
  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 Sexagésima Terceira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em cinco 

de novembro, 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, Emílio de Jesus Souza, Gileno Santana Alves, 

Gilson Santos do Rosário, Josefa Delia Felix 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: Indicação 137/2019 - Ao excelentíssimo Presidente da Companhia de 

Abastecimento de Água - DESO, solicitando o que segue: 1.Providências emergenciais, voltadas 

para regularização do abastecimento de água, na comunidade Tabuleirinho, neste município, tendo 

em vista que atualmente o serviço vem sendo cobrado através de faturas, sem a disponibilidade de 

tal serviço, de autoria do senhor vereador Gilson Santos do Rosário; Indicação 138/2019 - Ao 

senhor Antônio Mario Almeida Fonseca Secretário Municipal de Educação, solicitando o que 

segue:1.“Providências emergenciais voltadas para a regularização imediata do transporte escolar, 

que atende aos alunos da Escola Municipal João Rabelo do Rosário, do povoado Lagoa do 

Mandacaru", de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos; Moção de 

Congratulação 031/2019 - Moção de Congratulação ao senhor Vilson de Oliveira Sousa, pelo 

compromisso e dedicação no desenvolvimento de suas atividades laborais, na Câmara Municipal 

de Poço Verde, de autoria do Presidente Alexandre Almeida Dias. No Grande Expediente, a 

senhora Luciana Bispo de Jesus da Associação Brasileira de Cuidadores e Cuidadoras Especiais 

de Tobias Barreto - ABRACCE, em atendimento ao Requerimento 026/2019 falou sobre a 

importância da Equoterapia no tratamento de crianças que necessitam deste tratamento. A senhora 

Luciana explicou que, as atividades da associação iniciaram em 2016, mas ocorreram alguns 

contratempos e pararam, retornando em 2019, com a equoterapia. Ela explicou que, a associação 

está desenvolvendo as atividades por conta própria, pois não recebe ajuda financeira de nenhum 

órgão público, ou outras entidades e, sobrevive apenas com a contribuição das mães que são 

membros da associação, que pagam o valor de R$ 15 reais mensalmente.  Ela disse ainda, que a 

equoterapia é realizada na propriedade de um empresário tobiense, que cede seus animais para que 

as crianças façam esse tratamento. Ela pediu o apoio da casa legislativa, para que ajudem as mães 

poçoverdenses a levarem seus filhos portadores de necessidades especiais diversas, para 

realizarem a equoterapia. Luciana pediu que os vereadores intermediassem junto ao município, o 

transporte para levá-los até a fazenda em Tobias Barreto, haja vista que essas pessoas não têm 

condições financeiras para tal. Ela comentou que, a equoterapia atualmente é lei, mas reconhece 

que os municípios estão passando por crise, e pediu apoio de todos para continuar realizando o seu 

trabalho social, pois as mães e crianças necessitam de muita ajuda. A oradora informou que, a 

senhora Maria José enfrenta grandes dificuldades, para levar o seu filho cadeirante para a 

equoterapia, pois mora no povoado Lagoa do Junco e, como não tem veículo, leva-o numa moto, 

junto com o seu esposo, arriscando-se pelas estradas. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson 

Santos do Rosário parabenizou o colega Edson, pela iniciativa de trazê-la a esta Casa, para prestar 
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esclarecimentos. Ele disse ainda, que percebeu na fala da oradora, que a associação não tem 

ligações políticas, e indagou se ela já procurou algum deputado, para dar apoio e incentivo 

financeiro? Luciana informou que a associação está totalmente legalizada e já é reconhecida como 

utilidade pública municipal, disse também que já foi encaminhados os documentos para ser 

reconhecida no âmbito Estadual e Federal. O senhor vereador Gilson se colocou à disposição da 

Presidente da associação para ajudá-la a registrar a entidade do âmbito federal. Depois, o senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, a senhora Maria José o procurou e, mostrou 

que de todas as terapias que o filho já fez, a equoterapia foi a que trouxe resultados mais rápidos. 

