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Ata da Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em quatro de fevereiro, 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. Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: Projeto de Lei 993/2020 - Dispõe 

sobre a denominação de via pública, localizadas no bairro Fazendinha, na sede desta municipalidade (Rua 

José Petrônilo dos Santos); Moção de Congratulação 001/2019- Congratulações ao senhor Kleverton 

Alusson Carvalho Santana proprietário da empresa Portal Net Telecom LTDA, pelo compromisso e 

dedicação no desenvolvimento há 17 anos de suas atividades; ambas de autoria do senhor Presidente 

Alexandre Almeida Dias; Moção de Pesar 002/2019 -Pelo trágico falecimento do jovem  José Aurelino 

Batista Júnior, ocorrido em 01 de fevereiro de 2020; Indicação 001/2020 - A empesa ENERGISA, 

solicitando o que segue: Providências emergências voltadas para a extensão da rede elétrica do povoado 

Lagoa do Junco, neste município de Poço Verde; Indicação 002/2020 -Ao Governo Municipal, solicitando 

o que segue: 1. Providências emergências voltadas para a reposição de paralelepípedo na Travessa 

Dezinho, principal ligação entre o Conjunto Habitacional Pedro Almeida Valadares Neto (Pedrinho 

Valadares) e o Conjunto Françual Santana Souza e na Travessa Ercílio Cardoso da Silva; 2.Transformação 

da Travessa Antônio Corsino dos Santos, em um mini calçadão, com a interrupção da passagem de 

veículos, como forma de priorizar a passagem de pedestres e melhorar o aspecto urbanístico do referido 

local; 3. Providências emergenciais voltadas para colocação de cascalho/piçarra na estrada vicinal da 

comunidade Sorocaba, no trecho compreendido entre a Escola Municipal até o Campo de Futebol; 4. 

Melhoria da Iluminação pública em regime de urgência em todas as praças localizadas no Bairro Santa 

Cruz; 5. Colocação de cascalho em regime de urgência na trecho compreendido: saída do Distrito  São José 

para o povoado Saco do Camisa, nos primeiros quilômetros até a propriedade do saudoso Augustinho e na 

entrada do povoado Saco do Camisa; 6. Providências emergenciais junto ao DER/SE voltadas para 

recapeamento asfáltico na sede desta municipalidade no trecho compreendido: a) Estacionamento do 

CECAF, b) Avenida Santa Cruz (da Escola Municipal Governador Antônio Carlos Valadares até a ponte 

do povoado Bomfim); 7.Providências emergenciais junto a Secretaria Municipal de Saúde e da Assistência 

Social, voltadas para a disponibilização de transporte, para levar  crianças portadoras de necessidades 

especiais, para a cidade de Tobias Barreto, com o objetivo de realizar  equoterapia, estas ultimas 

apresentadas pelo senhor vereador José Alessandro Santana Farias;  Indicação 003/2020 - Ao Governo 

Municipal, solicitando o que segue:1. Providências administrativas voltadas para a criação do Plano Diretor 

desta municipalidade, bem como a criação do Conselho Municipal da Cidade; 2. Providências junto a 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo,  voltadas para a melhoria da iluminação do Distrito São José, 

com a reposição de lâmpadas. 3. Providências junto aos órgãos competentes voltadas para a inclusão de 

dois banheiros e vestiários, no projeto de reforma da Quadra Poliesportiva Deocleciano Rodrigues Reis, no 

Distrito São José; 4.Providências junto aos órgãos competentes voltadas para a pavimentação do Conjunto 

Habitacional João de Matos Reis, no povoado Tabuleirinho; 5. Providências junto aos órgãos competentes 

voltadas para a pavimentação do Conjunto Habitacional Roldão de Oliveira, no Distrito São José; 
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Indicação 004/2020 - Ao Governo do Estado de Sergipe, solicitando o que segue: 1. Construção de 

Ciclovia partindo da Praça Ozória Mota/Praça da Juventude/Interligação entre as Rodovias Antônio Carlos 

