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Ata da Décima Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em dez de março, 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 Decreto Legislativo 002/2020- 

Concede Cidadania Poçoverdense ao senhor Gildécio Batista de Santana; Projeto de Decreto Legislativo 

003/2020 - Concede Cidadania Poçoverdense a senhora Valdiana de Souza Santos, ambas de autoria do 

senhor vereador José Raimundo de Jesus Sousa; Projeto de Lei 995/2020 - Institui a inclusão no 

Calendário Esportivo Anual do Município de Poço Verde, Estado de Sergipe, a “Corrida das Mulheres”, de 

autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias; Indicação 017/2020 - Ao Governo 

Municipal, solicitando o que segue: 1. Limpeza geral nos arredores do Centro Educacional Alice Mariana; 

2. Reforma em regime de urgência do Centro Educacional Alice Mariana, de autoria do senhor Presidente 

Alexandre Almeida Dias;  Indicação 018/2019 - Ao Governo Municipal, propondo o que segue:1. 

Melhoria da estrada vicinal que liga o povoado Saco do Camisa ao povoado Tabuleirinho; 2. Construção de 

redutor de velocidade nas proximidades da residência do senhor Gilson de Doda, nas imediações do 

povoado Saco do Camisa, esta última de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias. Em 

seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

falou sobre as Indicações de sua autoria, dentre elas a melhoria da estrada vicinal que liga os povoados 

Saco do Camisa ao Tabuleirinho, que também solicitou ao Governo Municipal. Por meio de aparte, o 

senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, a manutenção das estradas vicinais é muito 

importantes, mas apesar de também fazer parte da bancada governista, infelizmente o Prefeito está 

colocando a máquina à disposição apenas dos senhores vereadores Gileno e Emílio, e declarou estar 

satisfeito, que pela interferência do senhor vereador Gileno as estradas estão tendo manutenção. Ainda por 

meio de aparte o senhor vereador Gileno Santana Alves disse que, foi feita a manutenção nas estradas dos 

povoados Malhada Grande e Cova da Índia, e destacou que era uma solicitação antiga, feita pelo senhor 

vereador Gilson. Ele comentou ainda, que a informação de que ele proibiu a realização da manutenção das 

estradas não passa de um boato, de bajuladores do Prefeito que estão tentando denegrir a sua imagem. Ele 

explicou que, nenhum vereador tem o poder de mandar nas coisas do município e tomará satisfações com a 

pessoa que criou essa mentira.  Continuando, o senhor vereador José Alessandro pediu que, os vereadores 

que estão responsáveis pela máquina, que realizem o serviço na estrada que liga o Oiteiro até a casa de 

Dona Djalma, pois o trecho está intransitável e pessoas que residem na localidade, que possuem graves 

problemas de saúde e não podem se locomover, precisam ser carregadas por voluntários, para chegar a um 

veículo à beira da estrada. O edil comentou que, o responsável pelos veículos da garagem nunca está no seu 

local de trabalho, e desrespeita esta Casa, pois já foram solicitados esclarecimentos sobre a situação dos 

transportes escolares, bem como sobre o que ocasionou o acidente com o micro-ônibus do município, mas 

até o presente não obtiveram resposta. Ele disse ainda, que uma cidadã buscou o Ministério Público, para 

solicitar que a justiça obrigue ao município a iniciar e terminar as aulas na hora correta, e destacou que os 

professores não chegam a tempo na sala, porque o transporte que leva até a escola atrasa. Ele disse ainda, 
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que algumas mães tem reclamado que o transporte escolar está deixando os alunos nas estradas, em locais 

distantes de suas residências, e chamou a atenção para o risco a integridade dessas crianças deixadas nas 

estradas. O edil alertou que, se algo acontecer a elas será responsabilidade do Poder Executivo. O 

parlamentar convidou o Prefeito, que recentemente está fazendo varias visitas, a se dirigir até o lixão do 

povoado Rio Real, para ver a situação precária em que se encontra, e afirmou que o Poder Executivo 

cometeu crime ambiental, ao enterrar o lixo num buraco naquela localidade. Ele comentou que 

recentemente, uma reportagem denunciou a situação precária dos ônibus escolares que transladam os 

alunos para as escolas Brasil a fora, e destacou a falta de manutenção, motoristas que dirigem embriagados, 

e que não possuem carteira de habilitação, esta última uma realidade que, infelizmente ocorre no nosso 

município. Ele falou ainda, sobre o valor muito baixo da diária que os motoristas do município recebem 

que é insuficiente para pagar um almoço, e relatou que a diária que um vereador recebe para se deslocar até 

