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Ata da Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em seis de fevereiro, 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.  A seguir, procedeu-se com a 

dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior. Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: 

Indicação 006/2020 - Ao Governo Municipal, sugerindo o que segue: 1. Providências emergenciais junto a 

Secretaria Municipal de Obras e urbanismo, voltadas para a substituição de lâmpadas da iluminação 

pública, nas proximidades do Posto de Combustíveis Natuba, de autoria do senhor vereador José 

Raimundo de Jesus Sousa; Indicação 007/2020 - Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: 1. 

Providências emergenciais junto aos órgãos competentes voltadas para a ligação da energia elétrica dos 

poços artesianos das comunidades Caldeirão, Barragem e Tabuleirinho; 2. Agilidade no término das 

Quadras Poliesportivas da Escola Municipal Deputado Messias Gois e da Escola Agrícola Municipal 

Professor Dimas Rabelo dos Santos; 3. Reforma do posto de saúde do Povoado Lagoa do Junco e a 

disponibilidade de ambulância 24h, esta última apresentada pelo senhor vereador Edson de Jesus Reis 

Santos.  Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos falou sobre as Indicações de sua autoria,  a exemplo da solicitação de construção de ciclovia, para 

melhorar a qualidade de vida dos poçoverdenses que trafegam nas imediações da Indústria Dakota. O edil 

falou também sobre a produção agrícola do Município, e destacou que, os agricultores necessitam de 

auxílio das instituições financeiras para desenvolver as suas atividades, e um parceiro muito importante é o 

Banco do Brasil, que investiu ano passado mais de 20 milhões de reais nas linhas de crédito rural, além de 

outras instituições que também inserem recursos na economia. No entanto, apesar da produção ser 

satisfatória, infelizmente o pequeno e médio produtor precisa vender tão logo a colheita, pois não tem um 

local para armazenar a produção, e muitas vezes pela grande oferta de grãos, precisa vender o seu produto 

muito barato, por isso, solicitou mais uma vez ao Governo do Estado, a construção de silo de 

armazenamento de grãos e balança para pesagem de caminhões. Ele relembrou também a iniciativa de 

fazer a regularização fundiária dos produtores, e através do apoio do colega, senhor Vereador Gilson 

Santos do Rosário e da emenda encaminhada pelo Deputado João Daniel, muito em breve será uma 

realidade. Na ocasião, o parlamentar comentou que, está preparado para o debate, para a caminhada nas 

ruas, ouvir as pessoas e compreender ainda mais o que a população anseia,  pontuar o que pode ser feito, 

para melhorar a qualidade de vida das pessoas.  Ele disse ainda, que acredita no trabalho, no dialogo olho 

no olho, na confiança das pessoas que merecem, e afirmou que, apesar dos vereadores terem ideias 

distintas, todos precisam se respeitar e deixar as discussões dentro do Plenário.  Ele destacou que tem feito 

o seu papel de forma responsável, digna e coerente com o mandato de vereador, sempre atento às 

solicitações dos munícipes. Por outro lado, declarou que, o momento político é uma questão de escolha, 

mas o mandato é administração pública, e em 2018 escolheu apoiar Belivaldo, porque acreditava ser o 

melhor para seu povo, mas se por ventura essa decisão não agradou ao povo, em 2022 terão a oportunidade 

de escolher outro candidato, para governar Sergipe, mas até lá, declarou que continuará fazendo as suas 

solicitações, concluiu o orador. Depois, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias falou que está 
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de luto, pela educação do município, pois até o momento não sabe quando iniciarão as aulas neste ano, 

tampouco sequer sabem quando irão receber seus vencimentos, suas férias, e destacou que felizmente, 

conseguiu marcar uma audiência com o Prefeito, para o próximo dia 12, para tratar destes assuntos. Ele 

sugeriu ainda, que o Prefeito conversasse mais com o povo, e deixasse de faltar com a verdade, pois 

utilizou-se das redes sociais, para dizer que os servidores receberiam no dia 30 de cada mês, e desmoraliza 

o povo de Poço Verde, quando traz uma banda que, denigre a imagem das mulheres do município, com 

palavras de baixo calão, e questionou será que esse é o prefeito que queremos novamente? Ele disse ainda, 

