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Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em doze 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 e Pedro de Jesus Santos. Em seguida, 

foram apresentadas as seguintes proposições: Indicação 019/2019 - Ao Governo Municipal, solicitando o 

que segue: 1. Providências emergenciais voltadas para a melhoria da iluminação pública na comunidade 

Amargosa I, com reposição de lâmpadas nas proximidades da residência do senhor Raildo e Espaço 

Barramas, de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos; Indicação 020/2019 - Ao Governo 

Municipal, solicitando o que segue: 1. Providências junto aos órgãos competentes voltadas para a obra de 

requalificação (cobertura, tela de proteção, vestiários, arquibancada e banheiros) da Quadra Poliesportiva 

Deocleciano Rodrigues Reis, no Distrito São José, de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus Santos. 

Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, o senhor Presidente Alexandre Almeida Dias falou da 

necessidade de fazer alianças com lideranças politicas bem articuladas a nível estadual, para trazer os 

benefícios para o município, e declarou que se reuniu com o Deputado Zezinho Guimarães, que tem 

encaminhado diversas emendas e benefícios para Poço Verde, por intermédio do senhor vereador Gilson 

do Rosário, e ainda afirmou que o apoiará nas próximas eleições para a Assembleia Legislativa. O edil 

comentou também que, se desfilou do PSDC e na próxima semana, se filiará ao PSB, para concorrer 

novamente ao cargo de Vereador. E, na oportunidade, o edil comentou que procurou a Promotora do 

município, para saber qual o andamento da ação civil pública, em relação à situação dos cemitérios locais, 

e destacou o descaso do Poder Executivo, que não demonstra qualquer interesse em resolver este sério 

problema.  Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, o Presidente da Casa foi 

muito proativo ao se desfilar do Partido que estava, se filiando a outra sigla, tão logo iniciou o período de 

transição, no último dia 5 de março. O edil comentou que, é muito favorável à democracia, e respeita a 

escolha das pessoas, pois o voto é soberano. Ele comentou ainda que, assim como o senhor Presidente 

Alexandre, também mudará de partido.  Na ocasião, o orador falou sobre a situação do Colégio Estadual 

Professor João de Oliveira e, destacou que houve uma reunião, junto ao diretor da escola, representantes 

dos alunos e Vereadores, na qual, foi exposto pelo diretor, que a DRE 2 se comprometeu em resolver o 

problema da parte elétrica, nos próximos quinze dias. Na oportunidade, a representante do Grêmio 

Estudantil elencou outras reivindicações, como transporte escolar, que foi solicitado há mais de seis meses, 

pois está superlotado, inclusive com crianças pequenas provenientes da rede municipal, que estão chegando 

à noite em suas casas. O senhor vereador Pedro comentou, que o Secretário Estadual de Educação se 

comprometeu visitar as escolas do município na próxima segunda-feira, e pediu que o Senhor vereador 

Gilson convidasse o Deputado Zezinho Guimarães e outras autoridades, para juntos resolverem os 

problemas relacionados à educação. O edil disse ainda, que buscou se inteirar desse assunto, por que se 

sensibiliza com a necessidade da população, e não está tentando se promover politicamente com este fato, 

haja vista que as eleições estão distantes, e quem mais está na linha de frente neste caso é o senhor 

vereador Gilson, que tem mais proximidade com os deputados.  Por meio de aparte, o senhor vereador 

Gilson Santos do Rosário afirmou que, esses problemas foram abordados em outras ocasiões, e na época o 
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Secretário de Estado visitou as escolas, portanto a Secretaria tem conhecimento dos problemas, inclusive 

parece que já solicitaram que a ENERGISA fizesse a troca do transformador que alimenta a rede elétrica 

do colégio, pois o que existente no local, não suportará a carga que será instalada.  Ele comentou ainda que, 

ficou surpreso com o questionamento de uma aluna da Escola Estadual Antônio Muniz e, destacou que a 

unidade está há um ano sem professores de Ciências e História, e lamentou este fato, no entanto, também 

vai fazer essa cobrança, ao Secretário, e ressaltou que os deputados Zezinho, João Daniel e o senador 

Rogério Carvalho estão à disposição, para o que for necessário. O edil retomou a questão do fechamento do 