Aracaju só dá para abastecer o carro, enquanto os colegas vereadores que têm amizade com o Prefeito 

viajam em carros fretados pelo município, enquanto outros mandam na Patrol, e na caçamba do município, 

portanto os Secretários Municipais estão nos cargos apenas como enfeites. Ele comentou que, este ano 

haverá muitas aparições, pois já surgiram médicos para atender as pessoas nos povoados Saco do Camisa, 

Lagoa do Junco e Rio Real, algo que não ocorria ha vários meses. O senhor vereador Léo de Fonsinho 

disse ainda, que o Prefeito não poderá colocar a culpa sobre a qualidade da educação nos professores, pois 

são profissionais abnegados, mas não tem condições de fazer milagre. Ele afirmou que, a população não 

será enganada por histórias veiculadas através das redes sociais da Prefeitura, e ressaltou que sempre 

utilizou as redes sociais, para mostrar os problemas e demandas do povo, não para denegrir a imagem do 

Prefeito, mas para que ele atenda aos anseios da população e ele deve governar para todos, não apenas para 

quem votou nele. O orador concluiu dizendo que o transporte escolar está "entregue as baratas", e pediu 

que, o responsável pelos transportes, venha a esta Casa, para dizer quanto foi gasto na manutenção dos 

ônibus, e destacou que parece que não gastou nada, pois os ônibus estão em pior estado desde quando 

iniciou a gestão.  E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, deu-se a Ordem do 

Dia.  Na Ordem do Dia foi submetido em votação, o Projeto de Decreto Legislativo 001/2020 - Concede o 

Certificado Cidadão Empreendedor Municipal Juca Santana ao senhor Adriano Fonseca do Nascimento. 

Depois, o referido Projeto de Decreto Legislativo 001/2020 foi submetido em votação, obtendo como 

resultado: APROVAÇÃO COM O PLACAR DE 10(DEZ) VOTOS FAVORÁVEIS E 1 (UMA) 

ABSTENÇÃO DO SENHOR VEREADOR GILSON SANTOS DO ROSÁRIO 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 Santos do Rosário 

comentou que, a Casa Legislativa pecou ao não utilizar dos meios legais cabíveis em relação ao 

descumprimento do Requerimento, convocando o responsável pelos transportes a comparecer nesta Casa. 

Ele comentou que, se a pessoa que foi convocada não comparece, ou está com medo, ou esta fazendo algo 

irregular, e destacou que, quando a pessoa ocupa um cargo público deve estar ciente de suas 

responsabilidades, e se não for competente para tal, deve deixar o cargo.  Em seguida, o Presidente 

comentou que encaminhará o fato, para que a assessoria Jurídica da Casa tome as providências cabíveis. 

Por conseguinte, a senhora vereadora Damares Vieira Cavalcanti agradeceu ao Secretário Municipal de 

Obras, pela instalação de lâmpadas na Rua que a vereadora Délia reside, e destacou que pedirá a limpeza 

da Praça Aécio Carregosa da Silva, que está tomada pela vegetação. Em seguida, o senhor vereador 
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Amaury Batista Freire pediu que o Secretário Municipal de Obras, visitasse o Conjunto Silvino Augusto, 

que está precisando de instalação de lâmpadas, bem como priorizasse a limpeza das ruas e praças que estão 

cheias de mato. Depois, o senhor vereador Gileno Santana Alves pediu ao Secretário de Obras, que 

realizasse urgentemente a poda das árvores existentes no povoado Saco do Camisa, que estão tomando a 

rua.  Ele disse ainda, que existe um carro locado pela Prefeitura, que está à disposição para levar os 

pacientes para Aracaju ou Lagarto. O edil comentou que ficou muito chateado com o boato que inventaram 

que ele havia proibido fazer a manutenção das estradas, e destacou que a pessoa responsável por isso é um 

bajulador, muito apaixonado por político, mas não tem respeito por ninguém. Ele concluiu dizendo que 

independente das críticas continuará no grupo apoiando o Prefeito Iggor. Por conseguinte, o senhor 

Presidente comentou que, acha positiva a ação dos vereadores acompanharem a manutenção das estradas, e 

espera que possa um dia possa fazer o mesmo. E declarou que se entristece ao saber que o senhor vereador 

Gilson do Rosário, que também faz pare do grupo, e é muito preocupado com as questões do município, 

não esteja sendo atendido. Depois, o senhor vereador José Alessandro parabenizou os organizadores da 

