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Ata da Sexagésima Sexta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em quatorze 

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), 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 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 036/2019 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor 

Germiro Rodrigues dos Santos; Projeto de Decreto Legislativo nº 037/2019 - Concede Título de 

Cidadão Poçoverdense ao senhor Elizeu Chaves de Abreu, ambos de autoria do Presidente 

Alexandre Almeida Dias; Projeto de Decreto Legislativo nº 038/2019 - Concede Título de 

Cidadão Poçoverdense ao senhor Dernival Oliveira; e Projeto de Decreto Legislativo nº 039/2019 

- Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor João de Oliveira Santana ambos de autoria 

do senhor vereador José Raimundo de Jesus Sousa; Moção de Congratulação 035/2019 - 

Congratulações ao senhor João de Souza Correia, em virtude do êxito do empreendimento 

comercial Juan Peluqueria, na sede desta municipalidade, de autoria do senhor vereador Pedro de 

Jesus Santos; Indicação 141/2019 - A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, solicitando o 

que segue: 1.Providências EMERGENCIAIS, voltadas para a reposição de paralelepípedo na Rua 

José Vieira Santana, na sede desta municipalidade, de autoria do senhor vereador Edson de Jesus 

Reis Santos; Indicação 142/2019 - A Secretaria Municipal de Obras, solicitando o que segue: 1. 

Melhoria da iluminação em regime de urgência, da Quadra Poliesportiva José Leonardo de 

Oliveira, localizada no povoado Tabuleirinho, nesta municipalidade, esta última de autoria do 

senhor vereador José Alessandro Santana Farias.  Em seguida, deu-se início ao Grande 

Expediente, no qual o senhor vereador Gilson Santos do Rosário falou sobre as emendas 

destinadas ao município de Poço Verde, encaminhadas pelo Deputado Federal João Daniel, para a 

pavimentação de ruas no povoado Tabuleirinho, no Distrito São José, e comentou que 

infelizmente algumas ruas não serão agraciadas, porque não têm a largura exigida pela Caixa 

Econômica Federal, e deu alguns exemplos.  Continuando, o edil comentou que, observou as 

críticas numa rede social de um poçoverdense, em relação aos recursos do pré-sal, que seriam 

repassados para os municípios que não são produtores, inclusive para Poço Verde. Ele explicou 

que, a iniciativa de repassar esses recursos não foi do Presidente da República, mas do Congresso 

Nacional, que decidiu repartir essa receita proporcionalmente com todos os municípios. Ele falou 

ainda, que este mesmo cidadão também criticou a Codevasf, que encaminhou máquinas para o 

município, o edil destacou que, atualmente todos os municípios do estado de Sergipe fazem parte 

da Codevasf. Disse ainda, que não votou no Presidente da República, mas espera que este faça um 

bom governo, no entanto, até agora não viu nada de positivo, haja vista que os filhos do Presidente 

só causam desarmonia e discórdia, concluiu o orador.  Em seguida, o senhor vereador Pedro de 

Jesus Santos falou sobre a importância das políticas públicas do município, serem oferecidas de 

forma correta, para que o município seja cada vez melhor. Ele destacou que, a área da saúde é 
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primordial, e que o processo seletivo trará uma qualidade de vida melhor para as pessoas, através 

da contratação de profissionais de saúde, como agentes de saúde  e médicos, para as equipes do 

PSF. O edil comentou que, o Distrito de São José  tem a sorte de contar com o atendimento de 

saúde de qualidade, através da Unidade Básica de Saúde, que possui uma equipe completa de 

profissionais do PSF, mas infelizmente essa não é a realidade das demais regiões do município, 

como exemplo o povoado Saco do Camisa. Ele falou também que, no início da atual gestão, as 

respostas em relação aos questionamentos dos vereadores chegavam com rapidez, no entanto, isso 

não está ocorrendo mais, e indagou o que está acontecendo, ou o que está faltando para que os 

vereadores da situação debatam com os colegas de oposição?  O senhor vereador Pedro declarou 

reconhecer que, a situação financeira do município causou e causa muitas dificuldades à 

administração, e destacou que o projeto de atualização do piso do magistério e do reajuste dos 

servidores do município tardou a chegar nesta Casa, sem a atualização retroativa.  O edil falou 

também que, é preciso que os vereadores discutam as finanças do município, e que a Prefeitura 

demonstre, porque no início da gestão tinha uma maneira de administrar e agora tem outra, e 

destacou que, algumas pessoas criticavam e desdenhavam da gestão passada, mas nesta gestão 

