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Ata da Septuagésima Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em seis de 

dezembro, às dezenove horas, no Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, onde se fizeram 

presentes sob 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, Gilson Santos do Rosário, Gileno Santana 

Alves, 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, houve a apresentação das seguintes proposições: 

Projeto de Lei 964/2018 - Autoriza ao Poder Executivo abrir em favor das Secretarias Municipais, 

crédito suplementar de 10% para os fins que especifica, de autoria do Governo Municipal. No 

Grande Expediente, em atendimento a Lei Municipal 623/2012, a Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Comunitário, Assistência Social e do Trabalho, senhora Antônia Stella 

apresentou as ações desenvolvidas de julho a outubro. Iniciou explicando que dentro da Secretaria 

existe o instituto de identificação e apresentou o quantitativo de identidades e carteiras de trabalho 

emitidas no período. Também apresentou as ações promovidas pela Secretaria. Trouxe dados das 

famílias inseridas no CadÚnico, famílias beneficiarias do Bolsa Família, atualização cadastral, 

transferências de famílias, visitas e desligamentos voluntários. Destacou ainda, que os 

beneficiários do BPC – Benefício de Prestação Continuada precisam estar no CadÚnico para que 

sejam mantidos e possam acessar outros programas e destacou a necessidade de realizar  cadastro 

até dia 31 de dezembro e ainda informou que teve o cadastro do BPC de crianças com deficiências 

nas escolas. Expôs os números de atendimentos no CRAS, acompanhamentos, visitas 

domiciliares, e encaminhamentos realizados, assim como ações realizadas pelo CRAS, e as ações 

de Serviço de Convivência. Também apresentou o programa Criança Feliz e falou a quantidade de 

famílias atendidas e que recebem visitas para realização de atividades com o objetivo de fortalecer 

os vínculos familiares. Falou do número de atendimentos do CREAS, atendimento individual, 

acompanhamentos, visitas domiciliares e encaminhamentos realizados e ações realizadas pelo 

CREAS. Trouxe também dados do AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil, identificação do número de crianças e adolescentes, visitas domiciliares, 

acompanhamentos, ações de mobilizações e sensibilização e conscientização, encaminhamentos 

realizados para orientação, atendimentos para orientação, atividades socioeducativas, e as ações 

realizadas pelo AEPETI como visitas domiciliares as famílias de crianças e adolescentes, 

encontros com mães, grupos com crianças e adolescentes, grupo de crianças e adolescentes 

identificadas em situação de trabalho infantil. A senhora Secretaria disse ainda, que houve 

campeonato de futebol em dois sábados justamente para retirar as crianças e adolescentes que 

trabalham na feira livre. E falou do abrigo na cidade de Simão Dias que tem parceria com Poço 

Verde e no momento encontra-se uma criança e uma adolescente de Simão Dias e destacou que já 

houve momento que tinha umas cinco crianças de Poço Verde que era maltratada pela família ou 

abandono dos pais. Na sequência, a senhora vereadora Josefa Délia saudou a todos e comentou, 

que a Secretaria deixou bem claro todas as atividades e parabenizou pelo brilhante trabalho. Por 

conseguinte, o senhor vereador Gilson Rosário cumprimentou a todos, e agradeceu a Secretária 

por vir atender a lei de sua autoria, e disse que a Secretária não faz mais pelo povo de Poço Verde 
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devido à crise, mas tem certeza quando passar esse período difícil à Secretária e sua equipe terão 

mais o que apresentar. Em seguida, o senhor vereador Amaury Batista saudou os presentes e 

agradeceu a presença da equipe da Secretaria e parabenizou o trabalho da Ação Social. Depois, o 

senhor vereador José Alessandro saudou a todos, e perguntou se a assistência tinha procurado os 

moradores que perderam seus pertences devido às chuvas no início do mês. A secretaria Antônia 

Stela, disse que a equipe do CRAS e do CREAS que também está participando estão formulando 

questionário, e então irão ver a real necessidade e com respaldo da Lei Federal para ver o que 

podem fazer, e acrescentou que a Defesa Civil também veio ao município e que irá emitir parecer, 

mas que já estão prestando apoio as famílias vendo as principais necessidades. Em seguida, o 

senhor Presidente Alexandre Dias, disse que foi indagado sobre o Serviço de Convivência de 

Fortalecimento de Vínculo,  que é um serviço importante, pois contempla muitas crianças e 

adolescentes, e disse que foi questionado aonde funcionava, e questionou se ainda está tendo 

adesão, e se estão participando? Na oportunidade, a senhora Antônia Stela explicou que nos 

povoados Tabuleirinho e Rio Real estão sem público e o motivo é porque não está tendo público 

nesses povoados. E, disse que funciona no bairro Xique-xique, na Praça da Juventude com os 

idosos e no clube de mães. E nos povoados Lagoa do Junco, São José e Saco do Camisa. 

