes naquele local, e destacou que, as 

arquitetas da Prefeitura estudarão a melhor forma de aproveitar todos os espaços existentes, sem 

retirar os idosos que convivem naquele local. Ele disse ainda, que o município passa por uma crise 

financeira, e tem trabalhado com muita criatividade, responsabilidade, amor e respeito, para 

conseguir alcançar os resultados que as pessoas têm visto. E mais, disse que um dos calcanhares 

de Aquiles do município é a iluminação pública, pois, todos os dias as pessoas solicitam braços de 

luz em seu gabinete, e até mesmo na sua casa, e destacou que as pessoas não compreendem que a 

Prefeitura não está em condições de atender a todas as demandas, além disso, a taxa de iluminação 

pública está em torno de 100 mil reais mensais, e fica a cargo do município pagá-la. Ele disse 

ainda, que os vereadores têm que se sensibilizar com o Poder Executivo, e pensar em implantar a 

Taxa de Iluminação Pública, e a própria distribuidora de energia dispõe de técnicos, que podem se 

reunir com os vereadores, para conscientizar os vereadores sobre o tema. Em relação à rede de 

esgoto, o Secretário comentou que é necessário fazer o estudo, o orçamento de material, para 

verificar se o município terá condições de realizar o serviço. Ele disse ainda, que todas às vezes 

que aparecem solicitações na Secretaria, após a realização do serviço, o Secretário tem o cuidado 

de ligar para o solicitante, e saber se a solicitação foi atendida e se está funcionando a contento, 

mas, agradeceu a sugestão do Presidente da Casa. Ele disse ainda, que a Secretaria Municipal de 

Obras tem atendido as Indicações e demandas de acordo com a disponibilidade de recursos que 

possui, mas, os serviços que são de grande urgência têm sido priorizados. O senhor vereador João 

Ramalho agradeceu a oportunidade de mostrar para a sociedade o seu trabalho e de sua equipe, e 

se colocou à disposição no que for necessário, com responsabilidade e dentro do planejamento. 

Dando continuidade ao Grande Expediente, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou 

que, durante o período eleitoral utilizou a Tribuna para apresentar e defender os candidatos, que a 

seu ver desenvolveria o seu município, o seu estado e país, sempre respeitando democraticamente 

os posicionamentos dos colegas. Ele afirmou que, seu candidato a deputado estadual não venceu o 

pleito em nível de Sergipe, mas ficou muito satisfeito com a expressiva votação que ele obteve no 

seu município. E mais, disse que se seus candidatos fossem vitoriosos, cobraria os compromissos 

que fizeram com a população, sempre com muita responsabilidade, e neste sentido anunciou que, 

o deputado federal que apoiou Fábio Reis já sinalizou a liberação de emenda, para o hospital 

universitário de Lagarto.  O edil falou também sobre o resultado dos candidatos ao cargo de 

Governador do Estado, e citou os percentuais de todos os candidatos, destacando aqueles com 

mais expressividade de votos, e comparando com os candidatos que obtiveram poucos votos no 

primeiro turno. Ele afirmou que, antes do pleito, algumas pessoas afirmavam que o candidato 

Belivaldo Chagas não obteria 600 votos, e surpreendentemente logo no primeiro turno, ele obteve 

mais de 25% dos votos válidos no município de Poço Verde, com o apoio dele, dos vereadores 

José Alessandro e dona Délia, Eduardo de Milton, do Sindicato dos Trabalhadores entre outras 
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lideranças políticas do município.  Ele disse também que, o agrupamento do Prefeito no segundo 

turno decidiu apoiar o candidato Belivaldo, que logrou êxito nas eleições e venceu o pleito, com 

muita folga, inclusive no município. O senhor vereador Pedro comentou que, desde 2006 tem 

apoiado o mesmo grupo político para o governo do Estado, e tem obtido êxito, e mais, comentou 

fez uma comparação que os candidatos Belivaldo e Valadares Filho obtiveram no segundo turno, e 

constatou que, somando os votos que Belivaldo obteve no primeiro turno, com o resultado que o 

candidato Valadares Filho obteve no segundo, demonstrou que, o grupo „Boca Preta‟ está cada vez 

mais forte. Ele disse ainda, que recentemente o líder do Grupo Boca Preta fez algumas declarações 

na rádio local, e o vereador José Alessandro, apesar de também fazer parte do grupo e de sempre 

defendê-lo, não concordou com o que o senhor Antônio Dória falou, e sentiu a necessidade de 

ligar para a rádio para questionar o que estava sendo dito naquela ocasião. O edil lembrou ainda, 

que é normal e natural às pessoas discordarem umas das outras, e na política não é diferente, e 