estão caladas. Ele chamou a atenção dos colegas, para as funções dos vereadores de legislar e 

fiscalizar e, ainda ressaltou a importância de também realizarem o assistencialismo, não como 

forma de fidelizar o eleitor, mas por uma questão humanitária, haja vista que o município é muito 

carente. O senhor vereador Pedro falou sobre a sua conduta e da responsabilidade que tem sobre 

seus atos, seja como Presidente da Comissão de Justiça Legislação e Redação, bem como membro 

do Poder Legislativo. Ele ressaltou que, infelizmente a Casa é muito criticada, mas está fazendo a 

sua parte apresentando leis e cobrando do Poder Executivo, e deu exemplos de situações pelas 

quais tem sido questionado pelos munícipes, e destacou que é necessário os vereadores estarem 

atentos a estas problemáticas.  Em seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

falou que em certa ocasião, citou o Governo do Estado não para defender o Governador que 

apoiou, mas por ter compromisso de buscar o que é melhor para o município, assim como os 

senhores vereadores Gilson do Rosário e Gileno que, buscam melhorias através dos 

deputados que apoiaram. O parlamentar falou sobre a péssima situação do município, com 

destaque para a situação das ruas do município que estão esburacadas, e como paliativo, a 

Secretaria Municipal de Obras colocou piçarra ao invés de asfalto, na Avenida Simão Dias, e a 

poeira e a lama atrapalham o dia a dia dos moradores e comerciantes locais.  O edil comentou 

ainda, que no início da gestão atual, a Secretária Municipal de Planejamento, a senhora Rita de 

Cássia fazia apresentação da gestão com muitos elogios, e criticava a gestão anterior, mas 

relembrou o edil, que Rita também fez parte da gestão passada, e também tem a sua parcela de 

culpa. Ele comentou que o senhor vereador Edson afirmou que, ele foi muito agressivo em suas 

colocações, e pediu que o edil explicasse esse assunto direito, pois apenas chama a atenção dos 

colegas vereadores, para cumprirem as obrigações deles, de legislar, fiscalizar e de visitar o 

município, e lamentou ter sido mal interpretado pelos colegas. O edil comentou que, faz parte do 

grupo de WhatsApp da Câmara de Vereadores de Poço Verde, e lamentou que, nesta rede social 

existam pessoas que não fazem parte da legislatura, mas fazem comentários desrespeitosos em 

relação aos vereadores, e destacou que foi uma falha da gestão da Câmara, e pediu que, esta 
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pessoa fosse retirada do grupo. O edil comentou que, aquelas pessoas que se dizem entendedores 

de política, que venham a esta Casa, para compreender mais sobre política, e ver o verdadeiro 

papel dos vereadores, e refletiu que os edis não têm a obrigação de arcar com seus próprios 

recursos, para realizar os serviços que são obrigação do Poder Executivo. Na oportunidade, o 

parlamentar falou sobre a Indicação que apresentou nesta noite, solicitando a Secretaria Municipal 

de Obras, melhoria da iluminação em regime de urgência, da Quadra Poliesportiva José Leonardo 

de Oliveira, localizada no povoado Tabuleirinho, que é um dos melhores espaços para a prática 

esportiva existente no município.  O edil a seguir comentou que, está sentindo falta do resumo 

semanal que era trazido pelo senhor vereador e chefe de gabinete Rivan Francisco, que trazia toda 

a movimentação do início da gestão, lamentou que infelizmente, o Prefeito está fazendo apenas 

promessas vazias, e concluiu dizendo que, é necessário ter cuidado com os lobos que se vestem 

com pele de cordeiro. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou 

que, a gestão municipal está totalmente sem controle, haja vista que até mesmo o salário dos 

servidores concursados está atrasando frequentemente, e esta situação é um sinal grave, de que as 

coisas não estão indo bem. O edil afirmou que, denunciou ao Ministério Público as irregularidades 

que tem acontecido no município, inclusive os atrasos dos salariais dos servidores comissionados 

e contratados. Ele afirmou que, ninguém aparece nesta Casa, para explicar qualquer assunto 

relacionado a esta gestão. Ele falou também que, o CAPS está totalmente abandonado, haja vista 

que, além de não ter médico, também não tem outros profissionais, e seus usuários estão a mercê 

da sorte. Ele lamenta que, por falta de conhecimento, algumas pessoas critiquem os vereadores, e 

indagou se esses cidadãos já acessaram o Portal da Câmara, para visualizar o que os edis estão 

fazendo pelo município? E mais, afirmou que tudo que acontece no município passa por esta 