Continuando, o senhor Presidente Alexandre Dias, perguntou da ajuda que o Estado pode dá para 

cestas básicas e disse que em outro momento houve essa ajuda com relação à estiagem no 

município, e acrescentou que acredita que através do cadastramento do município o estado poderá 

fornecer cestas básicas para as pessoas que sofre com a seca. A senhora Secretaria, disse que não 

tem conhecimento que exista essa ajuda, e explicou que são feitas visitas pela equipe  técnica e são 

entregues cestas as famílias que precisam,  estas adquiridas com recursos do município, esclareceu 

a oradora. O senhor Presidente Alexandre Dias perguntou ainda se houve contratações na 

Secretaria? A senhora Antônia Stela afirmou que continua com a mesma equipe. Em seguida, o 

senhor vereador José Alessandro falou da importância das ações realizadas pela Secretaria e falou 

que há dois meses essas atividades pararam e perguntou o por quê? Se foi falta de recursos, qual 

motivo, e se os servidores estão em dias com os vencimentos, e ainda perguntou como é a logística 

da entrega da cestas básicas? A Coordenadora Jaciara, explicou que no Serviço de Convivência 

não houve interrupção, e que só nos povoados Rio Real e Tabuleirinho não houve reativação dos 

grupos. A coordenadora disse que houve baixa nos recursos e atendem público prioritário como 

AEPEPETI e os idosos que tem problema de saúde e as crianças em vulnerabilidade, e esclareceu 

à baixa nos recursos foi em todos os municípios. Continuando, a Secretária de Assistência 

concluiu afirmando que na Secretaria têm quarto servidores efetivos e os contratados faltam 

apenas receber um mês. Na sequência, atendendo a Lei Municipal 623/2012, o Coordenador 

Afonso iniciou cumprimentado a todos os presentes, e apresentou a equipe da Clínica de Saúde da 

Família.  Depois, apresentou as ações do segundo semestre da Secretária de Saúde, e, expôs como 

funciona a Atenção Básica, e listrou alguns procedimentos feitos: Capacitação dos profissionais de 

enfermagem para fazer teste rápido HIV, Sífilis e Hepatite B e C, bem como a realização de 

palestras sobre as Hepatites. Falou que houve palestras durante Agosto Dourado direcionado as 

gestantes. Comentou sobre as práticas integrativas e complementares oferecidas no município a 

massoterapia, auriculoterapia e reiki. E, explicou que não recebe recurso do Ministério Saúde para 
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esse fim. Apresentou dados sobre a quantidade de mamografia feitas no município, e falou do 

Outubro Rosa que foi feito em parceria com as assistentes sociais. Continuando, Afonso falou que 

também houve o Novembro Azul dedicado a saúde do homem, e explicou que a equipe da 

Fazendinha fez direcionada ao pessoal da empresa Dakota. Destacou que também é 

responsabilidade da Secretaria da Saúde incluir a saúde do trabalhador e por isso foram feitas 

palestras para orientação dos homens na Dakota. O coordenador Afonso disse ainda, que houve 

capacitação do projeto doar-se que é para doação de órgãos para alertar as pessoas da importância 

da doação de órgãos. Também comentou que o município foi agraciado com um curso educação 

popular em saúde promovido pelo Fio Cruz, tanto para profissionais como para aqueles que se 

preocupa com saúde. Falou da composição do NASF e disse que tem todos os profissionais e 

apresentou as atuações desse programa no segundo semestre. O orador trouxe ainda, o que foi 

feito no último semestre na clínica de saúde. Em seguida, a responsável técnica pela emergência  a 

senhora Agrícia falou que o objetivo da emergência é evidenciar os resultados no setor da urgência 

e, os desafios da  identificação de demanda de atendimentos e alcance de resultados e destacou os 

desafios que têm na clínica. As capacitações que foram realizadas e falou dos procedimentos que 

são feitos na emergência, e ainda atendem pacientes de cidades vizinhas.  Disse também, que irão 

implantar a classificação de risco na emergência para reeducar a população. Na sequência, o 

Secretário de Saúde, senhor José Raimundo saudou a todos, e  destacou que  passam por 

momentos difíceis, mas a saúde é essencial, e que ainda precisam dá suporte as cidades vizinhas. 

