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Ata da Sexagésima Quinta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em doze 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 Sousa (Vice-Presidente), Amaury Batista Freire, 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: Projeto de Decreto Legislativo nº 

035/2019 - Concede a Comenda da Ordem do Mérito da Santa Cruz a estudante Emile Dayara 

Rabelo Santana, de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus Reis Santos; Projeto de Lei 

986/2019 - Concede reajuste do piso salarial dos Profissionais do Magistério Público do 

Município de Poço Verde/SE e dá outras procidências; Projeto de Lei 987/2019 - Concede 

reajuste salarial dos Servidores Públicos do Município de Poço Verde/Se e dá outras providências, 

ambos de autoria do Poder Executivo; Moção de Congratulação 033/2019 - Congratulações ao 

Cartório do 1º Ofício de Notas e Protestos, em virtude dos 55 anos de atuação nesta 

municipalidade, de autoria do senhor Presidente Alexandre Almeida Dias; Moção de 

Congratulação 034/2019 - Congratulações as irmãs Márcia Neves Santos e Maria do Carmo 

Neves Santos, em virtude do lançamento do empreendimento Studio da Unha, na sede desta 

municipalidade, de autoria do senhor vereador Gilson Santos do Rosário; Indicação 140/2019 - A 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, sugerindo o que segue: 1.Providências voltadas para 

a reposição de lâmpadas da iluminação pública da Rua José Josias Santana, nas proximidades do 

Colégio Estadual Professor João de Oliveira, esta de autoria do senhor Presidente Alexandre 

Almeida Dias.  No Grande Expediente, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou sobre a 

decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à prisão em segunda instância, e destacou que, a 

seu modo  os ministros se equivocaram em 2016, em tentar mudar uma cláusula pétrea da 

Constituição Federal, para penalizar uma pessoa. O edil afirmou que, não existe uma lei maior que 

a CF e,  só é possível altera-la se houver a deliberação na Câmara ou no Senado de uma nova 

Constituinte. Ele afirmou que, essa celeuma toda trouxe apenas divisão de ideologias  ao país, e 

destacou que, o Brasil não pode se a ter a isso, pois tem sérios problemas que afligem toda a 

população, principalmente a mais carente, que estão tendo dificuldade de conseguir subsistir, haja 

vista a falta de recursos financeiros até para adquirir o alimento. O orador  refletiu  que, se 

existe  polarização política  em âmbito nacional, imagina em âmbito municipal, que é algo mais 

perto das pessoas, principalmente de cidades pequenas como Poço Verde, e afirmou que, é preciso 

visualizar que outros grupos podem conseguir espaço dentro da política, mas salientou que, os 

grupos mais tradicionais na política estão em vantagem.  Ele chamou a atenção para as datas de 

filiação nos partidos, e da proximidade das eleições municipais, bem como para as novas regras 

eleitorais, que poderão beneficiar ou não os candidatos, dependendo da coligação ou sigla que 

pretendam seguir. O parlamentar comentou que, os vereadores têm que ser coerentes e pensarem 

no futuro, pois o país está mudando, e as pessoas almejam mais de seus representantes, do que 

discussões polarizadas entre esquerda e direita. Na oportunidade, o edil falou sobre a importância 

de deliberar sobre os projetos de lei que estão em pauta, e destacou que é preciso analisa-los com 
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cautela e, verificar o que de fato serão políticas que atenderão a população. Ele comentou que, a 

iniciativa de realizar um processo seletivo é muito positiva, haja vista que, o município está com 

carência de profissionais para atender o PSF, bem como outras áreas. O senhor vereador Pedro 

comentou que, o Governo Municipal precisa nomear um líder nesta Casa, para discutir os projetos 

oriundos do Poder Executivo. Na ocasião, o edil falou sobre o Projeto de Decreto Legislativo 

034/2019, que homenageia o senhor Pedro Ricardo Santana Ribeiro, mais conhecido como Pedro 

Bó. O edil destacou que, o homenageado é um poçoverdense que eleva o nome e a cultura do 

município Brasil afora, através dos campeonatos de Vaquejada, que participa e, pediu o apoio dos 

colegas para aprovação da honraria. Continuando, o edil falou sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo 035/2019, que apresentou nesta noite, que busca homenagear a estudante Emile 

Dayara Rabelo Santana, pelo seu desempenho e dedicação nos estudos, pois mesmo sendo tão 

jovem foi aprovada no curso de Doutorado em Agronomia em duas universidades de São Paulo. O 

orador comentou que, Emile é do Distrito São José e sempre estudou em escola pública, e é um 

exemplo de que, a educação pública também contribui para o desenvolvimento. Ele afirmou que, 

além de conquistas pessoais, esses poçoverdenses engrandecem o nome do município e de seus 

familiares. Por conseguinte, o senhor vereador José Raimundo de Jesus Sousa falou que ontem 

esteve na Clínica de Saúde da Família da sede do município, para levar a sua filha que estava 

adoentada, para receber atendimento, mas não havia médico e, precisou se deslocar até a cidade 

vizinha, para que a paciente fosse atendida. Ele disse ainda, que não é a primeira vez que isso 

ocorreu, pois frequentemente faltam médicos na clínica da sede, bem como na Unidade Básica de 