INSS e do TRE, destacou que, este último não havia o que fazer, pois foi uma determinação do TSE, no 

entanto, os Vereadores podem unir forças com os três Senadores da República, tentar mobilizar a 

reabertura do TER do município, pois os cidadãos poçoverdenses estão sentido na pele as dificuldades de 

se dirigirem a outra cidade para resolver as questões em relação à Justiça Eleitoral, haja vista que muitas 

pessoas não sabem utilizar os meios eletrônicos, para solicitar alguns documentos, já em relação ao INSS, 

o edil elencou outros recursos para que a autarquia continuasse funcionando. Ele falou ainda, que os 

vereadores estão atentos, aos problemas do município, além disso, estão buscando solucioná-los de acordo 

com os recursos que têm disponíveis, concluiu o orador. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias parabenizou à senhora Antônia pela passagem da sua data natalícia e desejou a ela muita 

felicidade. Na ocasião, ele parabenizou também aos idealizadores do Motofest de Poço Verde, que há dez 

anos realizam este evento que além de abrilhantam a cidade, movimenta o comércio, gerando emprego e 

renda para os munícipes, e convidou a todos para participarem da festa, no sábado a partir das 9 horas. O 

edil publicou também, convite da ativista da causa animal Ravelly Santana, para o I Seminário sobre 

Proteção e Defesa Animal em Poço Verde, que ocorrerá no dia 13 de março, na Câmara de Vereadores, das 

8 às 15h, com a presença de diversos palestrantes da OAB/SE. Depois, o senhor vereador José Alessandro 

falou sobre a situação dos transportes escolares, que estão totalmente sem condições de uso, e afirmou que 

os motoristas são verdadeiros equilibristas, por conseguir dirigir aqueles veículos. Ele disse ainda, que 

amanhã se reunirá com o Secretário Municipal de Educação para falar sobre os problemas da educação, em 

especial o transporte, mas denunciou as irresponsabilidades que o chefe de transportes tem cometido, no 

exercício de sua função. Ele falou ainda, que no inicio da gestão do atual Prefeito, a saúde no município 

funcionava, e atribuiu ao senhor vereador Amaury Batista, que agia com muita competência no cargo de 

Secretário Municipal de Saúde, mas após a sua exoneração, as coisas desandaram e não retornaram a 

funcionar como deveria. O edil declarou não compreender porque o Prefeito colocou pessoas que não 

entendem nada sobre saúde, à frente de uma secretaria tão importante. Ele disse ainda, que as pessoas 

precisam de vários recursos humanos e financeiros, para desenvolver um bom trabalho, e o Prefeito precisa 

descentralizar a gestão, pois existe um secretário, que está dominando várias secretarias. Ele destacou que, 

na gestão passada a educação do município era referencia no estado, e relembrou que, na época os recursos 

da educação eram gerenciados pela Secretaria de Educação, e não pela Secretaria de Finanças como 

atualmente. O edil relembrou que, foi protocolado nesta Casa, um dossiê com diversas páginas, 

demonstrando a situação em que se encontrava o município, inclusive a frota de veículos, mas naquela 

ocasião, as aulas não atrasaram e os ônibus rodaram normalmente, apesar do gestor atribuir vários 

problemas ao seu antecessor, no entanto, três anos depois não dá para atribuir ao gestor passado, o que está 

acontecendo agora, e indagou de quem é a culpa, do Prefeito, do Secretário, do Chefe de Transportes, ou 

dos Vereadores? Ele chamou a atenção e disse que é muito favorável a instalação de uma CPI na saúde ou 
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no transporte escolar, e continuou dizendo que, no fim do ano passado, a Câmara votou um Projeto de Lei, 

para que o município recebesse uma verba de mais 885 mil reais, e destacou que, parte deste recurso 

poderia ser utilizada na manutenção dos ônibus escolares, e indagou onde está o dinheiro para a 

manutenção dos veículos? Será que este ano os secretários farão a prestação de contas, como deve ser 

feita? E, concluiu dizendo que os edis estão de olho, e continuarão fiscalizando.  Por conseguinte, o senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, essa gestão alguns setores tem gente demais sem 

fazer nada, e outros tem de menos, e refletiu que a situação da educação está ruim, em decorrência da 

quantidade de atribuições que o secretário possui, haja vista que, responde por outras pastas também. Na 

oportunidade, o edil destacou que o setor de transportes da gestão passada era muito criticado, por alguns 

vereadores, mas hoje se deparou com um motorista de ônibus abrindo a porta do veículo com um cabo de 

vassoura, e isso nunca ocorreu na gestão passada. Disse ainda, que está ocorrendo uma farra de 

combustíveis, e esta fazendo o levantamento através do Portal da Transparência os valores exorbitantes, 

que o município está gastando com combustíveis. Ele comentou ainda, que protocolou no Ministério 