Falou de sua contribuição na Secretaria e do carinho que têm por todos e a importância da parceria 

para conseguir os objetivos. E, agradeceu a todos da Secretaria pelo trabalho desenvolvido. Por 

conseguinte, a senhora vereadora Josefa Délia saudou a todos, e parabenizou a equipe da SMS, e 

ressaltou o trabalho de prevenção que a equipe tem feito, e disse como representante do povo já 

ouviu muitas críticas da população com relação a não ter materiais necessários, bem como as 

fichas serem guardadas para algumas pessoas e questionou que soube recentemente que a 

Secretaria recebeu emenda e questionou se os recursos foram necessários para gerir até o 

momento? Em seguida, o Secretário falou que têm feito o possível e que em relação a distribuição 

das  fichas não há cor partidária, e que tem feito o melhor. O coordenador Afonso explicou  que 

normalmente a população quer a quantidade de material acima do que precisa, e destacou que 

precisa-se ter gestão dos insumos e o coordenador faz a avaliação e as pessoas não entendem e 

com relação à emenda não tem conhecimento. Depois, o senhor vereador Didiu cumprimentou a 

todos, e disse quem estar à frente de cargo público está sendo avaliado pela população. Falou dos 

desafios da saúde e desejou a equipe que Deus abençoe. Em seguida, o senhor vereador Gilson 

Rosário também parabenizou a equipe e pediu para o Secretário deixar cópia da apresentação para 

os vereadores e agradeceu a vinda da Secretaria. O senhor vereador Amaury Batista também 

comentou a apresentação da equipe e parabenizou. Por conseguinte, o senhor vereador José 

Alessandro saudou a todos, e disse como representante do povo se não der condições não tem 

como fazer um bom trabalho, e parabenizou a atuação do coordenador Afonso e daqueles que se 

doam, e enfatizou a pergunta da vereadora Délia sobre a emenda de 2 milhões. Disse ainda, que 

fez recentemente visita a clínica e pôde ver algumas problemáticas e perguntou por que os leitos 

estão sem cobertores, por que a água para beber é da DESO e quantos carros estão viajando? O 
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senhor Secretário José Raimundo explicou que a população é grande, destacou também a grande 

demanda de pacientes oncológicos e renais e ainda existe a necessidade de fretar carro. A senhora 

Agrícia reiterando a fala explicou que, é uma questão cultural a população pedir alguns materiais e 

enfatizou que todos tem direitos e deveres. Explicou que foram adquiridos cobertores, mas antes 

precisa pintar a logomarca do município e que não foi feito ainda. E, esclareceu que os leitos 

ficam sem cobertores porque podem proliferar bactérias. Na sequência, o senhor Presidente 

Alexandre Dias, comentou que também fez visita à clínica de saúde e ressaltou a simplicidade e 

atenção do secretário José Raimundo em dizer que só funciona com a parceria e união. E sugeriu 

aumentar a quantidade de exames, e ainda mais um carro para o suporte e do atendimento das 

gestantes. Depois, o senhor vereador, Gilson Rosário comentou que os vereadores vivem 

diariamente as situações da população e que às vezes estes não entendem. Em seguida, o 

coordenador Afonso disse que entende que precisa aumentar a frota de carro, e falou da 

necessidade também da humanização e que este será um projeto para o próximo ano. O senhor 

Presidente Alexandre Dias, ainda falou do déficit de agentes de saúdes, e perguntou como estão as 

equipes do PSF? O senhor Afonso enfatizou que um dos grandes problemas são os médicos do 

PSF, porque precisam cumprir as horas. E ainda, existe grande dificuldade de encontrar médicos 

para vir trabalhar no município. E, com relação aos agentes comunitários do município disse que 

precisa fazer remapeamento e já estão nessa fase. Na sequência, o senhor vereador José 

Alessandro perguntou a quantidade de PSF funcionando? De imediato o Coordenador Afonso 

falou que estão funcionando duas equipes com médicos. O senhor vereador José Alessandro falou 

do trabalho do Coordenador Afonso e o parabenizou. O senhor Presidente Alexandre Dias, voltou 

a falar das cestas básicas que foram entregues na época que foi Secretário de Assistência Social. 