Saúde do povoado Rio Real e, em outras localidades, além disso, denunciou a frequente falta de 

medicamentos na farmácia básica. O edil falou que, a administração diz que os serviços de saúde 

estão sendo realizados a contento, mas não é verdade, pois a população tem reclamado o descaso 

da gestão. Ele chamou a atenção do Prefeito, e pediu que este fizesse a parte dele, e que não 

justificasse o fracasso da gestão dele, atribuindo a culpa ao seu antecessor. Na ocasião, o edil falou 

sobre as críticas de um cidadão numa rede social em relação a esta problemática, e indagou a 

atuação dos vereadores. O parlamentar explicou que a função do vereador não é contratar médico, 

mas fiscalizar e cobrar as ações do Poder Executivo e aprovar leis que organizem e beneficiem o 

município. O orador falou sobre a situação do lixão existente no povoado Rio Real, e destacou que 

os dejetos estão tomando a estrada, e a população tem lhe abordado constantemente para resolver 

a problemática. O senhor vereador José Raimundo disse que, tem cobrado frequentemente ao 

Prefeito e ao Secretário Municipal de obras providências para o assunto, mas até o momento, nada 

foi feito, e refletiu se ainda existe Secretário de Obras no município, pois as estradas de várias 

localidades estão intransitáveis. Ele afirmou que, a inércia da Gestão Municipal apenas aumenta os 

problemas, e torna mais difícil a solvência deles.  Em seguida, o senhor Presidente falou que se 

encontrou com ex-servidores do município, que ainda estão com salários atrasados desde o ano 

passado, e destacou que, o slogan eficiência e cidadania não está fazendo sentido, para essa 

administração. O edil falou sobre a Indicação de sua autoria, solicitando a reposição de lâmpadas 

na Rua Josias Rabelo e, destacou que já foram apresentadas diversas Indicações com este 

propósito, mas infelizmente não foram atendidas. Na oportunidade, ele leu a Moção de 

Congratulação ao Cartório do 1º Ofício de Notas e Protestos, pelos seus 55 anos de atuação nesta 
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municipalidade, realizando serviços com qualidade e confiabilidade. O senhor Presidente a seguir,  

falou que recentemente compareceu a alguns velórios, e refletiu novamente sobre a questão dos 

cemitérios, e destacou que alguma providência deve ser tomada urgentemente, pois desde 2013 

existe uma ação no Ministério Público, e já está na hora de ser solucionada, seja através de 

inciativa pública ou público-privada. O edil falou também sobre o Processo Seletivo Simplificado, 

que foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado e, obteve uma informação extraoficial de que, 

a gestão torcia para que isso acontecesse, pois os candidatos selecionados não foram do agrado do 

Prefeito. Depois, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, é favorável às 

Proposições sugeridas pelo senhor vereador Pedro de Jesus em homenagem ao senhor Pedro Bó e 

a jovem Emile Dayara, e destacou que, se sente muito orgulhoso e honrado, em ver seus 

conterrâneos bem sucedidos. O edil falou ainda sobre a Moção de Congratulação de sua autoria, 

em homenagem as empreendedoras Márcia e Maria do Carmo Neves Santos, em virtude do 

lançamento do empreendimento Studio da Unha, e destacou que, as duas irmãs começaram a 

trabalhar desde cedo, e com humildade conseguiram se desenvolver e realizam um trabalho 

profissional excepcional.  Por meio de aparte, o senhor Presidente falou que, as senhoras Márcia e 

Maria do Carmo além de excelentes profissionais, também são pessoas muito simpáticas. O 

senhor vereador Gilson do Rosário comentou que, as irmãs Márcia e Maria do Carmo não param 

de se aperfeiçoar e continuam estudando, para oferecer o melhor para os poçoverdenses. Na 

ocasião, falou sobre o cenário político nacional, e destacou que o Presidente da República 

penalizou os mais necessitados, com a Reforma da Previdência, para agradar aos mais abastados, 

diminuindo impostos dos empresários, e sugeriu que a senhora vereadora Josefa Délia, que 

trabalha no INSS pudesse esclarecer para a sociedade as mudanças que ocorreram, e quais os 

critérios para conseguir um beneficio.  Já em relação ao Processo Seletivo, o senhor vereador 

Gilson comentou que, não compreende como a Prefeitura organizou uma seletiva, se não tem 

condições de pagar os servidores existentes? Como pagaria os servidores contratados? Ele disse 

que, desde o inicio foi contrário a este PSS, em decorrência da situação financeira em que se 

encontra o município. E, por não haver outros oradores inscritos para se manifestarem no Grande 

Expediente, deu-se inicio a Ordem do Dia. Na Ordem do Dia, foi colocado em discussão o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 034/2019 - Concede a Comenda da Ordem do Mérito da Santa Cruz ao 

senhor Pedro Ricardo Santana Ribeiro, e na oportunidade, todos os vereadores demonstraram-se 

favoráveis à concessão desta honraria, pelo profissional e pela pessoa que ele é.  Após as 

discussões, o Projeto de Decreto Legislativo nº 034/2019 foi colocado 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 oradores para se 

manifestarem nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, 

ficando todos convocados para no dia quatorze de novembro de dois mil e dezenove realizar a 

próxima Sessão Ordinária, às dezenove horas, e para constar eu, vereador Gilson Santos do 

Rosário, em substituição ao titular lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo.  

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, doze de novembro de 2019. 
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OBS.: Continuação da Ata Ordinária 12.11.2019 (4/4) 
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