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Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em vinte e sete 

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 Souza (Vice-Presidente), José Alessandro Santana Farias (Segundo 

Secretário), Damares Vieira Cavalcanti, Gilson Santos do Rosário, Gileno Santana Alves, 

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: Indicação 

027/2018 - Ao Secretário Municipal de Obras, senhor João Ramalho Barreto Conceição, 

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

na Rua Antônio Camilo de Santana, nas proximidades das residências de números 110 e 116; 2. 

Construção de rede de esgoto entre as Ruas Paulo VI e João José do Rosário; 3.Reforma da ponte 

que liga a sede esta municipalidade a comunidade Bonfim, de autoria do senhor Presidente 

Alexandre Almeida Dias;  Indicação 028/2018 - Ao ilustríssimo senhor João Ramalho Barreto 

Conceição, Secretário Municipal de Obras, solicitando o que segue: 1.Providências emergenciais 

voltadas para a limpeza da Rua Deocleciano Rodrigues Reis (Conjunto Antônio Carlos 

Valadares); 2. Cobertura do ponto de ônibus localizado na Praça Ozória Mota (Praça do 

Triângulo); 3. Providências junto ao DMTT para construção de faixas de pedestres em frente à 

Escola Estadual Sebastião da Fonseca, como também em frente à Padaria São Jorge, nas 

proximidades do Posto Brasília,  em virtude do grande fluxo de pedestres, de autoria do senhor 

vereador José Alessandro Santana Farias. A seguir, deu-se início ao Grande Expediente, no qual 

o senhor vereador José Alessandro Santana Farias justificou as Indicações de sua autoria e, 

comentou que, as pessoas que moram na Rua Deocleciano Rodrigues Reis, no Conjunto Antônio 

Carlos Valadares estão passando por dificuldades, pois as águas das chuvas se misturam ao 

esgoto, que se acumula naquele local adentrando nas casas das pessoas, além do risco das crianças 

que brincam na rua contraírem doenças, em decorrência da contaminação da água. Outro fato que 

o edil abordou foi à ausência dos agentes de trânsito no município, e pediu que eles fizessem a 

organização do trânsito nas proximidades da Praça Ozória Mota, haja vista a quantidade de 

crianças que passam pelo local, para ir à escola, bem como as pessoas que utilizam o local para 

aguardar o ônibus para Tobias Barreto, Lagarto e Aracaju. Por isso,  solicita que sejam construídas  

faixas de pedestres em frente à Escola Estadual Sebastião da Fonseca, como também em frente à 

Padaria São Jorge, e espera que esta solicitação seja atendida antes que ocorra uma tragédia. Na 

oportunidade, o edil falou que ficou surpreso com o que foi dito pelos moradores do povoado Rio 

Real, na sua recente visita a localidade. Segundo os moradores, na gestão passada o ex-vereador e 

atual Secretário Municipal de Obras, senhor João Ramalho, frequentemente visitava o povoado, e 

prometeu que lutaria para resolver a problemática do lixão, mas depois que passaram as eleições, e 

mesmo estando à frente da Secretaria de Obras, até o momento não tomou nenhuma providência 

sobre o problema, nem voltou a visitar o local. O parlamentar  afirmou que, o povoado Rio Real 

está crescendo, e as pessoas clamam que esta solicitação seja atendida, pois não aguentam mais 

conviver com a sujeira e mau cheiro. Disse também que, o período eleitoral está se aproximando e 

as pessoas irão cobrar dos candidatos que sejam tomadas providências. Ainda falando da Praça 

Ozória Mota, o edil comentou que, é um dos locais mais movimentados da cidade, por onde 

chegam os visitantes e acesso a várias escolas, e deveria ser um cartão postal do município, mas 

nem mesmo existe um banheiro, para que as pessoas possam utilizar. Relatou que, naquele local 

existem algumas lanchonetes, e um dos proprietários de lanchonete fechou um dos  banheiros, 

para ampliar a cozinha de um restaurante. O edil falou também sobre a cobertura do ponto de 

ônibus localizado na Praça Ozória Mota, que não existe, e as pessoas ficam esperando o transporte 

debaixo de sol ou se molhando, e pediu que a Prefeitura colocasse uma cobertura na estrutura que 
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já existe. Além disso, pediu que os agentes de trânsito, saíssem do prédio da DMTT e observassem 

os ônibus, que ficam estacionados nas esquinas da Praça do Triângulo, impedindo a passagem de 

veículos, e afirmou que na praça existe um local apropriado, com um recuo, para que os ônibus 

encostem, mas não fazem uso daquele espaço. Por meio de aparte, o senhor vereador Gilson 

Santos do Rosário comentou que, este assunto é muito importante, e relatou que já foi solicitado 

em outras ocasiões, que os ônibus estacionassem nas ruas próximas, e somente encostassem na 

praça 10 minutos antes de partir, para que o trânsito naquele local não fique obstruído. Relatou 

que, em decorrência da grande movimentação de veículos e pedestres naquela área o risco de 

acidentes é muito grande, e já procurou o setor responsável para organizar o trânsito naquele local. 