Valadares e Pedro Almeida Valadares/Fabrica Dakota/Conjunto Habitacional João Emídio dos 

Santos/Conjunto Habitacional José Silvino de Souza; 2. Recapeamento asfáltico nas ruas e avenidas do 

Distrito São José, neste município de Poço Verde, ambas de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos; Indicação 005/2020 - Ao Governo Municipal, sugerindo o que segue: 1. Providências junto aos 

órgãos competentes voltadas para a realização de ações públicas direcionadas a melhoria da qualidade de 

vida no povoado Rio Real: 1.1.Pavimentação do Conjunto Habitacional Eliosípio de Carvalho Andrade e 

da Rua do Campo; 1.2.Reforma do Posto de Saúde; Providências emergenciais, voltadas para a poda de 

árvores, esta última apresentada pelo senhor vereador José Raimundo de Jesus Sousa. Depois, iniciou-se o 

Grande Expediente, com o senhor Presidente Alexandre Almeida Dias, que inicialmente deu boas vindas a 

todos os vereadores, e destacou que alguns munícipes lhe abordaram na época da realização de evento 

festivo no mês de janeiro deste ano, realizado pelo Poder Executivo, onde reclamavam, que o Poder 

Público não poderia contratar bandas que, utilizasse termos pejorativos contra as mulheres, e citou o nome 

de uma das bandas que foram contratadas “O Poeta”. No entanto, o edil comentou que relacionado ao 

assunto, existe a Lei n° 019/2011, que dispõe sobre a proibição do uso de recursos públicos para 

contratação de artistas que em suas músicas, danças ou coreografias desvalorizem, incentivem a violência 

ou exponha as mulheres a situação de constrangimento. O edil disse ainda, que existem muitas leis no 

município, e que é necessário faze-las valer. Na ocasião, o edil justificou a Moção de Congratulação ao 

senhor Cleverton Allusson, proprietário da empresa Portal Net Telecom LTDA, pelo compromisso e 

desenvolvimento de suas atividades, há 17 anos prestando serviços de muita qualidade, oportunizando o 

acesso à internet, para a sede e povoados. O parlamentar falou que convidou o Gerente da Agencia 

Bradesco, para falar sobre as melhorias que a agência do município tem recebido, após as Indicações de 

autoria desta Casa, e destacou que em breve ele virá. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias falou sobre a questão levantada pelo Presidente em relação às músicas que tratam as 

mulheres de forma pejorativa, e destacou que é uma falta de respeito e descaso com as mulheres 

poçoverdenses, que não merecem este tipo de tratamento. Ele falou ainda, que o município deve investir 

em festas que promovam a cultura, não pagar 30 mil reais para que um cantor desmoralize as mulheres da 

cidade. O edil falou sobre uma lei existente no município que, trata da Semana da Mulher e pediu que o 

Poder Executivo promovesse ações e atividades culturais, de valorização da mulher, inclusive 

conscientização para defesa e prevenção de feminicídio.  Ele lamentou que, o prefeito se utilize das redes 

sociais para propagar inverdades, inclusive sobre o pagamento dos salários, do 13º salário e do Piso do 

Magistério. Ele falou ainda, que o Prefeito não falou na sua entrevista que, os professores que estavam em 

sala de aula em 2018, e passaram a trabalhar como diretores têm direito a férias, mas até o presente 

momento não receberam. Disse também, que o Piso do Magistério apenas está sendo pago porque alguns 

professores colocaram na justiça, mas o prefeito deve os 30 meses de regência de classe, e os retroativos do 

