
  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       

Ata da Décima Nona Sessão Extraordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em vinte e nove de 

dezembro, às vinte 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), Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), José Alessandro 

Santana Farias (Segundo Secretário), Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gilson 

Santos do Rosário 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 1006/2020 - 

Dispõe sobre a estimativa das receitas e fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Poço 

Verde, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2021, e dá outras providências, 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 

saudou a todos, agradeceu a população poçoverdense que o escolheu para representá-la nesta legislatura, e 

destacou que está saindo do Poder Legislativo, com a sensação de dever cumprido. Na oportunidade, o edil 

falou sobre o repentino falecimento do jovem esportista Wilher Pereira de Jesus Santos, ocorrido em 17 de 

dezembro de 2020, que comoveu a cidade, e destacou que, o jovem tinha um futuro promissor, pois já 

estava sendo contratado, para jogar num time estrangeiro, mas o destino não permitiu que esse grande 

sonho se realizasse. O parlamentar destacou que o jovem deixará muita saudade para seus amigos e 

familiares.  O edil falou ainda, sobre o cantor e compositor Vando Reis, que também faleceu no último 

sábado. Ele afirmou que o artista Vando era um grande entusiasta da cultura e arte em nosso município, e 

sempre se destacava nos eventos que participava, pela sua simplicidade e grandeza, o edil ressaltou que 

Vando será sempre lembrado pelos seus amigos e familiares. Em seguida, o parlamentar falou sobre um 

vídeo, que foi gravado e compartilhado nas redes sociais, por um motorista de ambulância do município, 

no qual mostra um menino que tem transtornos psicológicos, e na ocasião o motorista menciona que a 

família abandonou o jovem, mas o senhor vereador José Alessandro afirmou que essa informação não é 

verdadeira, pois segundo familiares, esse jovem já foi internado diversas vezes nas clínicas de apoio 

psicológico, no entanto sempre foge, disse ainda, que ele é agressivo e os familiares já procuraram o 

CAPS, para buscar uma solução para o caso. Ele pediu que, o motorista, conhecido como Regi da Topic se 

retratasse com os familiares e, também nas redes sociais, pois o que ele fez não foi correto. O edil 

agradeceu a todos os colaboradores da Casa, e reafirmou que se sente muito feliz de ter trabalhado com 

todos e de ter participado dessa Legislatura, falou que, continuará realizando o seu trabalho social, mas não 

será candidato a vereador novamente, por ser uma pessoa verdadeira, e sairá de cabeça erguida, pois teve 

uma conduta exemplar nesta casa. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, se 

encerra nesta noite o Período Legislativo, e neste sentido um ciclo na vida de cada um, pois a vida segue 

seu rumo, e poderão se reencontrar fora do Poder Legislativo. Ele destacou que, é intrínseco da política 

trabalhar em prol da população, e desejou a todos um Próspero Ano Novo, com muita paz, com uma 

lavoura produtiva e que todos tenham cautela na tomada de decisão, para fazer o que for melhor para o 

povo de Poço Verde.  Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos disse que, mais uma vez 

está contribuindo com o seu voto, para a aprovação do Orçamento Municipal, e destacou que, espera que o 

Prefeito comece a cumprir o que prometeu no seu plano de governo, o que não ocorreu na atual gestão. Ele 
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afirmou que, continuará fazendo a oposição e as cobranças em prol do povo e jamais será contrário as 

melhorias para a cidade. Por fim, agradeceu a todos que, contribuíram para a sua reeleição, e desejou aos 

colegas que não conseguiram se reeleger, que não desanimem, apesar da derrota nas urnas, pois poderão 

concorrer nas próximas, pois ganhar ou perder faz parte da política. O edil afirmou que, já tem mais 

experiência de como funciona os Poderes Legislativo e Executivo e espera que o Prefeito tenha força de 

vontade de trabalhar pelo povo, e não sobrecarregue a Prefeitura com pessoas, através de nomeação de 

cargos. Por fim, ele agradeceu ao Presidente da Casa pelo trabalho que desenvolveu ao longo do mandato, 

e declarou torcer para que ele continue lutando pelos poçoverdenses, pois é um cidadão que se preocupa 

com os problemas da cidade, e luta para que seja cada vez melhor. Depois, o senhor Presidente Alexandre 

