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Ata da Septuagésima Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em cinco 

de dezembro, 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, 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, foram apresentadas as seguintes proposições: 

Projeto de Resolução 02/2019 - ALTERA DISPOSITIVOS DO REGIMENTO INTERNO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE: O art. 57º, do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Poço Verde passará a vigorar com a seguinte redação: Art. 57 - A Sessão Legislativa 

anual desenvolve-se de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, 

independente de convocação; Projeto de Resolução 03/2019 - ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE: O art. 27º, da LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE passará a vigorar com a seguinte redação: Art. 27º- A Sessão 

Legislativa anual desenvolve-se de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de 

dezembro, independente de convocação, ambos de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos; Moção de Congratulação 045/2019 - Congratulações a servidora pública Maria Amado 

Rabelo pelo compromisso e dedicação no desenvolvimento de suas atividades laborais na Junta do 

Serviço Militar, há 39 anos, de autoria do senhor Presidente Alexandre Almeida Dias; Indicação 

145/2019 - A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, solicitando o que segue: 1.Melhoria em 

regime de urência da iluminação pública no Bairro Fazendinha, nas imediações dos Conjuntos João 

Emídio dos Santos e Silvino Augusto de Souza, sentido centro da cidade, esta última de autoria do 

senhor vereador Gileno Santana Alves. No Grande Expediente, o senhor vereador  José 

Alessandro Santana Farias parabenizou o senhor Geraldo Fonseca, que completa idade nova 

nesta data, e demonstrou a sua gratidão por fazer parte do seu rol de amizades, e desejou paz, 

sabedoria e discernimento para o aniversariante. Na oportunidade, o edil parabenizou a senhora 

Adenilza Marrie, conhecida como Denise, que fez aniversário no dia 04 de dezembro, e estendeu a 

sua congratulações aos familiares dela, pois além de professora,  foi uma mãe para seus alunos. O 

edil falou sobre a Lei Municipal 623/2012, que torna obrigatório, uma vez por semestre, que os 

Secretários Municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza, prestem informações sobre as 

ações realizadas nas respectivas Secretarias, e destacou que, até o momento, nenhum secretário, 

compareceu para prestar os esclarecimentos sobre suas pastas, e relembrou que há algum tempo, a 

presença dos secretários era quase um espetáculo, com exibição de fotos, e não se observava a 

prestação de contas. Ele comentou que, o CAPS está sem funcionar, e indagou para onde está indo 

os recursos, que são recebidos pelo município? O edil falou ainda sobre o Programa Melhor em 

Casa, que também não está sendo oferecido pela Secretaria de Saúde. Na oportunidade, o edil falou 

sobre a Escola Municipal Josias Rabelo que é esquecida, pela administração municipal, haja vista 

que os professores, pais e alunos estão vendendo rifas, para angariar fundos, para colocar em prática 

os projetos pedagógicos. E mesmo fazendo este esforço, os professores são criticados, como se não 
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fizessem nada e constantemente afirmam que ganham muito.  O Parlamentar afirmou que, é 

vergonhosa a falta de planejamento que o município passa, e citou o exemplo da quadra 

poliesportiva do Bairro Vaquejada, que foi inaugurada de qualquer jeito, sem água e sem estrutura 

adequada, e as pessoas perguntam como será feita a conservação da quadra, pois a quadra é da 

escola, mas a diretora está sensível com a comunidade que carece de locais para prática de esportes. 

O edil comentou que, a questão da Água, a responsabilidade é da DESO, mas não crítica os 

servidores, mas a empresa que não dá condições de trabalho, bem como não pode criticar os 

servidores do Hospital, se o município também não está fazendo a sua parte, e destacou que tem que 

ser cobrado. Na ocasião, o edil comentou que, amanhã será realizado o sarau da Escola Municipal 

Porfírio Vieira da Silva no povoado Saco do Camisa, a partir das 18h. O edil afirmou que os 

professores deste município são dedicados e trabalham, mesmo sem saber se vão receber os seus 

salários, pois respeitam os alunos, seus pais e seus colegas de trabalho. E, pediu que o Governo 

respeitasse o professor, como deve ser respeitado.  Ele disse ainda, que o Prefeito publicou nas 

redes sociais, que pagou uma parcela do 13º salário dos professores, mas chamou a atenção, e disse 

que essa informação é mentirosa. Continuando, o senhor vereador José Alessandro falou que, os 

secretários não têm como vir falar de suas pastas, se nem os salários estão recebendo, e indagou 

como estão alimentando os sistemas, sem a efetividade de ações da saúde? Ele disse ainda, que o 

Governo Municipal demonstra o desrespeito pela Casa Legislativa todos os dias, descumprido as 

leis que ora são aprovadas nesta Casa, portanto também está desrespeitando o povo, que os 

elegeram. E, por não haver 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 Gilson Santos do Rosário pediu que, os colegas vereadores votassem as 

emendas a LOA, haja vista a proximidade do recesso Legislativo.  Ele disse ainda, que 

independente do que trarão para está Casa, os Secretários têm a obrigação de vir, pois existe a lei, e 

ela deve ser respeitada, e caso seja descumprida, o município deve arcar com as consequências. Ele 

disse que, conversou com alguns Secretários sobre o assunto, e destacou que possivelmente a Casa 

vai tomar atitudes, caso eles não compareçam ao Poder Legislativo.   O edil declarou lamentar, que 

o Governo Municipal não esteja respeitando a lei,  mas sobre as fotos que o senhor vereador José 

