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Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em dezessete 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), 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: Moção de Congratulação 008/2020 - Congratulações aos senhores João Rabelo da Silva e 

Maria Madalena Félix, que completando 26 anos no ramo de vendas de botijão de gás (GLP), nesta 

municipalidade”, de autoria do senhor Presidente Alexandre Almeida Dias; Indicação 021/2020 - Ao 

Governo Municipal, solicitando o que segue: 1. Melhoria da iluminação pública do Conjunto Habitacional 

Silvino Augusto de Souza, bem como providencias emergenciais voltadas para a limpeza das ruas do referido 

empreendimento habitacional, de autoria do senhor vereador Amaury Batista Freire; Indicação 022/2020 - 

Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: 1.Providências emergenciais voltadas para a limpeza da 

Praça Aécio Carregosa da Silva, localizada no Bairro Fazendinha, de autoria da senhora Vereadora Damares 

Vieira Cavalcanti. Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, o senhor José Alessandro Santana 

Farias falou sobre o Projeto de Lei 995/2020, que institui a inclusão no Calendário Esportivo Anual do 

Município de Poço Verde, Estado de Sergipe, a “Corrida das Mulheres”, e destacou que,  espera que após a 

aprovação desta matéria, o Poder Executivo possa cumpri-la, assim como a Lei que institui a “Semana da 

Mulher”, dando a valorização que as mulheres merecem. Ele também parabenizou os organizadores dos 

últimos eventos ocorridos no município, em especial para o 10º Motofest de Poço Verde, pela organização, 

disponibilização de banheiros químicos e limpeza das vias públicas após a realização do evento. O edil 

lamentou que, infelizmente alguns jovens tentaram fazer bagunça, com suas motos, e destacou que isso 

atrapalha a festa, e distancia os turistas, que visitam a cidade.  A seguir, o orador  solicitou ao Poder 

Executivo, a disponibilização da iluminação púbica da via que liga o município de Poço Verde a Tobias 

Barreto.  Por meio de aparte, o senhor vereador Amaury Batista Freire parabenizou os idealizadores do 

Motofest, pela recepção e organização da festa. Continuando, o senhor vereador José Alessandro comentou 

que, está acontecendo alguns assaltos no município, e pediu que o DMTT utilizasse as filmagens das câmeras 

de monitoramento e passem para a polícia, para que investigue esses casos. O edil comentou que, o Prefeito 

Municipal tem permanecido no município, há algum tempo e fica muito feliz com isso, mas relatou que tudo 

que é feito pelo Poder Executivo, o Prefeito publica em suas redes sociais, até mesmo as coisas simples, 

como a substituição de lâmpadas. O edil falou ainda que, observou que na corrida das mulheres, alguns 

trechos do percurso, os organizadores pediam para que as pessoas se apressassem pela falta de iluminação, 

e na ocasião, o Prefeito afirmou que substituiu as lâmpadas, mas os vândalos tornaram a quebra-la, no 

entanto, o edil buscou a Secretaria Municipal de Obras, que o informou que no caso ora referenciado, o 

problema é na instalação elétrica. Ele falou ainda, que tem feito um levantamento nas contas do município, 

e percebeu que existe uma pessoa no cargo de Secretário de Transporte, mas que nunca apareceu para 

trabalhar. E mais, comentou que, os veículos do município não estão tendo qualquer manutenção, nem 

mesmo lavados, além disso, afirmou o orador, que alguns veículos estão rodando com as portas abertas, e 

outros carros estão com o para-brisa solto, e na oportunidade o parlamentar sugeriu ao Governo Municipal 

que, durante a paralisação das aulas em virtude das medidas protetivas por causa da pandemia do 
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coronavírus, o município realize reformas e reparos  nas escolas, para que não atrapalhe o período letivo.  O 

parlamentar comentou que, houve a tentativa de derrubar a escola do povoado Barrocões, e destacou que o 

prédio é público e não pode ser doado para nenhum particular, e indagou para onde foi à cobertura da quadra 

do Distrito São José?  Falou também sobre outras situações, análogas a crimes, que estão acontecendo neste 

município. Em seguida, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou sobre a pandemia pelo coronavírus, 

e destacou a importância dos cuidados com a prevenção de contaminação, que todas as pessoas devem tomar, 

para que esse vírus não se espalhe ainda mais, pelo país. Ele disse ainda, que respeita a decisão da Diocese e 

as medidas que a Igreja Católica está tomando, como prevenção, com a restrição de reuniões e missas, e 

comentou que há uma grande probabilidade de não haver comemorações com missa e procissão, na festa do 

padroeiro do Distrito de São José. O edil falou também sobre as eleições que se avizinham e da oportunidade 

de mudança partidária, e ressaltou que protocolará a se filiará ao Partido Socialismo e Liberdade- PSB, e 

destacou a importância do Grupo Boca Preta refletir e elaborar o seu plano de governo, com base nas 

solicitações das pessoas, sem criar projetos e planos mirabolantes e impossíveis de serem realizados, para 

não cometer estelionato eleitoral. O edil comentou que, as pessoas querem que os políticos tenham posições 

firmes, mantenham e cumpram suas promessas, para que as pessoas acreditem e tenham esperança de dias 

melhores. Na ocasião, o parlamentar comentou que, desde o seu primeiro mandato tem cumprido o papel de 