Ele falou sobre as dificuldades que as mães de crianças portadoras de necessidades especiais 

enfrentam diariamente, com a falta de transporte adequado para levá-los a escola, e ressaltou que 

já fez várias indicações ao Governo Municipal, mas ainda não foi atendido. Ele sugeriu que os 

vereadores se juntassem e levassem uma relação das crianças que precisam desse conforto, para 

que o governo possa atender essa Indicação. Por conseguinte, a senhora vereadora Josefa Délia 

Félix dos Reis parabenizou a senhora Luciana Bispo pelo trabalho realizado por ela, junto a 

associação, se colocou a disposição para ajudar a associação. Ela falou também sobre a situação de 

uma mãe que possui um filho especial, que está com dificuldade de conseguir até os 

medicamentos na rede municipal de saúde. A edil comentou que, o município está passando por 

situação muito difícil, e a população está sofrendo demais. A oradora falou que, ajudará a senhora 

que está passando por dificuldades com seu filho e, ressaltou que passará informações para que ela 

possa ter os seus direitos respeitados e garantidos. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias parabenizou a associação pela iniciativa e o dono da fazenda, que tem 

disponibilizado seus animais para que essa terapia seja realizada. O edil chamou a atenção do 

governo municipal e do governo do estado, porque não disponibilizam o veículo ou qualquer 

estrutura, para levar as crianças especiais para fazerem a equoterapia. Ele afirmou o papel dos 

vereadores, de cobrar que o Poder Executivo cumpra o seu dever, e ressaltou a importância de dar 

uma qualidade de vida aos alunos especiais, que dão lições para todos. Ele disse ainda, que o 

Poder Executivo tem a obrigação de dispor de políticas públicas de saúde, haja vista que está 

recebendo os recursos federais, e indagou onde estes recursos estão sendo gastos?  O senhor 

vereador destacou que os vereadores precisam unir forças para fazer os governos fazerem o papel 

deles. Alessandro falou também que, os vereadores devem visitar as crianças especiais, para sentir 

na pele as necessidades e dificuldades que eles têm. Por conseguinte, o senhor vereador Amaury 

Batista Freire parabenizou a senhora Luciana, pela iniciativa, destacou a importância da 

equoterapia, no tratamento fisioterapêutico das crianças com necessidades especiais. O edil disse 

ainda, que conhece essa terapia, tentou trazê-la para o município, mas não conseguiu. Ele 

comentou que, ficou triste com a informação de que uma criança do povoado Lagoa do Junco está 

indo para a equoterapia de moto, e se colocou a disposição para ajudar no que for necessário, para 

que essa situação seja solucionada. O parlamentar disse ainda que, tem cobrado ao Poder 

Executivo que ele realize as políticas de saúde, como Melhor em Casa e outros, e não tem como 

responder os questionamentos do senhor José Alessandro, porque não está no Poder Executivo.  

Continuando, a senhora vereadora Damares Vieira Cavalcanti parabenizou a Presidente da 

Associação, pelo trabalho realizado com estas crianças, e compreende muito bem o esforço que os 
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membros da ABRACCE tem que fazer para manter as terapias, porque também realiza um 

trabalho social na área da saúde,  e sabe das dificuldades que os pacientes passam diariamente.  

Ela disse ainda, que os vereadores são solidários, independente de lado político se unem para 

ajudar a quem precisa. Em seguida, o senhor vereador Gilson do Rosário comentou que, buscou 

junto ao Deputado Federal João Daniel o encaminhamento de uma ambulância, para o povoado 

Lagoa do Junco, e este veículo já se encontra no município, faltando apenas ser destinado ao 

povoado, e certamente poderá ser utilizado para que o paciente não se desloque até Tobias Barreto 

de moto. Por conseguinte, o senhor Presidente falou que esta casa legislativa é muito solidária e 

abraçará a causa. O edil comentou que, a Câmara elaborará indicação solicitando que o Poder 

Executivo possibilite às crianças especiais a participação nesta terapia, e comentou que, o 

município infelizmente não está dando qualidade de vida para os pacientes portadores de 

necessidades especiais. Ainda no Grande Expediente, o senhor vereador Edson de Jesus Reis 

Santos falou sobre a suspensão do Processo Seletivo Simplificado 001/2019 da Prefeitura de Poço 

Verde, ele relatou que estranhou ao perceber que, o edital deste estava viciado, haja vista que, o 

certame não trazia de forma clara, os critérios de seleção dos candidatos, bem como não 

contemplava os diversos cargos existentes na administração, e que certamente estava fadado à 

suspensão ou fracasso. Ele falou também sobre os problemas com o transporte escolar, que atende 

aos alunos do povoado Lagoa do Mandacaru, que não estão frequentando as escolas porque os 