Público através do ofício 031/2020, três denúncias contra o município, pois o edil fez várias solicitações ao 

Poder Executivo, solicitando a Reforma no Posto de Saúde do povoado Lagoa do Junco, ligação de energia 

elétrica nos poços artesianos das comunidades Caldeirão, Barragem e Tabuleirinho, e ainda a manutenção 

dos ônibus escolares. O edil comentou que, vai expor nas redes sociais as condições em que se encontra o 

transporte, e o posto de saúde da Lagoa do Junco, e destacou que não dá para ver essas coisas e ficar 

calado, pois o que está acontecendo é uma irresponsabilidade com o dinheiro público do município. Ele 

comentou que, no Portal da Transparência tem muito dinheiro sendo gasto com remédio, mas na clínica de 

saúde da família só tem Dipirona e Cibalena, e as pessoas que fazem uso continuo de psicotrópicos não 

conseguem e estão entrando em surto psicológico, em decorrência da descontinuidade do tratamento. Ele 

afirmou que, a falta de respeito dessa gestão por esta Casa, desestimula os vereadores, pois são aprovados 

os requerimentos, e nenhum é atendido, além disso, destacou que, os vereadores são tratados com desprezo 

e falta de educação quando procuram a Secretarias Municipais. Ele afirmou ainda, que vai trazer todo o 

levantamento que está fazendo sobre os gastos que ele se referiu, sobre os medicamentos e combustíveis. E 

mais, afirmou que, estão acontecendo tantas cosias erradas, que os vereadores não dão conta de fiscalizar, e 

esta gestão está muito pior que, o último ano de gestão de Thiago Dória. 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 Gileno Santana Alves 

comentou que, todas as mazelas do município estão sendo atribuídas a atual gestão, e comentou que, viu 

muitas coisas erradas na gestão passada, inclusive que o chefe da garagem, que era o senhor Edson de 

Jesus, estava colocando combustível de um ônibus para outro, portanto não vê problema algum em 

transferir um pneu de um carro para outro. Disse ainda, que a saúde do município não está tão ruim, como 

o colega cita, pois na gestão passada se dirigia a outra cidade para levar os pacientes, pois não havia 

médicos na clínica de Poço Verde. Disse também, que nem tudo que é citado aqui é crime, e se este tipo de 

ação for considerado crime este já vinha sendo cometido há muito tempo em outras gestões. Depois, o 

senhor vereador José Alessandro Santana Farias declarou ficar surpreso com as palavras do colega 

Gileno, e destacou que só tem médico porque é ano de eleições, porque nos anos anteriores não teve 

médico. Ele falou também sobre as péssimas condições da estrada da Lagoa do Mandacaru. Na ocasião, o 

senhor vereador José Alessandro comentou que, o município tem cinco ambulâncias, mas só rodam duas, 
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denunciou que os motoristas recebem uma mísera diária de quinze reais, e refletiu que mesmo os valores de 

diária, que o Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores recebem sendo maiores, são suficientes apenas para 

abastecer o carro, quando precisam se deslocar para Aracaju. O edil comentou que, continua sendo o 

mesmo vereador desde o início do seu mandato,  e destacou que não se desvia de seus os princípios para se 

eleger e continuará cobrando que os  problemas do município sejam resolvidos.  Por conseguinte, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, apoiou o Governador Belivaldo Chagas, por iniciativa 

própria, pelo respeito com o qual ele sempre o tratou, e destacou que no último sábado visitou a casa do 

senhor Governador, juntamente com o senhor Adauto Justino, para conversar sobre política, e destacou que 

foi muito bem recebido como sempre, mas o governador foi bem claro em dizer que vai apoiar o Prefeito 

Iggor Oliveira nas próximas eleições. O edil comentou que, infelizmente o Governador se equivocou, pois 

se comprometeu nas últimas eleições a apoiar um candidato do agrupamento Boca Preta em 2020, e 

deveria dar atenção àqueles que o apoiaram no primeiro turno das eleições, através da qual ele foi eleito, 

mas ele compreende que essas coisas estão inerentes na política, que e esta é feita de diálogo, esclareceu o 

edil. 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 dezessete 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, doze de março de 2020. 
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