que este Prefeito infelizmente está seguindo os maus exemplos, e fazendo as coisas de forma escusa, e deu 

como exemplo a contratação de pessoas, sem o devido processo seletivo, utilizando amizade e apoio 

politico, para selecionar os servidores para a contratação. Ele disse ainda, que é necessário que o 

responsável pelo município nomeie pessoas que sejam humildes, responsáveis e tenham vontade de 

trabalhar, e que não sejam apadrinhados por vereadores, sem ter a capacidade para assumir os cargos, e 

citou exemplos de pessoas que estão recebendo sem trabalhar, enquanto quem está trabalhando não recebe 

seus salários há cinco meses. Na ocasião, o edil falou sobre a Indicação de sua autoria, solicitando que a 

Energisa, amplie a iluminação pública do povoado Lagoa do Junco, haja vista que, a localidade tem 

crescido, e algumas casas estão às escuras. O edil falou ainda, que solicitará ao Poder Executivo, a limpeza 

com muita urgência do esgoto do Conjunto João Emídio, pois a passagem para a localidade está 

comprometida. Continuando, o senhor vereador José Alessandro comentou que, na primeira Sessão deste 

ano, o colega Amaury pediu que, os vereadores respeitassem os tempos estabelecidos, para a utilização do 

Grande Expediente e Considerações Finais, no entanto, o senhor vereador Amaury além de chegar 

atrasado a todas as sessões, também costuma apressar a Sessão, porque vai acordar cedo no outro dia, para 

ir para Aracaju, e ressaltou que, os vereadores podem  ajudar seus eleitores, mas a sua verdadeira 

responsabilidade é nesta Casa.  O edil concluiu, dizendo que segundo o senhor Antônio Dória está faltando 

apenas um documento para a liberação das casas do Conjunto Marcelo Déda, e convidou a todos que se 

inscreveram para receber as casas do Conjunto Arismar I, II e III, para comparecer ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, para uma reunião a partir das 14 h.  E, por não haver outros oradores inscritos para o 

Grande Expediente, ou matérias para serem discutidas na Ordem do Dia, deu-se início às Considerações 

Finais. Nas Considerações Finais, o senhor Presidente falou que, existe uma lei nesta Casa, que obriga o 

Poder Executivo a investir parte dos recursos com eventos festivos, com a contratação de artistas locais, 

assim valorizando os cantores da terra.  Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos falou 

sobre a visita ao povoado Lagoa do Junco, e destacou a situação de abandono do posto de saúde daquela 

comunidade, que está sem teto, sem portas, sem loucas sanitárias, o material de dentistas abandonados, 

uma verdadeira cena de guerra, e denunciou que a comunidade ficou muitos meses sem atendimento 

médico, enquanto isso o município investe num painel eletrônico, algo que não é de extrema necessidade. 

Ele disse ainda, que após vários meses sem atendimento médico, o município está disponibilizando o 

médico uma vez por mês, para atender a mais de 500 pessoas, que moram naquela localidade. Na 

oportunidade, Edson falou sobre os poços artesianos que foram construídos com emendas encaminhadas 

pelo Deputado Valadares Filho, mas infelizmente não está funcionando, em decorrência da falta de ligação 

de energia, e as pessoas estão sem acesso a água nas comunidades Caldeirão, Tabuleirinho e na Barragem.  

Ele lamentou que, as aulas das escolas municipais iniciarão apenas no mês de março, o que interfere a vida 

dos alunos e das pessoas que deixam seus filhos nas creches, e indagou o que o Prefeito pretende fazer com 
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os recursos que está economizando, haja vista que não está tendo as despesas com transporte, merenda 

escolar e outros?  Ele afirmou que, na próxima semana protocolará denuncia no Ministério Público contra o 

município, em relação a todas as mazelas que tem encontrado no município, para que o Governo Municipal 

preste contas do dinheiro público, que está sendo desperdiçado.  Por conseguinte, o senhor vereador 