Continuando, o senhor vereador Léo falou sobre a situação do posto de Saúde e da quadra do 

povoado Rio Real, que está com problemas na estrutura, e chamou a atenção do Secretário 

Municipal de Esportes, que precisa tomar providências em relação a todas as quadras 

poliesportivas, que estão apresentando problemas em quase todas as localidades. E, por não haver 

outros edis inscritos para o Grande Expediente, deu-se início a Ordem do Dia. Na Ordem do Dia, 

foi submetido em discussão o Requerimento 004/2018 - Ao senhor Euberlan da Silva Souza, 

Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Cultura. 1. Convida o senhor Euberlan da Silva 

Souza, Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Cultura, a comparecer em uma das Sessões 

Ordinárias deste Poder Legislativo, em data a combinar, para falar a respeito de possíveis apoios 

aos grupos culturais, como as tradicionais quadrilhas juninas deste município de Poço Verde. 

Durante as discussões, o senhor Presidente apresentou o Requerimento motivado pelo senhor 

vereador José Alessandro, que em uma das Sessões passadas solicitou que o Secretário viesse a 

esta Casa, para explicar como o Poder Público Municipal pode ajudar aos grupos culturais, haja 

vista que uma das quadrilhas mais antigas deixará de existir por falta de patrocínio. Comentou 

que, o Poder Executivo tem a obrigação de investir na cultura do município, com os recursos 

públicos, pois está diretamente fomentando as tradições culturais de seu povo. Disse ainda, que 

mesmo que os comerciantes e vereadores ajudem esses grupos, não é suficiente para que estes  

mantenham suas atividades. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou 

que é favorável ao Requerimento, e destacou que é imprescindível que o Secretário venha a esta 

Casa, para esclarecer esses assuntos, para os vereadores como para a sociedade poçoverdense, 

bem como sobre a questão das quadras, levantadas pelo colega José Alessandro. Continuando, o 

senhor vereador Gilson Santos do Rosário disse que é favorável ao Requerimento, e pediu que os 

colegas de bancada aprovassem a matéria, pois a administração municipal não tem nada a 

esconder, e certamente o Secretário virá à Casa Legislativa elucidar as dúvidas dos vereadores. O 

edil relembrou que o país passa por uma crise, e não é diferente no município, tampouco na 

Câmara Municipal e, destacou que não é verdade que a gestão está deixando de dar incentivos, 

mas que nem sempre é possível atender a tudo que o povo necessita, e mais, afirmou que o 

Secretário poderá esclarecer a questão do esporte, mesmo não sendo objeto do Requerimento. Em 

seguida, a senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis afirmou ser favorável ao Requerimento, 

destacou que o Presidente Alexandre Dias está fazendo um belo trabalho na Câmara, mas não 

compreende porque, alguns colegas fazem questão de criticá-lo, haja vista que, faz um trabalho 

transparente e muito correto, e realizou algumas reformas no prédio da Câmara, enquanto havia 

recursos suficientes. A edil afirmou que, está  muito feliz com a notícia das verbas que o 

município receberá e, pediu que o líder da situação sensibilizasse  o Prefeito, para que resolva a 

situação do lixão  do povoado Rio Real, que está muito difícil, provocando doenças nas pessoas 

que moram na localidade. Destacou que o Deputado André Moura tem apoiado vários municípios 

inclusive Poço Verde, mas é preciso que o Prefeito se mobilize para que os benefícios cheguem 

efetivamente à população. A seguir, o Requerimento 004/2018, já descrito acima foi submetido 
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em votação obtendo como o resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA 

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 falou sobre o Instituto Oftalmológico de Sergipe IOSE, e comentou que muitas 

pessoas estavam sendo assistidas por ele. Mas compreendeu que o Governo Federal bloqueou o 

Programa, porque o IOSE e o IOBA eram coordenados por uma quadrilha de criminosos que 

estava realizando práticas criminosas, fraudulentas e abusivas com o dinheiro público, no Estado 

de Sergipe e Bahia, e que os responsáveis por esses crimes já se encontram presos. No entanto,  

afirmou o orador que, o governo em breve reativará o atendimento das pessoas com glaucoma. Na 

ocasião, o edil afirmou que o Secretário de Cultura virá a esta Casa para esclarecer todas as 

dúvidas levantadas pelos vereadores. O senhor vereador Gilson Rosário ficou surpreso com a 

reação da colega Délia, que falou em defesa ao senhor Presidente da Casa, e destacou que todos 

os agentes que entram na vida pública, inclusive em cargos de gestão estão sujeitos a críticas, e 

enfatizou que nem todas elas são destrutivas, pois algumas são construtivas e contribuem para o 

trabalho do Presidente. Por fim, o edil desejou uma Semana Santa fraterna e uma boa páscoa para 

todos.   Depois, o senhor vereador Gileno Santana Alves convidou a todos os vereadores, 

servidores e munícipes, para a comemoração do sábado de aleluia, no povoado Saco do Camisa, 

onde  também será reinaugurada a Praça daquela comunidade.  Em seguida, o senhor vereador 