afirmou que não estão mais naquele tempo onde as pessoas seguiam apenas as decisões de um 

líder e seguiam sem pensar. Declarou o orador que as pessoas tem o direito e a liberdade de 

escolher aquele representante, que acha que será melhor para a sua comunidade, e também tem o 

dever de respeitar a opinião dos outros que escolheram um candidato diferente.  E mais, disse que 

o brasileiro é sábio, e deu o seu recado nessas eleições, renovando muitos políticos que vão 

representar-lhes na Câmara dos Deputados, bem como no Congresso Nacional, e espera que esses 

políticos façam a diferença que o povo tanto requer. Em relação ao cargo de Presidente, o orador 

afirmou que apoiou no primeiro turno Ciro Gomes, e no segundo Haddad, e afirmou que tomou 

esta decisão, porque não concordava com o discurso de Bolsonaro, pois, lhe deixava muito 

assustado, mas reconhece que nos planos de governo dos dois candidatos existiam coisas boas e 

ruins, e espera que o Presidente eleito faça uma boa gestão.  Ele disse também que, essas eleições 

criaram uma fábrica de fake news, e espera que nas próximas eleições este tipo de comportamento 

não continue, pois, muitas vezes essas falsas notícias são prejudiciais, para a imagem de qualquer 

candidato, e é ruim para o país. Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos 

comentou que, infelizmente essas eleições houve muitas brigas entre pessoas de diversas famílias, 

porque uns não respeitam a opinião do outro, e destacou que a democracia deve ser exercida com 

respeito, e somente assim é que se pode ter um país melhor. Na oportunidade, ele parabenizou os 

colegas que apoiaram Belivaldo, que foi vitorioso no segundo turno, e lamentou as críticas que 

algumas pessoas fizeram, aos colegas que fazem parte do grupo Boca Preta, e que decidiram 

apoiar Belivaldo. Ele disse ainda, que acha muito equivocado fazer comparações de votações entre 

o primeiro e segundo turno, pois, interpretar o voto das pessoas depende de muitas variáveis.  Ele 

comentou ainda, sempre afirmou que votaria em Bolsonaro, e desde 2004 vem acompanhando-o, 

bem como vem percebendo que este é uma pessoa simples, se identifica com ele, porque fala o 

que pensa, como também tem seus posicionamentos firmes em defesa dos direitos das famílias, e 

por isso decidiu apoiá-lo. O orador comentou que, não houve golpe, nem ditadura militar, e o 

candidato venceu o pleito nas urnas, fazendo uma campanha relativamente barata, utilizando 

apenas um celular, através de seus seguidores nas redes sociais. Afirmou que, sempre soube que 

Bolsonaro chegaria a Presidência, pois, sentia que as pessoas queriam mudança, e o antipetismo 

cresceu muito nos últimos tempos. O senhor vereador Edson afirmou ainda que, não apoiou 

Belivaldo, mas deseja que ele faça um bom governo, para que o Estado de Sergipe saia dessa 
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terrível crise, principalmente na saúde, pois as pessoas precisam de uma qualidade de vida melhor. 

Ele disse ainda, que não está triste com o resultado das eleições, pois sua alegria não depende de 

processo eleitoral, ela vem do senhor Jesus, e apesar de só ter sido vitorioso para o cargo de 

Presidente não vai mudar o seu jeito de ser, e continuará fazendo o seu trabalho, assim como os 

demais colegas vereadores. E, chamou a atenção que o papel do vereador é o de cobrar de maneira 

responsável, torcendo para que o governo dê certo, pois, todos se beneficiarão disso. Ele falou 

também que, apresentou uma Indicação solicitando iluminação pública numa rua do Conjunto 

Silvino Augusto de Souza, bem como afirmou que, na próxima quinta se dirigirá ao DENOCS e a 

ENERGISA, para solicitar a ligação elétrica de quatro poços artesianos, que foram construídos 

através de emenda do Senador Valadares, e que não estão funcionando por falta de ligação 

elétrica. Ele concluiu dizendo que, os vereadores devem unir-se e trabalharem pelo povo, e se 

quiserem ter êxito nas próximas eleições necessitam estar agrupados. Por conseguinte, o senhor 

vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, há uma situação parecida no Estado da Bahia, 

em relação à questão dos poços referidos pelo colega Edson e, destacou que, lá a companhia 

energética ainda não fez a ligação, porque está aguardando a liberação do órgão ambiental, e 

possivelmente a mesma situação esteja ocorrendo em Sergipe.  Ele falou também que é natural as 

pessoas que ganharam uma eleição tripudiarem dos que perderam, mas, não concordou com o 