Alessandro se referiu, cabe aos vereadores na hora a apresentação da pasta questionar. Por 

conseguinte, o senhor vereador José Alessandro falou que as fotos são bonitas, mas para ele, a 

prestação de contas tem que ser feita com a apresentação de números, não apenas com imagens. E, 

sugeriu que as Secretarias além de expor as fotos, apresentem o que foi gasto nós eventos, que 

desenvolvem. O edil chamou a atenção para a recente inauguração da academia da saúde, e 

destacou que o material que estava no local, não está mais, e no espaço tem apenas um parquinho, 

onde as crianças brincam, e comparou com um episódio que ocorreu no Hospital de Urgência de 

Sergipe.  Ele falou ainda, que além de falta de material, também faltam profissionais, para dar 

assistência técnica aos usuários. Ele comentou também que, colocaram um jovem para cuidar da 

quadra poliesportiva da vaquejada, mas não tem água e a poeira tem dificultado a vida dos usuários.  

E mais, o Prefeito tem desrespeitado todos os vereadores, quando diz, que as Indicações não valem 

nada. Na oportunidade, o edil falou sobre a Lei Orçamentária Anual e comparou o valor destinado 

para a educação em 2020, com os valores deste ano, e destacou que são valores menores. O edil 
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acredita que tem algo errado neste cálculo, haja vista que, se a educação passa por problemas e o 

orçamento total é maior, porque diminuir o repasse para a educação? Por fim, concluiu com uma 

mensagem sobre sonhos. Depois, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos falou sobre as 

penalidades previstas na Lei Municipal 623/2012, e destacou que se os Secretários não comparecem 

podem ficar impedidos de assumir cargos em secretárias municipais, cargos de comissão e de 

confiança no âmbito da administração municipal. Ele disse ainda, que cabe ao Poder Legislativo 

tomar as providências em relação a este fato, pois o Prefeito só toma atitude, quando é cobrado pela 

justiça. Ele disse ainda, que o orçamento do Município para 2020 está previsto em R$ 54 milhões 

de reais, e pelo que vem estudando na lei, percebe que tem recurso suficiente para pagamento de 

pessoal da educação. O edil refletiu que, o município tem uma carência muito grande de 

profissionais em diversas áreas, como na educação e na saúde, vigilantes, merendeira, motorista, 

entre outros. E mais, comentou que, há uma  necessidade de realização de concurso, para 

provimento dessas vagas. O edil falou mais uma vez a questão dos transportes, e destacou que 

mandaram um ônibus sem freio para pegar os alunos da Lagoa do Junco, e por este motivo as aulas 

foram suspensas. Ele falou ainda sobre o acidente que aconteceu com o micro-ônibus da saúde, e 

que até o momento não ficou esclarecido o que aconteceu.  Ele disse ainda, que os Secretários não 

vêm a esta Casa, porque não tem nada para apresentar, pois foram “empurrando os problemas com a 

barriga” durante o ano todo. O edil relatou que, gestante e idosos não têm prioridade no 

atendimento de saúde, não conseguem marcar exames e consultas, e infelizmente os que conseguem 

são aqueles que são amigos do Prefeito, e destacou que essa forma de governar oprime as pessoas, e 

ressaltou que a saúde tem que ser para todos, sem distinção de cor ou de boca.  Por fim, o senhor 

Presidente leu a Moção de Congratulação, em homenagem a servidora Maria Amado Rabelo, 

destacou que ela dedica-se  há 39 anos,  ao serviço público, desenvolvendo um excelente trabalho 

na sua função como Secretária, na Junta do Serviço Militar. Ele informou que, está imbuído na luta 

para a construção  de um novo cemitério no município, e não trouxe nenhuma novidade, pois não 

houve nenhuma resposta para este problema.  Ele disse ainda, que em breve, trará uma resposta 

sobre os pontos de ônibus que, solicitou que fossem construídos no Conjunto Silvino Augusto. 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 dez de dezembro 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, cinco de dezembro de 2019. 

 

Alexandre Almeida Dias/PSDC 

Presidente 

 

 

José Raimundo de Jesus Souza/PSB 

Vice-Presidente 
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OBS.: Continuação da Ata Ordinária do dia 05.12.2019 (4/4) 

 

 

Edson de Jesus Reis Santos/ PSB 

Primeiro Secretário 

 

 

José Alessandro Santana Farias/PC do B 

Segundo Secretário 

 

 

Amaury Batista Freire/PSC 

Vereador 

 

 

Damares Vieira Cavalcanti/PMN 

Vereadora 

 

 

Emílio de Jesus Souza/PSDB 

Vereador 

 

 

Gilson Santos do Rosário/PMN 

Vereador 

 

Gileno Santana Alves/PMN 

Vereador 

 

 

Josefa Délia Félix dos Reis/PSDB 

Vereadora 

 

 

Pedro de Jesus Santos/PDT 

Vereador 

 

 