ônibus não estão rodando. O edil afirmou que, a educação municipal está sendo tratada com 

descaso, bem como as estradas vicinais, a saúde, e todos os serviços públicos oferecidos à 

população. O edil comentou que, a gestão municipal se preocupa muito em fazer o marketing, mas 

apenas as pessoas que não conhecem ou moram no munícipio acreditam no que é publicado nas 

redes sociais. Na oportunidade, ele informou que protocolou denúncia no Ministério Público, 

solicitando providências em relação ao atraso dos salários dos servidores municipais, e o Promotor 

encaminhou oficio dizendo que, está instaurando uma ação civil pública, para o bloqueio dos bens 

do município, e através dessa ação force o Poder Executivo pagar os salários dos servidores. Ele 

chamou a atenção dos sindicatos, que não tomaram as providências legais, para que essa situação 

não chegasse a este ponto. Disse ainda, que os vereadores têm que se unir e levar todas essas 

questões para o Poder Judiciário, pois é ele quem pode resolvê-las, e o povo precisa de atitudes 

concretas. O edil falou sobre o orçamento para o próximo ano, e indagou será que R$ 54 milhões 

são suficientes, para gerir o município?  Na ocasião, o edil criticou o governo do estado, que 

também tem maltratado o povo, principalmente os servidores, que estão recebendo seus salários 

com atraso, e correndo o risco de não receber o decimo terceiro, falou também sobre a situação 

das estradas, bem como sobre a reforma da previdência dos estados, que em breve estará em 

discussão, e quer ver se os colegas irão de encontro, como a reforma nacional. O senhor vereador 

afirmou que não defende os governos, e que vota e apoia candidatos porque acredita que ele trará  

melhoria para o estado e para a cidade, estado ou país. Ele destacou que acredita que Poço Verde 

pode se tornar uma cidade feliz, e por isso continuará lutando para melhorá-la. Por conseguinte, o 

senhor vereador Alexandre Almeida Dias entregou a Moção de Congratulação ao servidor Vilson 

Oliveira de Sousa, pelo desempenho de suas atividades laborais, sempre atuando de forma 

eficiente, criativa, atendendo as pessoas muito bem. Em seguida, o senhor Vilson de Oliveira 
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Sousa agradeceu a todos os vereadores pela moção, e destacou que seu trabalho e de seus colegas 

tem o intuito de fazer com que, o Poder Legislativo chegue cada vez mais às pessoas, e que 

acompanhem a Câmara, que está cada vez mais atuante, a cada legislatura. O senhor Presidente, 

comentou ainda que esteve na sede da Coopertalse em Aracaju, para entregar a Indicação 

solicitando a construção de pontos de ônibus para atender aos usuários dos transportes de 

passageiros, que residem nas proximidades dos Conjuntos Silvino Augusto e Marcelo Déda, como 

também no Distrito de São José, além da cobertura do ponto de ônibus existente na Praça Osório 

Mota, e explicou que essa solicitação foi feita ao Poder Executivo, mas não foi atendida, e 

declarou que teve conhecimento de que, em outras cidades a Coopertalse já construiu pontos de 

ônibus, e destacou que há grande possibilidade dessa indicação ser atendida. Na oportunidade, 

falou sobre o fechamento do Cartório Eleitoral, que está previsto para o dia 19 de dezembro, e os 

vereadores se mobilizaram e conversaram com o Presidente do TRE, para que o cartório não 

fechasse, e destacou que também sugeriu que o município assumisse as despesas que foram 

elencadas pelo TRE, para que o cartório não feche, e há uma grande chance dessa solicitação ser 

atendida.  O senhor Presidente a seguir, falou sobre o projeto de lei, que trata sobre o pacto 

federativo, que tramita na câmara dos Deputados e no Senado. Ele comentou que, se a PEC for 

aprovada 70% dos royalties do petróleo serão destinados para os estados e municípios e 30% para 

a união. Ele disse ainda que, o limite de emendas impositivas para cada deputado aumentou para 

R$ 27 milhões e, estas terão a obrigatoriedade de serem cumpridas pelo Presidente da República.  

Disse que essa é uma grande oportunidade, para os prefeitos buscarem verbas junto aos deputados, 

para que melhorem o município e a qualidade de vida das pessoas que residem nele. O edil falou 

também sobre a proposta de extinção de municípios de até 5 mil habitantes, pois segundo o 

ministério da economia, esses municípios oneram o erário público, pois suas despesas são maiores 

que as receitas, tornando-se insustentáveis. O senhor Presidente Alexandre falou sobre as leis 

aprovadas nesta Casa, no ano passado denominando diversos logradouros públicos e Conjuntos, 

que eram popularmente conhecidos, mas não possuíam documentação que comprovassem o seu 

nome, portanto as empresas de correspondência, e de logística de produtos não conseguiam 

