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Ata da Décima Terceira Sessão Extraordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em treze de outubro, 

às vinte horas e trinta minutos, 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), Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), José Alessandro 

Santana Farias (Segundo Secretário), Amaury Batista Freire, Emílio de Jesus Souza, Damares Vieira 

Cavalcanti,  Gileno Santana Alves, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. E, por não haver 

oradores inscritos para o Grande Expediente, deu-se início à Ordem do Dia. Na Ordem do Dia foi 

submetido em votação o Projeto de Lei 1007/2020 - Fixa o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e 

Secretários Municipais para a Legislatura 2021/2024, nos termos do art. 29, inciso V, da Constituição 

Federal, obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM TERCEIRA VOTAÇÃO 

E REDAÇÃO FINAL. 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 José Alessandro 

Santana Farias solicitou ao Presidente que, na próxima sessão seja colocado em votação o Projeto de Lei 

1005/2020 de sua autoria. Ele convidou os colegas para fazerem uma visita na garagem do município, para 

fiscalizar as condições dos ônibus escolares, que farão o transporte das pessoas no dia da eleição em quinze 

de novembro, haja vista que, já foi mencionado nesta Casa, que a maioria dos veículos está em péssimas 

condições. Ele disse ainda, que a justiça disponibilizou um veículo, para o uso exclusivo do Departamento 

Municipal de Transito e Transportes- DMTT, mas tem informações que o mesmo está sendo utilizado para 

fazer campanha para o Prefeito Municipal. Ele chamou atenção dos vereadores que tem mais proximidade 

com os responsáveis pelo conjunto Marcelo Déda, e destacou que estão brincando com as pessoas, que tem 

se sacrificado para pagar alugueis, enquanto as casas estão fechadas, e espera que aqueles imóveis não 

sejam utilizados para fazer política partidária, pois se assim for, vai expor o nome dessas pessoas no 

Plenário desta Casa.  O senhor vereador José Alessandro publicou o comunicado da Assembleia 

Legislativa de Sergipe, atendendo a indicação do deputado estadual Dilson de Agripino, que  solicita a 

todos os municípios sergipanos,  relatório do Plano de ação dos municípios,  e da respectiva aplicação dos 

recursos no combate a COVID-19, e destacou que essa solicitação é muito importante e respalda ainda 

mais, as ações da Comissão Especial desta Casa, concluiu o orador. Em seguida, o senhor vereador Pedro 

de Jesus Santos comentou que, está atento às demandas da população, e continua exercendo o papel de 

vereador, com muita responsabilidade. Ele destacou que, a Câmara está isenta de qualquer responsabilidade 

sobre o Projeto de Lei, que reajusta o salário dos servidores municipais, haja vista que, o Poder Legislativo 

suspendeu o recesso Parlamentar, aguardando o encaminhamento destas matérias, dando prioridade aos 

servidores deste Município, mas infelizmente o Prefeito não deu nenhuma importância a Casa, nem 

aos  servidores, acreditando que é mais forte que as categorias, e de forma vergonhosa, não desrespeitou a 

Lei e a data-base nacional que é o dia primeiro de janeiro. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de 

Jesus Reis Santos falou que recebeu ofício encaminhado pela Anatel,  em resposta a reclamação que ele 

protocolou na agência, sobre a péssima qualidade do serviço da operadora Vivo S.A., e na próxima sessão 

trará essas informações para a sociedade poçoverdense. Ele comentou ainda que a Câmara nunca se furtou 

ao seu papel de aprovar os reajustes dos servidores e do piso do magistério, e se indigna com a falta de 

atitude do Poder Executivo, que não respeita seus servidores.  Ele chamou a atenção para o déficit de 

servidores no quadro do Município, mas  a Prefeitura não sinaliza quando fará concurso para provimento 
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dessas vagas. Ele comentou também, que acredita numa política feita de forma limpa, e não como estão 

fazendo, e citou exemplo de um morador, que foi entrevistado, por um jovem, que realizava uma pesquisa 

de intenção de votos, e depois que essa pessoa saiu de sua casa,  encontrou o formulário com os dados e 

respostas dele, jogado no chão, apenas pelo simples fato dele não aprovar o Governo do atual Prefeito. 

Ele refletiu que, infelizmente algumas pessoas querem estar à frente do Executivo, apenas por ganância de 

estar com Poder nas mãos,  e não tem qualquer preocupação ou interesse em melhorar a vida da população, 

e espera que as pessoas possam refletir sobre isso, e que escolham candidatos sérios, que desejem mudar a 

realidade do seu 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 quinze de 

outubro de dois mil e vinte, realizarem a próxima Sessão Ordinária, às dezenove, e para constar eu, 

vereador Edson de Jesus Reis Santos lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, treze de outubro de 2020. 
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