No Grande Expediente, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos cumprimentou a todos e falou 

do Secretário José Raimundo quando era vereador. Fez ainda, análise dos momentos políticos e 

da forma como alguns vereadores se exaltam e refletiu de como estar ordeira a oposição e falou 

que às Secretarias se apresentaram e não viu nenhuma polêmica, destacou que em outros 

momentos via muitas cobranças, e que não fazia porque não queria e questionou por que não faz 

agora? E afirmou que as cobranças faz parte do meio político. Disse que tem refletido sobre sua 

vida política. Também, comentou sobre a votação do orçamento passado e pelo que sofreu do 

grupo, o qual fazia parte e de algumas pessoas nas redes sociais por ter votado nos 80%, mas que 

não guardou rancor. Falou ainda, que o orçamento foi de 80% e comentou que mesmo assim, foi 

enviado projeto pedindo mais 10% de suplementação e que é a primeira vez que esse fato acontece 

e disse que estar na hora dos servidores virem à Câmara. Pediu para que todos pensem sobre a 

política, e afirmou que dentro desse contexto as coisas podem mudar e disse que não existe não 

formar alianças políticas, e destacou a necessidade de amadurecimento no meio político. Falou do 

respeito que deve ter independente do agrupamento que esteja. 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 José 

Alessandro disse do quanto têm responsabilidade nesta Casa e que não votou em nenhum projeto 

sem antes entendê-lo, E, afirmou que irá colocar emenda ao orçamento de 40%, e chamou atenção 

do Prefeito pelo fato de ter pedido mais 10% de suplementação. Destacou que governo que tem 
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planejamento não necessita de mais orçamento. Em seguida, o senhor vereador Gilson Rosário 

comentou que a fala do vereador Léo é contraditória com relação à suplementação e falou que 

talvez o senhor vereador não tenha entendido o pedido de suplementação de 10%, que é exclusivo 

para pagar a folha dos funcionários. E se solidarizou com o senhor vereador Pedro pela situação 

relatada pelo vereador. O senhor vereador Didiu também comentou da responsabilidade de votar 

nos projetos e sobre o projeto de suplementação, e falou que o Prefeito poderia ter feito 

remanejamento de outro lugar e não da folha dos servidores, disse que faz o melhor para o povo de 

Poço Verde. Na sequência, a senhora vereadora Délia disse que se for em benefício da população 

os vereadores votam, e pediu para o Prefeito vir explicar aonde foi gasto os 80% e o porquê  de 

estar precisando de suplementação. Logo em seguida, o vereador Gilson Rosário disse que iria 

convidar Nelma Sueli para conversar com os vereadores para explicar por que precisa do 

remanejamento de 10%. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos argumentou também e 

justificou para não colocar responsabilidade em seu mandato para resolver problemas no serviço 

público e disse que no que cabe, enquanto legislador irá se posicionar, e falou que não concorda 

quando diz se não votar no projeto está contra ao povo e afirmou a responsabilidade administrativa 

não cabe ao Poder Legislativo. O senhor Presidente Alexandre Dias disse que ano passado falou 

que iria colocar dotação menor que foi pedido e soube que o executivo persuadiu os servidores 

que se não votasse os 80% não teria recursos para diversas áreas, comentou sobre o novo pedido 

de remanejamento do Prefeito e disse que ficou triste por ter sido rebatido pela situação que 

passaram com a votação do orçamento. Falou também que estar respondendo na justiça devido a 

não aprovação dos projetos que foi pedido vistas, relativos à  definição dos impostos do 

município. Também disse que falou com o Prefeito para ir a Câmara para dialogar com os 

vereadores, 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  onze de 

dezembro 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 a baixo subscrevo. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, seis de dezembro de 2018.  
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