Almeida Dias agradeceu a todos os vereadores, em especial os que fazem parte da Mesa Diretora, e 

destacou que a experiência de ter passado pelo Poder Legislativo foi muito boa, realizou as mudanças que 

foram possíveis, na estrutura da Câmara. Ele afirmou que, o Poder Legislativo tem que ter independência, 

para ser mais fortalecido, ao mesmo tempo, disse que os edis devem efetuar o assistencialismo, pois a 

população necessita e o Poder Público não consegue atender toda a demanda do município. Na 

oportunidade, também agradeceu a todos os vereadores pelos quatro anos de companheirismo e pela 

confiança que depositaram nele. A seguir, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, está 

muito triste nesta noite, com a notícia do falecimento de um jovem, que poderia ter sua vida poupada se o 

médico que o atendeu fosse mais ágil e menos negligente com o paciente. Por outro lado, ele falou sobre a 

trajetória dele no Poder Legislativo, que iniciou no auge da sua juventude e que durou mais de trinta e seis 

anos, e salientou que sairá desta Casa feliz, de cabeça erguida, pois está convicto que fez tudo que estava 

ao seu alcance, para melhorar a vida dos poçoverdenses. Ele afirmou ainda, que algumas vezes foi duro nas 

suas palavras, mas as críticas que apresentou tinham o objetivo de ajudar, e pediu perdão àquelas pessoas 

que se sentiram magoadas. Ele disse ainda, que não pretende ocupar outro cargo político, mesmo assim 

contribuirá politicamente de outras formas. E mais, disse que não tem boas expectativas para a próxima 

gestão, pois infelizmente as dívidas milionárias do município com a Previdência e com a Justiça que 

deixaram de ser cobradas no período da Pandemia, muito em breve retornarão a ser cobradas, e isso trará 

grandes dificuldades para o gestor. Ele acredita que o grupo político que apoiou nas últimas eleições era a 

melhor opção para a cidade, pois são pessoas novas na política, e provavelmente que, não teriam vícios de 

gestão, infelizmente os poçoverdenses não compreenderam a ideia e muitos venderam seus votos, para 

outros agrupamentos. Ele disse ainda, que os vereadores têm uma missão muito maior que fazer 

assistencialismo, têm que saber criar e analisar as leis que trazem melhorias, para o município. Ele afirmou 

também que, sempre buscou apoio de lideranças políticas de nível estadual que, atendam às necessidades 

do povo e nunca se vendeu, como outros colegas, e tem a credibilidade de quando necessário contar com 

elas.  Na oportunidade, o edil comentou que, na sua gestão como Presidente da Casa realizou concurso 

público, através do qual os servidores Aline, Tainá e Vilson tomaram posse de seus cargos. O parlamentar 

relembrou dos Projetos de Lei que apresentou, com destaque para a Lei Municipal que obriga aos 

secretários municipais prestarem contas das suas respectivas pastas, a cada semestre no Poder Legislativo. 

O edil espera que Deus ilumine os novos vereadores e os colegas que continuarão nesta Casa, que 

trabalhem muito pelo povo e destacou que, o seu agrupamento está firme na política, para fazer uma cidade 

melhor para todos. Continuando, o senhor Presidente Alexandre Almeida Dias falou sobre uma conquista 

muito importante para o Poder Legislativo, que a aquisição de um veículo zero km, com recursos próprios, 
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além de várias mudanças que foram feitas no prédio, dando acessibilidade às pessoas com dificuldade de 

locomoção, como os banheiros, calçadas e rampas de acesso, bicicletário, investimento em equipamento de 

som de última geração, além das câmeras de alta resolução para as transmissões das Sessões ao vivo, 

através das redes sociais. Ele comentou ainda, que a Câmara obteve a nota 9,9 no quesito transparência, o 

que é resultado do trabalho feito com responsabilidade, de todos os vereadores e servidores que 

contribuíram para isso.  Ele falou também sobre os comentários que ouviu sobre um polêmico Projeto de 

Lei que, estava previsto para ser apresentado, e que algumas pessoas estavam atribuindo a ele, a 

responsabilidade sobre tal matéria, esquecendo de quem é autoria e quem votaria, pois todo projeto é 

colocado em votação de forma democrática, e são votados indiretamente pelo povo, haja vista que os 

vereadores são representantes do povo. Por fim, o edil agradeceu a esposa pelo apoio incondicional durante 

todo o mandato, e a todos que contribuíram para que tivesse a oportunidade de ter feito parte do Poder 

Legislativo, e por não haver outros edis para se manifestar nas Considerações Finais, o senhor Presidente 

declarou por encerrada a Sessão, e para constar eu, vereador Edson de Jesus Reis Santos lavrei a presente 

Ata e abaixo subscrevo. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, vinte e nove de dezembro de 2020. 
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