encontrar os endereços das pessoas. O edil afirmou que, a Casa Legislativa protocolou ofícios 

junto as empresas prestadoras de serviços de abastecimento de água, energia e de telefonia, para 

que os endereços sejam atualizados, e que as pessoas tenham legitimidade habitacional.  Ele falou 

sobre um projeto que, o Poder Executivo apresentou, que deixa de ser obrigatório o pagamento de 

compensação de salário, para os professores que se aposentaram e que, na época de sua 

aposentaria seus salários não eram de acordo com o teto do INSS, haja vista que o município 

recolhia o imposto, mas não repassava para a autarquia, portanto os vencimentos desses 

aposentados ficaram abaixo do teto do INSS, e para que os  servidores não fossem prejudicados, a 

justiça obrigou  o município a  complementar mensalmente esses salários. Ele informou que, o 

responsável pelo departamento de recursos humanos, disse que existem 18 professores que estão 

perto de se aposentar, e o valor da despesa dessa complementação de salário ultrapassa os R$ 100 

mil reais, uma despesa que sobrecarregará ainda mais o município. O edil sugeriu que, o poder 

executivo retirasse o projeto, e apresentasse um novo, com nova redação equilibrando o valor dos 

vencimentos até o limite do teto do INSS, assim equilibrando as contas do município. A seguir, o 
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orador pediu que o Sintese encaminhasse representantes, para trazer a opinião do sindicato em 

relação ao assunto, para que os vereadores possam deliberar sobre o projeto que tramita nesta 

Casa.  Em seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias indagou se quando o 

vereador Alexandre foi buscar informações expuseram os valores dos montantes que o município 

recebe do Mais Educação e das verbas da merenda escolar? E mais, afirmou que o município está 

deixando a desejar no que diz respeito a educação. O edil relembrou ainda que, o papel do 

Executivo é governar e administrar os interesses do povo, de acordo com o que está descrito na 

CF, mas refletiu que este governo só faz o que favorece aos seus aliados. Na oportunidade, ele 

falou sobre a coleta de lixo, que por motivos desconhecidos deixou de ser feita, e o lixo acumulou-

se nas ruas da cidade. Ele falou sobre a reforma da previdência, e destacou que sempre foi contra 

e, afirmou que é inadmissível que, o atual Presidente da República tente acabar com todos os 

sindicatos do país. O edil falou sobre a visita do deputado Federal João Daniel ao município de 

Poço Verde, e ressaltou que foi um momento muito positivo, e destacou a importância de mostrar 

que os poçoverdenses são politizados e que está cansado de sofrer. Por conseguinte, o senhor 

vereador Gilson Santos do Rosário trouxe a mensagem do Prefeito Municipal, agradecendo ao 

vereador Edson Didiu, por ter trazido a senhora Luciana Bispo, para fazer uma palestra, sobre a 

equoterapia.  Ele falou que os vereadores de situação não estão nesta Casa apenas para receberem 

críticas, mas também para trabalhar pelo povo, e destacou que nem sempre apresentam indicação, 

mas fazem as suas solicitações diretamente ao Prefeito, e deu exemplos, como o melhoramento da 

estrada que dá acesso ao povoado Lagoa do Junco, como também regularização do abastecimento 

de água e a disponibilização da ambulância doada pelo deputado João Daniel. Ele disse ainda, que 

irá até a DESO, para fazer a solicitação da regularização do abastecimento de água do povoado 

Tabuleirinho.  O senhor vereador Gilson afirmou que as pessoas devem deixar as paixões políticas 

de lado, e escolher os representantes capazes de trazer melhorias para o povo. O edil comentou 

que, não vai se candidatar ao cargo de vereador no próximo ano, mas continuará na política, e 

refletiu que deu a sua contribuição para o povo, durante os 38 anos que esteve nesta Casa, bem 

como para os professores e servidores do município, e relembrou que logo que iniciou sua vida 

pública, um professor ganhava o equivalente a 100 reais por mês na moeda corrente, mas 

felizmente hoje em dia, eles têm um salário melhor, bem como os demais servidores. Na 

oportunidade, o edil parabenizou os munícipes que sempre acompanham as sessões legislativas, 

seja pessoalmente ou através das redes sociais. O edil falou sobre a visita do deputado João 

Daniel, o senador Rogério Carvalho e do Deputado Zezinho Guimarães que encaminharão 

emendas para o município. Ele disse ainda, que o povo sabe quem merece ou não ser eleito, 

destacou que a responsabilidade de um vereador é muito grande, e as pessoas que criticam não têm 

ideia disso, e ressaltou que os vereadores fazem o que podem, para amenizar os problemas do 

povo. Ele lamentou que, os municípios estejam passando por dificuldades financeiras, e que até 

mesmo simples ações não estejam sendo feitas, como a troca de uma sonda. O senhor vereador 

Gilson comentou que, no fim do ano há uma grande chance das coisas serem regularizadas, com 

os recursos do pré-sal que serão encaminhados para todos os municípios, para que os serviços de 

saúde e assistência sejam ofertados em sua efetividade e concluiu agradecendo a atenção de todos. 