Amaury Batista Freire falou que, em relação ao fechamento do Tribunal Regional Eleitoral, no dia da 

reunião com o Presidente do órgão em Aracaju, ficou esclarecido que, o fechamento era determinação da 

justiça e não dependia de disponibilidade de servidores nomeados pelo Prefeito Municipal.  Ele disse ainda, 

que vai exigir que o Regimento seja cumprido, e que os vereadores tenham apenas os seus vinte minutos 

para falar, como reza a lei, caso não seja cumprida essa determinação, ele mesmo desligará o microfone. O 

edil pediu ainda, que o senhor vereador Edson leve para a promotoria, o relatório onde mostra as imagens 

de como o atual prefeito recebeu o município, para que façam a comparação, mas destacou que essa 

situação está judicializada. Continuando, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário agradeceu aos 

deputados da Assembleia Legislativa de Sergipe, pelas felicitações sobre a passagem natalícia de seu 

aniversário.  O edil explicou que, os poços artesianos que o senhor vereador Edson se referiu foram 

construídos através de direcionamento político, e a Prefeitura não tinha ciência sobre o caso. Por outro 

lado, o posto de saúde da Lagoa do Junco é um problema da gestão passada que, se arrasta na justiça, e 

desde que foi judicializado não obteve resposta do Tribunal, portanto, é de grande importância que o colega 

realize essa cobrança, e concluiu dizendo que, este ano surgirão muitas críticas, muitas discussões, e as 

pessoas refletirão sobre quem de fato está falando a verdade.  Depois, o senhor vereador Gileno Santana 

Alves comentou que, é importante haver as discussões no Plenário, mas para ele, o tempo de discurso dos 

vereadores na tribuna, não influencia muito no dia a dia da sociedade poçoverdense, que necessita muito 

mais da assistência dos vereadores fora da Casa.  O edil afirmou que, todos sabem que existem diversos 

problemas no município, mas desde o seu primeiro mandato até a presente data, nenhum Prefeito cumpriu 

todas as solicitações dos vereadores, e alguns deles foram piores que o atual. Ele relembrou que, o próprio 

Roberto Caduda já afirmou nesta Casa, que dúvida se algum gestor conseguirá cumprir com todas as suas 

obrigações ao pé da letra, e não vê uma boa perspectiva, para os próximos anos. Portanto, ele disse que 

sempre fez assistencialismo, mas não critica os colegas que não faz, e não tem nenhuma queixa ou 

reclamação sobre isso, pois cada um faz o que acha certo. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro 

falou que, a colocação dos colegas Amaury e Gileno em relação ao tempo de discurso, poderiam ser 

resolvidas internamente, mas talvez o que está incomodando os dois, esteja mais ligado a defesa do 

Prefeito, do que em defesa do povo.  E mais, afirmou que respeita os colegas, como também a maneira de 

trabalhar de cada um, mas a cobrança tem que ser feita, pois a população requer que sua voz seja ouvida, e 

os vereadores são seus interlocutores, e independente de quem seja o gestor, se ele estiver nesta Casa na 

próxima legislatura, vai continuar fazendo as suas cobranças. Ele disse ainda que, os projetos que forem 

encaminhados a esta Casa de autoria do Executivo forem para beneficiar o povo, certamente serão 

aprovados por ele, mas antes serão minuciosamente lidos e discutidos, muito deferente da conduta de 

outros colegas, que sequer leem qualquer matéria, mas se for de autoria do Prefeito são aprovados de olhos 

fechados.  E indagou: será que o atual prefeito vai esperar o seu mandato acabar, e justificará que não fez 

as coisas por conta do seu antecessor? Ele afirmou que houve irresponsabilidade na gestão passada, mas as 

quadras que estão sendo construídas foram provenientes do esforço do Prefeito anterior, concluiu o orador.  

Por fim, o senhor vereador Pedro de Jesus falou que a situação em que se encontra alguns prédios do 
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município é muito pior, do que a deixada pelo gestor anterior, e é preciso buscar a resolução do problema. 

O edil relembrou da fala do colega Gilson, que conseguiu através de emenda do Deputado João Daniel uma 

ambulância para o povoado Lagoa do Junco, mas essa ambulância nunca ficou estabelecida no povoado, 

portanto, para uma política pública cumprir efetivamente a sua função, ela tem que atender as pessoas, e 

não apenas estar descrita no papel. E, por não haver outros edis para se manifestarem nas Considerações 

Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos convocados para no dia onze de 

fevereiro 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, seis de fevereiro de 2020. 
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