José Alessandro Santana Farias comentou que, está devolvendo os Projetos de Lei 946 e 947 ao 

Poder Executivo, e na próxima Sessão fará a leitura do ofício, com a justificativa, sobre as dúvidas 

que ainda não foram totalmente elucidadas em relação às matérias. Afirmou que, não devolveria o 

Projeto sem antes estudá-lo. O edil indagou se já houve matérias com pedido de vistas, e quando 

foram devolvidas, continham a justificativa para tal? Relembrou que, o primeiro projeto de 

iniciativa popular do município foi objeto de questionamento o pagamento de impostos pelas 

empreiteiras, e indagou se de lá para cá, a Prefeitura tem recolhido os impostos das empreiteiras? 

E mais, afirmou que não aprovará  projetos sem analisá-los, para que não seja criticado e 

penalizado pela população no futuro, e disse que aprovar um projeto sem ler é uma vergonha. Na 

oportunidade, pediu a colaboração dos colegas, para realizar a construção do banheiro público, na 

Praça Ozória Mota, caso o Poder Executivo não realize essa obra. Falou também sobre a situação 

do calçamento na Rua que o Presidente reside, que está praticamente solto, haja vista que quando 

a água da chuva passa, leva o cimento, deixando apenas as pedras no local, e pediu que o Prefeito 

tomasse providências, para que o problema não agrave e requeira mais recursos do município. O 

senhor vereador José Alessandro comentou ainda, que visitou a casa de um munícipe, no Bairro 

Vila que confecciona artesanato com material reciclado, e pediu que o Poder Público incentivasse 

o senhor “Dica de Gari”, para que ele continue fazendo esse trabalho tão interessante e importante. 

Sugeriu que, o Prefeito disponibilizasse a Praça da Juventude, para que o artesão faça uma galeria 

com a arte, utilizando os pneus, que o Secretário de Obras colocou lá. Por fim, desejou a todos 

Uma Semana Santa de paz e reflexão, principalmente com compaixão ao próximo.  Em seguida, o 

senhor Presidente falou que, ano passado foi apresentado um balanço de todas as ações realizadas 

em sua gestão no primeiro semestre, e relembrou para os colegas, que foram feitas obras de 

acessibilidade para que as pessoas com dificuldade de locomoção pudesse adentrar a Câmara sem 

dificuldades, bem como também foram colocados extintores, placas com saída de emergência, 

câmeras de alta resolução, que monitoram o prédio 24 horas por dia. Além disso, o edil falou 

sobre a instalação do bicicletário, com capacidade para 10 bicicletas, e que serve para qualquer 

pessoa, que se interesse em colocar a sua bicicleta com segurança, e também como incentivo para 

que o Prefeito possa colocar bicicletário nos logradouros públicos. Falou ainda, sobre a 

transmissão das Sessões através da internet, que possibilita as pessoas acesso ao Poder Legislativo, 
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em suas Casas.  Também falou sobre o investimento em tecnologia, para a organização dos 

trabalhos na Câmara, como a marcação do tempo, para a manifestação dos oradores, votação, 

entre outras coisas. Falou ainda, que ano passado foram espalhados boatos maldosos contra ele, 

sobre a distribuição de diárias entre os vereadores e servidores, e explicou que foram 

disponibilizados cursos de capacitação para os vereadores, para que eles pudessem aprender mais 

sobre o Poder Legislativo, haja vista que metade dos vereadores dessa legislatura são calouros, e 

apesar de terem um bom nível de formação, não existe nenhum curso de graduação que ensine o 

que um vereador faz, e ano passado haviam diversas matérias importantes para serem aprovadas, 

como LDO, PPA, e LOA, que precisam ser analisadas com cautela e votadas com muita 

responsabilidade, por isso, este ano os cursos serão mais escassos, haja vista que os edis já  

possuem um bom conhecimento sobre o assunto. 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 três de abril de dois mil e dezoito, às dezenove horas realizarem a próxima 

Sessão Ordinária, e para constar eu, vereador Edson de Jesus Reis Santos, lavrei a presente Ata e 

abaixo subscrevo.  

 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, em vinte e sete de março de 2018. 
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