E, por não haver outros oradores inscritos para se manifestarem no Grande Expediente, ou 
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matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se inicio às Considerações 

Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Gileno Santana Alves falou que, o colega 

Gilson faz um papel maravilhoso, pois se preocupa muito com o povo, e destacou que também 

está buscando emendas junto aos deputados que elegeu, e afirmou que está solicitando uma 

ambulância, para o povoado Saco do Camisa, mas espera que esta não fique na sede, como a da 

Lagoa do Junco. Ele contou, que não está com condições financeiras de adquirir um carro, mas 

não deixará de atender ao povo, e lamentou que, infelizmente apoiou alguns políticos, mas eles 

não olham por ele. O edil comentou que, está com muitas dívidas, mas está vendendo seus bens, 

para quitá-las, ele afirmou que está desmotivado com a política, e na próxima eleição não fará 

campanha para ninguém, pois além de pedir o voto, a responsabilidade recai sobre ele, como 

também sobre os demais vereadores, e infelizmente os políticos não estão preocupados com o 

povo.  Em seguida, o senhor vereador José Alessandro falou sobre a transmissão das sessões, que 

iniciaram a partir da sugestão de um munícipe, e da iniciativa dele, e foi acatada pelo Presidente e, 

agradeceu a todos que acompanham a sessões. Ele disse ainda, que depois dessa mudança os 

vereadores não dormem, como nas legislaturas passadas. O edil falou sobre os problemas de saúde 

que estão existindo no município, e relembrou o caso da senhora Daniela Flor, que precisa ser 

esclarecido.  Ele também falou sobre o problema com a coleta de lixo, e destacou que percebeu 

que a coleta estava sendo feito de forma precária, pois os coletores não utilizavam qualquer tipo de 

EPI, e chamou a atenção para a conduta de alguns moradores, que colocam lixo aos sábados à 

noite nas proximidades do prédio do antigo correio, e os animais espalham a sujeira, que só é 

recolhida na segunda, haja vista que aos domingos não é feita coleta. Continuando, o senhor 

vereador Edson de Jesus falou que o governo federal firmou parceira comercial com os Estados 

Unidos, que não vai mais adquirir calçados da China, portanto futuramente, a exportação dos 

calçados produzidos no Brasil aumentará, assim aumenta a expectativa de geração de empregos na 

nossa cidade.  Ele afirmou que, o senhor vereador José Alessandro agride verbalmente os colegas, 

quando diz que os vereadores só estão fazendo um bom papel nesta gestão, após a iniciativa de 

transmitir as sessões pelas redes sociais. Ele disse ainda, que acompanha demais a vida dos 

colegas, e se ele tiver provas de que algum edil utilizou de métodos ilegais, para se eleger, que ele 

apresente, mas não fique colocando dúvidas na mente das pessoas, sem ter provas, haja vista que, 

se os onze vereadores estão nesta Casa, é porque o povo votou, inclusive nele. Ele falou que, tem 

que criticar o governo do estado, haja vista que o ginásio de esportes está em péssimas condições, 

os salários dos inativos estão atrasados, entre outros problemas, e não vê o colega José 

Alessandro criticando o governador do estado, e destacou que ele é imparcial em suas colocações.  

Ele disse ainda, que os sindicatos existem para garantir os direitos de seus membros, e não para ser 

‘peito leiteiro’, e indagou o que os Sindicatos de Poço Verde estão fazendo? E destacou que é 

sindicalizado, mas se perceber que o sindicato que lhe representa não está correspondendo as suas 

expectativas, ele se desfiliará.  Por conseguinte, o senhor vereador Gilson do Rosário falou sobre 

a questão da coleta do lixo, e destacou que houve um problema técnico com o carro compactador, 

mas a coleta foi retomada hoje. E, por não haver outros oradores para se manifestarem nas 

Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos 

convocados para no dia sete de novembro de dois mil e dezenove realizar a próxima Sessão 



  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       

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, cinco de novembro de 2019. 
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