comparativo feito pelo colega Pedro, no entanto, reconhece que o resultado obtido por Belivaldo 

no segundo turno foi muito expressivo, e se deu pela soma dos agrupamentos. E mais, comentou 

que, em momento nenhum o grupo do Prefeito brigou por cargos, e que o único interesse é o 

benefício da população, e decidiu-se optar por Belivaldo, pois, era o candidato mais próximo da 

administração municipal. Ele disse ainda, que o Prefeito Municipal, O Governador Belivaldo, os 

deputados Zezinho Guimarães e João Daniel e outros políticos estão em Brasília, buscando 

emendas e verbas positivas e impositivas para o município.  O edil comentou ainda, que teve uma 

grata surpresa com alguns políticos que venceram as eleições, que não costumavam retornar as 

cidades, mesmo sendo eleitos, e destacou que o eleito Rogério Carvalho, mesmo depois das 

eleições veio a Poço Verde, e recebeu algumas pessoas, e em breve realizará uma grande reunião 

com diversas lideranças políticas de Poço Verde, que votaram e acreditaram nele. Ele disse 

também que o deputado Zezinho Guimarães e outros também irão visitar Poço Verde, e se 

hospedarão em sua casa e na casa do colega Amaury, o edil contou que acha muito importante 

criar um vínculo de amizade com seus representantes. O senhor vereador Gilson comentou ainda, 

que o deputado João Daniel já indagou quais as necessidades do município, e se colocou à 

disposição para ajudar no que for necessário. Ele concluiu dizendo que, independente do resultado 

das eleições os vereadores devem unir-se, para buscar melhorias para o povo de Poço Verde. 

Continuando, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias agradeceu e parabenizou os 

sergipanos, que confiaram o seu voto no candidato Belivaldo Chagas, e se comprometeu a buscar 

melhorias para o município. Ele parabenizou o senhor vereador Pedro, pelas suas palavras e 

afirmou que, o resultado destas eleições no município mostrou qual agrupamento político está 

mais fortalecido, e espera que, o grupo se una cada vez mais, para colocar nomes à disposição das 

pessoas, pensando nas próximas eleições daqui a dois anos. Na ocasião, o edil agradeceu a todos 

os trabalhadores rurais, em especial ao Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.  Falou 

sobre um problema que tem afetado a comunidade Barragem, que é a questão do abastecimento de 
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água, e agradeceu ao ex-prefeito Thiago Dória, que na sua gestão disponibilizou 1800 metros de 

canos, bem como ao atual Prefeito Iggor Oliveira, que disponibilizou maquinário para a instalação 

dessa tubulação, e pediu que o Prefeito pudesse disponibilizar mais 1400 metros de canos, para 

concluir a interligação das tubulações, para que a comunidade possa ser abastecida o quanto antes.  

O edil falou ainda, sobre a postura do atual Secretário Municipal de Obras, e refletiu que na gestão 

passada ele cobrava, e dizia que não existia crise, mas, atualmente os vereadores cobram e o que 

mais se ouve é a palavra crise. Ele pediu ainda, que o Secretário João Ramalho criasse mais, e 

que apesar de algumas praças terem melhorado seu aspecto, não quer dizer que os vereadores e a 

comunidade não devem parar de cobrar, pediu também que ele ensinasse ao colega Eliel a 

trabalhar com amor, respeito e carinho pela educação, e se sensibilizasse com a situação dos 

professores contratados, que estão há mais de quatro meses sem receber. O edil falou sobre a 

situação dos cemitérios locais, que estão superlotados, e pediu que o Secretário, juntamente com o 

Prefeito tivesse a iniciativa de buscar alternativas para construir um novo cemitério, pois, este é 

um problema que já está afetando as famílias poçoverdenses.  Ele disse ainda, que, o município 

deve ter a iniciativa de apoiar as instituições que realizam trabalhos sociais, retirando os jovens 

das ruas e de situações de risco, como o Projeto Casa, Escolinha Pé no Chão, com o Mestre 

Faísca, Dona Raimunda que são organizadores do grupo de Reisado e Quadrilhas Juninas, entre 

outros.  O edil parabenizou o colega Gilson autor da lei, que obriga os Secretários Municipais a vir 

a esta Casa, para prestar contas de suas pastas, e sugeriu que fosse feita uma alteração na lei, 

determinando o tempo de apresentação, que os oradores sejam sucintos e exponham apenas os 

dados do período que está vigente, e não de períodos anteriores, para que a apresentação não seja 

tão extensa, cansativa, e sem objetividade. Por meio de aparte, o Presidente da Casa, explicou que 

a lei não estipula tempo, mas tentará organizar as próximas apresentações com os próximos 

Secretários, para que estes sejam mais sucintos, como também não repreendam os vereadores, 

haja vista que este não é o papel deles. Continuando, o senhor José Alessandro relembrou que, no 

dia que ligou para a rádio, para falar com o ex-prefeito Antônio Doria, disse que ser um líder não é 

ser posicionista, ou seja, querer que todos sigam o seu posicionamento, sem contestação. Ele 

ressaltou que, não tem líder, mas amigos que lhe ajudam e que aconselham, e a quem ele respeita. 