Vereador, e relembrou que o município de Poço Verde viveu uma época de crescimento aquecido, com o 

desenvolvimento da economia, e a Câmara foi fundamental nisso, pois tudo que o Poder Executivo faz é 

com a aquiescência do Poder Legislativo, e deu o exemplo da fábrica da Dakota, que trouxe grande 

desenvolvimento para o município, com a geração de emprego e renda, através do esforço do Ex-prefeito 

Antônio da Fonseca Dória. Por conseguinte, o senhor Presidente justificou Moção de Congratulação aos 

senhores João Rabelo da Silva e Maria Madalena Félix, que completam 26 anos no ramo de vendas de 

botijão de gás (GLP), nesta municipalidade com o empenho das filhas do casal, Joelma, Cassilene, Márcia e 

Rita. 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 Santana Farias falou sobre a situação da instalação elétrica das escolas estaduais, 

e pediu que durante a paralisação essa situação fosse resolvida. O edil pediu ainda, que o Prefeito colocasse 

as pessoas que tem formação acadêmica, na função compatível pela qual se formou, pois, a  senhora Kamylla, 

que tem formação na área de Assistência Social, está atuando na Secretaria de Cultura, e não tem feito nada 

pela população, porque não tem recursos financeiros.  E mais, comentou que de fato tudo que é feito pelo 

Poder Executivo, passa pela Câmara de Vereadores, que infelizmente se vende por favores, e é por isso que 

os vereadores são criticados e taxados de não fazer nada. O edil refletiu que, as velhas práticas devem ser 

combatidas, e destacou que quando as pessoas vendem seus votos, é porque tem pessoas que compram, mas 

devem estar cientes de que, os políticos que os compraram não os devem obrigação, concluiu o edil. Depois, 

o senhor vereador Amaury Batista Freire pediu ao Prefeito, que fizesse a limpeza das ruas do Conjunto 

Silvino Augusto, pois o mato está tomando a localidade. O edil relembrou que, na gestão do Ex-Prefeito José 

Everaldo, o município obteve um grande desenvolvimento, trouxe através do governo da época o 

abastecimento de água, e entre outras coisas, contratou mais gente que a indústria Dakota, e atualmente as 

pessoas estão se aposentando, ou seja, não é uma fonte de renda que perdurará por tempo determinado, como 

a Dakota, que tem isenção de apenas 10 anos.  Por conseguinte, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário 

comentou que, o empresário Evislan Sousa se colocou à disposição, para ajudar a resolver a questão da 
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drenagem da água da chuva, se solidarizando com as pessoas que tiveram suas casas invadidas pelas recentes 

chuvas, apesar de não ser responsabilidade da empresa.  O edil agradeceu ainda, ao Partido da Mobilização 

Nacional - PMN, o qual fez parte durante este mandato, e destacou que já se desfiliou da sigla para se filiar 

a outra, não por conveniência, ou troca de favores e cargos, mas para lutar pelo povo, através de outras 

agremiações. Continuando, o senhor vereador disse que, o povo tem uma grande responsabilidade ao escolher 

seus representantes, e devem buscar pessoas que estejam de fato preocupadas com a população. O edil falou 

da responsabilidade iminente da função do vereador diante da sociedade, de analisar  com cuidado toda 

matéria que chega a esta Casa. E mais, afirmou que, os políticos de uma forma geral, inclusive os 

vereadores  devem ser responsáveis nas suas atitudes e nos seus discursos e serem mais explícitos sobre os 

debates que querem trazer para este Poder Legislativo, para não confundir as pessoas. Ele disse também que 

os políticos devem dar bons exemplos, e destacou a atitude irresponsável do Presidente Bolsonaro de 

comparecer a manifestação de 15 de  março. O parlamentar relatou que os agentes públicos, devem respeitar 

o povo, que os elegeram.  Depois, o senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza  pediu que a Secretária 

Municipal de Saúde se sensibilizasse com a situação de uma paciente do Povoado Rio Real, que recebeu alta 

de uma internação em Aracaju às 8h30min, e até o momento não retornou para o município. 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 dezenove de março de dois mil e vinte, realizarem a próxima 

Sessão Ordinária, às dezenove horas, e para constar eu, vereador José Alessandro Santana Farias lavrei a 

presente Ata e abaixo subscrevo, em substituição ao titular.  

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, dezessete de março de 2020. 

 

 

Alexandre Almeida Dias 

Presidente 

 

 

José Raimundo de Jesus Souza 

Vice-Presidente 

 

 

José Alessandro Santana Farias 

Segundo Secretário 

 

 

Amaury Batista Freire 

Vereador  

 

 

Damares Vieira Cavalcanti 

Vereadora 

 

 

 

 

 

 

 

Emílio de Jesus Souza 

Vereador 

 

 

Gileno Santana Alves 

Vereador 

 

 

Gilson Santos do Rosário 

Vereador 

 

 

Josefa Délia Félix dos Reis/ PSDB 

Vereadora  

 

 

Pedro de Jesus Santos 

Vereador 

http://www.camarapocoverde.se.gov.br/
mailto:cmpverde.se@bol.com.br