Piso do Magistério de 2019. O senhor vereador José Alessandro falou que após algumas denúncias terem 

sido espalhadas nas redes sociais, sobre nomes de pessoas que recebem salários sem trabalhar, o portal da 

transparência está em manutenção. Ele apresentou ainda, um empenho da Prefeitura Municipal, com a 

descrição de despesa de R$ 3.500,00 reais, para ornamentação de recepção para autoridades no dia dos 

festejos do padroeiro da cidade, mas o edil relatou que, a única ornamentação que percebeu foi na casa do 
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Prefeito, no lançamento da sua pré-candidatura, e para ele esta despesa deveria ser paga pelo Prefeito com 

seus próprios recursos, e não com o dinheiro público. Ele pediu ainda, que também fosse realizada a 

verificação do portal da Câmara, que também apresentou falhas, para verificação da transparência. Na 

oportunidade, o senhor vereador José Alessandro justificou as Indicações de sua autoria. Falou a seguir, 

que o ex- vereador Jaci Silvino tem sido um faz-tudo da Prefeitura, e tem feito diversas ações nos veículos 

do Município, e as máquinas trabalhando a todo vapor faltando dois dias para a festa. Ele chamou a atenção 

para a qualidade da borra asfáltica que foi colocada, para tapar os buracos nas vias públicas, e também para 

falta de equipamento para trabalha com aquele material, já que os trabalhadores estavam de sandálias. E 

mais, afirmou que o município vai perder alunos para as escolas do Governo do Estado, em decorrência da 

falta de planejamento, e destacou que já tentou marcar reunião com o Secretário Mário, mas não obteve 

sucesso.  Em seguida, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, essas discussões são 

muito importantes, pois mostra quais vereadores estão trabalhando pelo povo. Ele agradeceu ao jovem 

Gabriel, que em seu Blog cobrou aos vereadores, que buscassem junto aos deputados e senadores 

melhorias para o município, e o edil destacou que o Senador Rogério Carvalho encaminhou emenda de R$ 

170 mil reais, para aquisição de trator, também mandará recurso para a construção de Arena Poliesportiva, 

próximo ao curral dos animais. Ele disse ainda, que o Deputado João Daniel encaminhou recursos da 

Codevasf, para a pavimentação de ruas, bem como duas ambulâncias para atender a comunidade. E mais, 

afirmou que o deputado Zezinho Guimarães também encaminhará verbas de subvenção para o município. 

O edil falou que todos os vereadores fazem suas cobranças, mas é necessário que as pessoas observem 

aqueles que fazem mais pela população. O orador comentou que, têm aparecido diversos candidatos, e 

espera que surjam muito mais, pois quanto mais candidatos, mais a democracia melhora, apresentou alguns 

nomes, com destaque dos colegas Pedro e Gileno, que foram convidados para ser Vice-Prefeito, comentou 

que nunca quis ser candidato a Vice-Prefeito, e não será mais candidato a vereador, porque compreende 

que já cumpriu o seu ciclo no Poder Legislativo, mesmo estando fora do cargo, sempre acompanhará as 

Sessões, pois tem um carinho muito grande pela Câmara Municipal. Depois, o senhor vereador Pedro de 

Jesus Santos saudou a todos os munícipes presentes, em especial o jovem Gabriel Oliveira, que é 

audacioso, e tem se destacado a cada dia, com a sua vontade de ser um agente político, e deseja que ele 

realize esse sonho. O edil disse ainda, que sua vontade é evoluir nos seus ideais e suas ambições não 

mudaram, e continuam desde a sua primeira candidatura, e persistirá nos seus objetivos, enquanto estiver 

na vida pública. O senhor vereador Pedro relembrou alguns Projetos de sua autoria, que apresentou desde o 

seu primeiro mandato, como exemplo o Plano Diretor do Município, que é de vital importância, para 

organização da cidade, haja vista o forte crescimento, que tem ocorrido nos últimos anos. O edil falou 

sobre as Indicações de sua autoria, solicitando ao Governo do Estado a construção de ciclovia, para 

melhorar o trânsito e a mobilidade urbana nas imediações da Dakota e do Conjunto Silvino Augusto. Na 

oportunidade, o edil falou sobre a menção de seu nome pelo vereador Gilson, como Pré-candidato a Vice-