Casa, que analisa e delibera sobre os projetos do município, inclusive as leis que reajustam 

salários de servidores, que a propósito deveriam ter chegado a esta Casa no mês de fevereiro.  Por 

outro lado, o senhor vereador Edson de Jesus falou sobre a forma como o colega José Alessandro 

tem se referido, aos membros desta Casa, utilizando palavras fortes, que agridem e denigrem 

a imagem dos edis. Ele chamou a atenção do colega, pois não vê a necessidade desse tipo de 

conduta, haja vista que, apesar de alguns serem adversários políticos, todos são amigos. Ele falou 

também sobre as afirmações do colega Amaury, que na Sessão anterior também disse que ele 

tinha um médico a disposição dele na clínica de saúde da família, e destacou que esse tipo de 

informação é caluniosa e, não agrega nada no dia a dia dos edis, e chamou a atenção que a política 

tem que ser feita com igualdade e respeito.  Por meio de aparte, o senhor vereador Amaury disse 

que, na época que fez esta denúncia, soube que o Dr. Deraldo atendia as fichas previamente 

marcadas, e depois o referido médico atendia aos pacientes que, eram encaminhados pelo senhor 

vereador Edson. Para o senhor vereador Amaury, esse procedimento é de fato um privilegio, que 

o senhor Edson estava usufruindo. Continuando, o senhor vereador Edson comentou que, essa 

informação está equivocada, e destacou que já levou pacientes para serem atendidos pelo Dr. 

Deraldo, mas sempre aguardou o fim dos atendimentos, para solicitar ao médico que fizesse o 

atendimento, que fica a critério do próprio profissional de saúde, e destacou que é a primeira vez 

que uma gestão reclama que o médico esteja atendendo os pacientes. Em seguida, por meio de 

aparte o senhor vereador Pedro de Jesus comentou que, o Dr. Deraldo é um profissional 
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comprometido, e que tem disposição de atender as pessoas, mesmo que elas não estejam com a 

ficha marcada. E mais, destacou que não vê problema algum nessa conduta, desde que a fila de 

espera seja respeitada. Por outro lado, Edson disse ainda, que já ouviu relatos de pessoas que, a 

fila para as cirurgias de catarata é controlada pelo senhor vereador Amaury, e que mesmo que essa 

informação não seja verdadeira, é o que as pessoas dizem, e refletiu que, quando uma informação 

falsa é exposta ao público, é muito difícil de ser eliminada. Ainda no Grande Expediente, o senhor 

Presidente falou sobre a Moção de Congratulação para o senhor João de Souza Correia, em 

virtude do êxito do empreendimento comercial Juan Peluqueria, na sede desta municipalidade. Ele 

afirmou que, esta homenagem é uma forma de reconhecer a qualidade do serviço que o 

homenageado oferece a seus clientes há tantos anos, e convidou o senhor João de Souza, para 

receber a Moção. Na oportunidade, foi concedida a palavra ao senhor João, que agradeceu ao 

senhor Presidente, pela apresentação desta Moção, bem como a todos os seus clientes e amigos, 

que se utilizam de seus serviços. E, por não haver outros oradores inscritos para se manifestarem 

no Grande Expediente, deu-se início a Ordem do Dia. Na Ordem do Dia, foi colocado em 

discussão o Projeto de Decreto Legislativo 035/2019 - Comenda da Ordem do Mérito da Santa 

Cruz a estudante Emile Dayara Rabelo Santana, e na oportunidade, o autor do Projeto, senhor 

vereador Pedro de Jesus  justificou a sua proposição, e pediu que os colegas vereadores 

aprovassem essa comenda, para homenagear essa estudante poçoverdenses muito dedicada, que 

engrandece ainda mais o município. O senhor vereador Gilson do Rosário demonstrou-se 

favorável à concessão desta honraria, pelo brilhantismo dessa jovem, que está trilhando seu futuro 

através da educação.  Após as discussões, o Projeto de Decreto Legislativo nº 035/2019 foi 

colocado em votação, obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM 

ÚNICA VOTAÇÃO.  Em seguida, foram apresentados os pareceres verbais das Comissões 

Permanentes, em relação ao Projeto de Lei 983/2019 - Dispõe sobre a estimativa das receitas e a 

fixação das despesas para o orçamento geral do município de Poço Verde, Estado de Sergipe, 

relativas ao exercício de 2020, e dá outras providências; Projeto de Lei 984/2019 - Institui no 