“Corrida das Mulheres”, pois foi um evento muito bonito, e destacou a importância das pessoas terem 

participado, e pede que este evento possa acontecer todo ano, independente de quem esteja na gestão. Ele 

comentou que, no dia 1º de maio tornará a acontecer a Corrida do Trabalhador e convidou a todos para 

participarem. Na oportunidade, o edil falou sobre as péssimas condições em que se encontra o 

estacionamento do CECAF, com muitos buracos, e pediu que o Prefeito visitasse aquele local, bem como 

diversas outras localidades, para ver pessoalmente os problemas existentes no município, e encarasse a 

população de frente, ao invés de visitar apenas seus cabos eleitorais. Ele pediu ainda, que o Prefeito dê 

autonomia aos Secretários Municipais, para que eles resolvam os problemas. Em seguida, o senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, continuará fazendo o seu trabalho, e independente de 

ser um ano Eleitoral nunca fugiu de sua responsabilidade. Demonstrou a sua satisfação em saber que tem 

médicos nas comunidades, e espera que eles recebam seus salários e continuem trabalhando, e destacou 

que é obrigação do gestor pagar em dia e manter os serviços públicos funcionando, e afirmou que os 

vereadores estão nesta casa, para cobrar, e enfatizou que este gestor não tem responsabilidade com o 

município, e destacou que o transporte escolar está muito precário, e citou exemplos de situações que 

ocorrem diariamente, mas ninguém toma qualquer providência, e indagou se a Gestão Municipal vai 

esperar que aconteça um acidente, envolvendo as pessoas que utilizam estes transportes, para fazer a 

manutenção destes veículos?  E mais, reiterou o pedido do colega Gilson, solicitando que esta Casa, tome 

as providências jurídicas, em relação aos Requerimentos que são descumpridos, inclusive o que convoca o 

responsável pelos transportes a dar esclarecimentos sobre o acidente com o ônibus da saúde. O edil afirmou 

que, a gestão precisa de mais ação e não de conversa fiada, ou discurso bonito nas redes sociais. Ele 

destacou que a resposta a todo o desmando dessa gestão será dado através das urnas. Na ocasião, ele 

comentou que está sendo um agrupamento forte, com vereadores com grandes chances de serem eleitos nas 

eleições 2020, para que a Câmara seja cada vez mais forte e coesa, com o objetivo de melhorar a cidade 

cada vez mais, independente da quantidade de candidatos e de grupos que possam surgir. Continuando, o 

senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou que no ultimo sábado, alguns feirantes o abordaram, 

solicitando que observasse o local onde a farinha é comercializada, e na ocasião pediu que fosse construído 

um local elevado, com piso de cimento e cobertura, além disso, solicitou o recapeamento do 

estacionamento do CECAF, haja vista que estão sendo realizadas obras dessa natureza, para o município. 



  CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000. 

www.camarapocoverde.se.gov.br 

cmpverde.se@bol.com.br 

CNPJ 32.741.571/0001-73 

Fone: (79) 3549-1454       

Ele afirmou que, a Câmara deve tomar providencias, em relação aos servidores que foram convocados 

através de Requerimento, e não compareceram, haja vista que ele deve prestar contas à população, sobre a 

situação a qual foi convocado, mas afirmou que conhece muito bem o senhor Cristiano, que também é seu 

cunhado, e sabe que este tem responsabilidade e se doa muito ao trabalho, mas indagou se a gestão dá todas 

as condições necessárias para ele desenvolver o seu trabalho? O orador comentou ainda, que se às vezes ele 

não está no seu local de trabalho, provavelmente está resolvendo algum problema em relação a sua função 

como responsável pelos transportes, e concluiu dizendo que ele não faz parte dos servidores que recebem 

sem trabalhar, como muitos outros.  Depois, o senhor vereador Gilson comentou que, o senhor Cristiano 

pode ser trabalhador, mas não e competente, pois em vários episódios deixou a desejar, pois deixou faltar 

combustível no ônibus que transporta os alunos, e as crianças ficaram na estrada, por volta do meio dia, 

enfrentando altas temperaturas dentro do veículo, e disse que na próxima Sessão apresentará Indicações, 

solicitando a manutenção de estradas. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro comentou que, em 

momento algum disse que, o senhor Cristiano não trabalha, mas que todas as vezes que o procura na 

garagem, não está. Ele disse ainda, que não é comum faltar combustível no transporte e faltou competência 

da parte dele, e destacou que ele não é um servidor do município tem que cumprir a função a qual foi 

designado. Por fim, o senhor Presidente comentou que, todos os vereadores têm autonomia de solicitar a 

Assessoria Jurídica da Casa, para que faça a análise de proposições e encaminhe as medidas legais 

cabíveis. 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 doze de março 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, dez de março de 2020. 
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