Prefeito, e ele destacou que, todos os pares estão à altura de ser convidados a compor uma chapa 

majoritária, e declarou que não será Pré-candidato a Vice, mas Pré-candidato a Vereador, tranquilizou o 

edil. Ele comentou que, se tivesse organizado um grupo, disputaria o cargo de Prefeito, pois reconhece que, 

a política do munícipio se desenvolve através de grupo, e não brinca quando trata deste assunto, tem um 

posicionamento definido naquilo que defende, não permite que as pessoas coloquem palavras em sua boca, 

e com tranquilidade afirmou que, não é infalível e nem perfeito, pois também erra, mas tem a hombridade 
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de assumir os seus erros e ser flexível, naquilo que pode e deve ser. Por conseguinte, o senhor vereador 

Edson de Jesus falou que durante este recesso, continuou trabalhando, visitando as pessoas, debatendo 

politica, e o que deve ser feito para melhorar a vida da população. Ele refletiu sobre o primeiro ano de 

mandato até os dias atuais, e percebeu que, o atual gestor apresentou um relatório com diversas paginas, 

informando as irregularidades e problemas do munícipio, e naquela época protocolou este documento em 

diversos órgãos, prometeu a população que solucionaria aquelas situações, mas até o momento, não 

resolveu, como também não se percebe vontade nenhuma de resolver por parte do Poder Executivo, e deu 

exemplos de Indicações com solicitações simples, como reposição de lâmpadas e limpeza de esgotos, 

exames simples que são realizados na cidade de Lagarto, e todas essas reivindicações estão há mais de um 

ano sem ser atendidas. Ele afirmou que, o nome dele está a disposição do partido, para assumir qualquer 

cargo, mas não se imagina estando nos bastidores, mas atuando diariamente na linha de frente, ajudando a 

população, que passa por tantas situações difíceis, a exemplo das mulheres grávidas que precisam ir para 

outras cidades realizar exames relativamente simples, bem como os usuários do CAPS, que não têm um 

local adequado para desenvolver suas atividades, nem profissionais qualificados para fazer as oficinas, 

apesar dos recursos estarem sendo creditados nas contas da Prefeitura mensalmente, e indagou o que estão 

fazendo com essas verbas? Ele falou também sobre a ineficiência da gestão, e as diversas vagas ociosas, 

existentes no munícipio. Por meio de aparte, o senhor vereador José Alessandro indagou de que forma, as 

pessoas estão sendo contratadas pelo Poder Executivo, por indicação ou através de processo seletivo? 

Continuando, o senhor vereador Edson de Jesus comentou que, não tem conhecimento de como está sendo 

feita essa contratação, e também não é contrario a realização de festas, mas se o munícipio está devendo 

aos seus servidores, não tem porque fazer festas. O edil comentou que, o gestor que for eleito tem que ter a 

vontade de fazer o melhor para esta cidade, porque o povo está sofrendo, com o descaso do atual governo. 

Ele afirmou que, foram anunciadas muitas emendas para o município nas últimas eleições e indagou onde 

foram gastos estes recursos?  O Parlamentar comentou que, os vereadores tem que estar atentos a qualquer 

sinal de corrupção, pois o dinheiro público está indo pelo ralo e Poço Verde precisa de pessoas que 

governem com competência, responsabilidade e zelo pelos recursos públicos, e se o atual Prefeito não está 

conseguindo administrar, pare de se lamentar, dê oportunidade a outra pessoa e não se candidate a 

reeleição. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou matérias para serem 

discutidas na Ordem do Dia, deu-se início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor 

vereador Gilson Santos do Rosário pediu que às Sessões iniciassem no horário regimental, sem atrasos, 

para que os internautas não perdessem os estimulo de acompanhá-las. Ele disse ainda, que a Câmara ficou 

desmoralizada, com a ausência dos Secretários Municipais, prestando contas de suas pastas. Por fim, 

afirmou que, solicitara ao deputado João Daniel que encaminhe emendas, para a pavimentação da Praça da 

Igreja da Barragem e da comunidade Cachorro Morto. Em seguida, o senhor vereador Amaury Batista 