Ele disse também que, não aceita que as pessoas generalizem as suas escolhas, e não se sente 

traidor do grupo, por ter seguido uma proposta diferente, e destacou que tem o seu posicionamento 

e respeita a todos, pois é representante do povo. O edil leu um texto reflexivo: “O mundo não é 

dos espertos. É das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza, um dia é descoberta e vira 

vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as gerações do futuro. Uma corrompe a 

vida, e a outra enobrece a alma”, e concluiu dizendo que continuará cobrando melhorias para a 

população poçoverdense. E, por não haver outros edis inscritos para o Grande Expediente, ou 

matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início as Considerações 

Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou sobre a origem 

do mal-entendido, que vem sendo propagado. Na última sexta-feira, foi ao último comício de 

Belivaldo em Simão Dias, acompanhado de várias outras lideranças, e ao final do mesmo, o 

senhor Rogério Carvalho convidou as pessoas que estavam ali presentes, para ir à casa de Evislan, 

que faria uma carreata em apoio a Haddad, em Poço Verde no sábado. O senhor vereador Pedro 

comentou que, ligou para Evislan para perguntar se ele e as demais pessoas poderiam ir, e ele 
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disse que sim. Ao chegar ao local, o Senador Rogério pediu para tirar uma foto, juntamente com o 

Prefeito Iggor Oliveira, Evislan, Eduardo de Milton, Gilson e o vice-prefeito Roberto Barracão, e 

esta foto repercutiu nas redes sociais. No domingo, o edil e o senhor Eduardo foram para as 

avenidas comemorar a vitória de Belivaldo, e logo se aglomeraram algumas pessoas, dentre elas o 

Prefeito Municipal, o que também foi criticado nos grupos de whatsapp. O edil falou que, as 

pessoas estão confundindo as coisas, e uma foto não diz nada sobre o posicionamento de cada um, 

e explicou que continua no grupo Boca Preta, mas, não esconde seu voto nem suas escolhas, e 

destacou que as pessoas que querem entrar na vida pública têm que ter isso em mente, deve estar 

seguras sobre suas ideias e posições e mantê-las, sempre tendo um embasamento para tal. Por 

conseguinte, o Presidente da Casa comentou que, naquela manhã os alunos da Escola Estadual 

Professor João de Oliveira estiveram na Câmara, para falar sobre o Projeto Parlamentar Por Um 

Dia, e pediram o apoio da Câmara de Vereadores, para utilizar o espaço da Câmara, para 

reproduzir o que eles fizeram na Assembleia Legislativa. O edil disse ainda, que visitou o Hospital 

Municipal, e foi muito bem recebido pelo Secretário Municipal de Saúde. Na oportunidade, o edil 

indagou sobre as ambulâncias existentes no município e suas condições de uso, falou sobre a 

quantidade de fichas para marcação de exames, que é insuficiente, situação que já estar sendo vista 

com o Prefeito Municipal, para aumentar o número de atendimentos. Além disso, falou sobre os 

atendimentos odontológicos, e destacou que existem três dentistas, que atendem uma média de 10 

pessoas por dia cada um, todos os dias da semana. Já em relação ao PSF do bairro Fazendinha, 

destacou que está sem médico, e indagou o que pode ser feito com as pessoas que são atendidas 

por esta equipe? O Secretário Municipal de Saúde naquela ocasião disse que, os agentes de saúde 

estão direcionando os atendimentos para outras equipes. Por fim, falou sobre a questão dos 

transportes que levam os pacientes para Aracaju, e disse que, existem veículos exclusivos que 

levam os pacientes oncológicos e de hemodiálise, e outros que são priorizados os pacientes com 

consultas e exames marcados no SUS, e quando há necessidade contrata mais veículos. Ainda 

sobre o encontro que manteve com o Secretário Municipal de Saúde, o senhor Presidente declarou 

que em relação aos medicamentos da farmácia básica, foram feitas licitações, mas as empresas 

vencedoras não atenderam aos requisitos exigidos, mas, foi informado que este problema está 

sendo resolvido. 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 primeiro 

de novembro de dois mil e dezoito, 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, em trinta de outubro de 2018.  
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