Município de Poço Verde, Estado de Sergipe, o Dia Municipal da Fibromialgia; e ao 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. Depois, os 

supramencionados Projetos de Lei 983, 984 e 985/2019 foram submetidos em votação, obtendo 

como resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA VOTAÇÃO. E, por 

não haver outras matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início às 

Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Gilson do Rosário lamentou 

que, haja pessoas que critiquem a atuação dos vereadores, sem de fato conhecer a realidade, 

principalmente quando são pessoas esclarecidas como professores. Ele relembrou a importância 

do trabalho dos edis, e afirmou que, contribuiu para a aprovação de diversas leis, que beneficiam o 

povo, inclusive o plano de carreira dos servidores públicos e do magistério. O parlamentar disse 

ainda, que está Casa possui uma lei, que obriga os secretários municipais, a comparecerem ao 

Poder Legislativo, para expor as atividades das suas respectivas pastas, e lamenta que a população 

não dê importância a isso, pois raramente aparece na Sessão.  O edil falou sobre a situação do 
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cemitério, e destacou que atualmente existem leis, que impedem a construção desses locais, pois 

estabelecem várias exigências e critérios de preservação do meio ambiente, que encarecem os 

custos de uma obra dessa magnitude, dificultando ainda mais, a solução deste problema para um 

município pequeno. O edil disse ainda, que não condena a prática do médico, que o senhor 

vereador Amaury relatou, pois ele já fez isso várias vezes, haja vista que já utilizou está prática em 

vários momentos, e destacou que se o vereador está respeitando a fila, não vê problema algum o 

médico atender os pacientes. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro comentou que, respeita a 

opinião das pessoas que criticaram o Poder Legislativo, pois vive num país democrático, mas não 

concorda com elas. O edil falou também que, amanhã será comemorado 130 anos de Proclamação 

da República, uma data que tem que ser festejada e lembrada, pois deu início ao processo de 

democratização que temos atualmente. Ele falou ainda, que o Brasil possui uma Constituição 

Federal muito bela, e apesar das diversas discussões em relação à reformulação desta lei, ressaltou 

que ninguém está acima dela, e todas as ações praticadas que não estejam dentro da Carta Magna 

estão à margem dela, seja o Presidente da República, seja o vereador, ou qualquer cidadão 

brasileiro, e afirmou que, os vereadores, senadores e deputados são representantes legítimos do 

povo. Depois, o senhor vereador José Alessandro agradeceu a todos que estão acompanhando a 

Sessão. Ele comentou que, não quis ofender nenhum colega, inclusive a senhora Damares, e 

destacou que, apenas falou verdades, que a própria vereadora provavelmente gostaria de dizer, 

pois sua filha estava num local de trabalho, que não era o dela, e por isso estava sofrendo. O edil 

disse ainda, que o colega Edson fez um comentário desnecessário, em tom de ameaça, em relação 

ao senhor Amaury, portanto, se todos mudarem o tom dos discursos nesta Casa, ele mudará o 

dele, se não, ele continuará da forma que está. O parlamentar falou que, no último dia de 

inscrições para o PSS, a Prefeitura estava lotada de pessoas, e refletiu sobre a falta de emprego. 

Ele indagou ainda, como o município pretende contratar pessoas, se não está pagando os 

servidores que já existem no quadro administrativo?  Em seguida, o senhor vereador Edson de 

Jesus falou que, esteve na cidade de Itabaianinha, para buscar a senhora Vanessa, representante da 

Associação Artesanato Solidário - Artesol, uma associação, que presta consultoria para os 

artesãos, que veio para elaborar um relatório de como são produzidos os produtos, e depois 

demonstrar como eles podem melhorar os produtos, divulgar o trabalho e ampliar as vendas. Por 

outro lado, o edil falou que, infelizmente a sua fala foi mal interpretada, pelo colega José 

Alessandro, mas reconhece que a sua opinião não vai mudar, nem as dos colegas, e destacou que, 

os vereadores devem buscar trabalhar cada vez mais, pois existe muita coisa a ser feita. E, por não 

haver outros edis para se manifestarem nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou 

por encerrada a Sessão, ficando todos convocados para no dia dezenove de novembro de dois mil 

e dezenove realizar a próxima Sessão 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, quatorze de novembro de 2019.  

 

 Alexandre Almeida Dias/PSDC 

Presidente 
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OBS.: Continuação da Ata da Sessão Ordinária 14.11.2019  (6/6) 
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Segundo Secretário 
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Vereador 
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Vereador 
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Vereador 

 

 

Pedro de Jesus Santos/PDT 

Vereador 
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