Freire falou que, esse ano é um ano político, e pediu que os colegas fizessem seu trabalho de forma 

respeitosa, pois cada um tem o seu partido, mas independente disso, todos são amigos. E comentou que, 

continuará atendendo os seus pacientes, como sempre fez durante tantos anos. Na oportunidade, o edil 

comentou que foi cobrado por um munícipe em relação ao fechamento do Tribunal Regional Eleitoral e da 

agência do INSS, o parlamentar explicou que todos os vereadores foram à audiência para que o TRE não 

fosse fechado, mas salientou que não tinha um documento que comprovasse essa ação, e sugeriu ao senhor 

Presidente, que nas próximas audiências, fossem levados ofícios, para que a sociedade possa visualizar 
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estas ações. O edil pediu ainda, que este ano, o senhor  Presidente regulasse a concessão de tempo, para 

manifestação no Grande Expediente, para que não se torne bagunça. A seguir, o senhor vereador José 

Alessandro falou que o Poder Legislativo foi à única instituição que se esforçou, para que o TRE não 

fechasse, pois apresentou Indicação coletiva e,  foram até a sede do Tribunal na capital, para tentar reaver 

essa situação, mas infelizmente as condições que foram solicitadas, para a manutenção desse órgão, não foi 

cumprida pelo Poder Executivo, e o mesmo ocorreu com a Agência do INSS. O edil lamentou que, muitos 

servidores contratados pelo município, pediram demissão, pois ainda estão sem receber seus vencimentos, 

principalmente aqueles que realizam serviços braçais e insalubres, e que necessitam de seus salários, e nada 

foi feito para solucionar este problema. O parlamentar falou sobre a instalação de um relógio que informa a 

temperatura, o tempo e o slogan do município, mas infelizmente nada foi feito, para solucionar a cobertura 

do ponto de ônibus na praça do triângulo, bem como para a construção de um banheiro público, para 

atender aos visitantes e pessoas que utilizam o transporte público, e indagou quanto custou o referido 

relógio?  O senhor vereador José Alessandro falou sobre a Moção de Pesar, pelo falecimento do jovem 

Júnior, e prestou as suas homenagens aos familiares e amigos, pedindo a Deus os confortasse.  Na ocasião, 

parabenizou o senhor Dica de Gari, e o Prefeito pela ornamentação da Praça do Conjunto Françual, que 

está muito bonita, mas precisa resolver a questão do esgoto, e por fim comentou que, os proprietários das 

casas do Conjunto Marcelo Déda estão pagando aluguel, enquanto os seus imóveis estão fechados, e pediu 

que as casas sejam entregues, e que não esperem o período eleitoral para tal. Por conseguinte, o senhor 

vereador Gileno Santana Alves lamentou, que as pessoas tenham a ideia de que os vereadores nada fazem, 

mas elas não conhecem a realidade que vivem os vereadores, que trabalham diariamente, para atender a 

população, cada um de seu jeito. O edil afirmou que, gostaria que umas dessas pessoas que criticam os 

vereadores fossem eleitas, para sentir na pele o que ele está dizendo, e afirmou que continuará trabalhando 

pelo povo, mesmo que não seja eleito. O edil falou também que o deputado Bosco Costa encaminhou uma 

emenda de 300 mil reais para o município, e solicitou também ao deputado Ibraim Monteiro, que 

encaminhasse emendas para fazer melhorias na comunidade Serra Grande, concluiu o edil. Em seguida, o 

senhor vereador Pedro de Jesus comentou que, os vereadores estão nesta Casa nesta noite, em decorrência 

de um projeto de lei de sua autoria, que acompanhou os parlamentos Brasil a fora. Ele afirmou que, esta é 

mais uma ação que fará parte do seu legado, e apesar do que o colega Gilson falou, não se lançara 

candidato a Vice-Prefeito, mas a vereador, ele acredita que este ano será um ano muito produtivo, com 

muitos debates, e espera que haja muito respeito entre os pares.  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 06 de fevereiro de dois mil e vinte, realizarem 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, quatro de fevereiro de 2020. 
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OBS.: Continuação da 1ª Ata Ordinária (04/02/2020) 
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