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Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em dez de junho, 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), Amaury Batista 

Freire, Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gilson Santos do Rosário e Pedro de Jesus 

Santos. Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: Indicação 040/2020 - Ao Governo 

Municipal, propondo o que segue, conforme anseio da comunidade do Povoado Tabulerinho: 1. Poda de 

árvores e melhoria da iluminação pública na praça central do Povoado Tabulerinho; 2. Retirada urgente do 

disjuntor que controla a iluminação pública na praça central do Povoado Tabulerinho, como forma de 

evitar o risco iminente de acidente, de autoria do senhor José Alessandro Santana Farias.  No Grande 

Expediente, o senhor Antônio Mário Almeida Fonseca, Secretário Municipal de Educação falou sobre a 

reforma da Escola Municipal Antônio Carlos Valadares, e destacou que muitos pais de alunos 

questionaram-lhe na rádio local, sobre a quadra poliesportiva, e destacou que, a intenção deste projeto é 

integrar o espaço a escola, como um anexo, mas a entrada será distinta, da área da escola, pois quando 

possível disponibilizar a quadra para a comunidade utilizá-la. Ele disse ainda, que os recursos que serão 

utilizados na obra serão os do pré-sal, mas para que seja feita é necessário haver o Projeto de Lei, fechando 

a Rua, aprovados pela Câmara de Vereadores, e após ser lançado o edital, para a licitação, para que o 

processo dê andamento.  Ele afirmou que, reconhece que existem prazos a serem seguidos, mas estranhou a 

demora dos vereadores analisarem a referida matéria, haja vista, que é um projeto que beneficiará a 

comunidade escolar. Ele pediu que, os vereadores aprovassem o Projeto de Lei, para que a incorporação do 

terreno seja feita e as obras deem segmento. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário 

comentou que, a princípio acreditava que o projeto era muito simples, mas diante das reivindicações da 

comunidade, destacou que tem uma opinião divergente, apesar de ser a favor da melhoria na unidade de 

ensino. Continuando, o Secretário comentou que, não tem conhecimento de que os moradores tinham 

queixas, e pediu que eles pudessem protocolar na secretaria o abaixo-assinado, elencando os motivos que 

não concordam com o fechamento da rua e comentou que, está aberto o diálogo e a sugestões, mas que seja 

feito o quanto antes, haja vista que, existem prazos para a realização da licitação. Depois, o senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, os vereadores reconhecem a importância da escola 

ser reformada, mas ressaltou que, a questão dos imóveis que se localizam naquela área também é muito 

importante, pois as pessoas questionam se a rua vai desvalorizar após esse fechamento, e se demonstraram 

contrárias, enquanto outras acreditam que vai ser melhor, pela promessa de haver vigilantes no local, o que 

trará mais segurança a rua. O edil comentou ainda, que o Secretário colocou toda a responsabilidade pelo 

Projeto nos vereadores, e relembrou que a matéria está dentro do prazo regimental, e está fazendo o seu 

papel, que é ouvir a população acerca do assunto, pois diz respeito a comunidade, e em breve a Câmara 

votará o projeto e o secretário saberá a resposta. Em seguida, o senhor vereador Amaury Batista Freire 

comentou que, esse Projeto estar à quase um mês nesta Casa, e não acredita que haverá empecilho da 

comunidade, porque na parte que será fechada não há imóveis, e pediu que se possível à matéria fosse 

cotada com mais brevidade possível, para que a comunidade escolar tenha este benefício. O senhor 

vereador Gilson sugeriu que, fosse realizada uma reunião com o conselho escolar, secretário municipal de 

educação, com os vereadores e com os moradores da rua, para que fossem colocados os pontos, e 
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chegassem numa solução agradável a todos. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou 

que, o Projeto está dentro do prazo regimental, a comissão de Justiça Legislação e Redação já se reuniram 

e discutiu a matéria, e informou que está de acordo com a constitucionalidade, mas no mesmo dia da 

reunião, o senhor vereador Gilson trouxe a informação de que a comunidade era contrária ao fechamento 

da rua. Ele afirmou que a sugestão de reunir a comunidade para ouvi-la é muito louvável e pertinente, e 

pede que seja feita o mais rápido possível, para que a matéria seja votada. Continuando, o senhor Mário 

Almeida comentou que, só poderia ter apresentado o Projeto para esta Casa, após receber todos os projetos 

de arquitetura, hidráulico e elétrico. E mais, concordou que a ideia de convidar os professores, e se reunir 

com a comunidade é muito interessante, para definir este assunto. O orador afirmou que, o Governo 

Municipal está aproveitando esse período de pandemia, que não estão ocorrendo aulas, para fazer reformas 

nas escolas, e como alguns vereadores já sabem, no setor público existem procedimentos licitatórios a 

serem seguido, antes de iniciar qualquer obra. Ele disse ainda, que quando as reformas forem feitas, os 

alunos serão atraídos para a escola, ampliando o número de matrículas.  Ele reafirmou estar aberto ao 

diálogo, e se necessário fazer alterações no Projeto arquitetônico da escola, para que seja feito o que for 

melhor para todos, e vai convidar os representantes do Conselho Escolar da Escola Municipal Antônio 

Carlos Valadares, como também os moradores da localidade, para participarem da reunião na próxima 

terça-feira às 10h, e concluiu dizendo que, o Governo Municipal regularizou o pagamento dos servidores 

contratados e comissionados, no entanto relatou que, apenas os professores não receberam o décimo 

terceiro salário, pois infelizmente houve uma queda muito grande no FUNDEB. Por conseguinte, o senhor 

Presidente agradeceu a presença do Secretário, e destacou a importância do diálogo junto com a gestão, e 

destacou que apesar de ter um posicionamento político diferente do Prefeito, sempre esteve aberto ao 

diálogo, pois representa uma instituição e todos os órgãos devem estar unidos, para fazer uma cidade 

melhor. Em seguida, o senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza pediu que, o Prefeito atenda a 

solicitação que foi feita há algum tempo, em relação à colocação de piçarra, na saída da estrada que liga o 

povoado Rio Real ao povoado Raspador, haja vista que, o acesso de veículos está difícil, em decorrência do 

esgoto que passa na localidade, e os moradores reivindicam que o Prefeito cumpra o que prometeu. Ele 

falou ainda, sobre o risco iminente que os usuários da quadra poliesportiva do Povoado Rio Real correm, 

pois a cobertura metálica está comprometida com a ferrugem, e destacou que já solicitou providências ao 

Governo Municipal, mas até o momento, sua indicação não foi atendida. Falou também sobre a questão do 

lixão existente no povoado, e que está muito próximo ao poço artesiano que abastece a comunidade. 

Orientou ao Prefeito, que cumpra suas promessas, pois as pessoas estão cansadas de palavras sem ações 

concretas.  Na oportunidade, o edil agradeceu ao Ex-prefeito Antônio Dória, em nome de um conterrâneo 

de seu povoado, que estava sofrendo com um caroço na cabeça, e por intermédio do baixinho da saúde 

conseguiu ser operado e, passa bem.  Depois, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos falou que 

ficou feliz em saber que o município regularizou os salários dos servidores contratados, apesar de muitos 

serviços não estarem funcionando no município, apenas os essenciais estão abertos, mas funcionando 

precariamente, como vimos nos exemplos citados pelos colegas, e se nem o salário o Prefeito honrasse, 

seria o fracasso total da gestão. Ele disse ainda que, o Sintese tenta marcar reuniões com o Prefeito, mas 

não consegue, e recordou que na gestão passada, o Sindicato dos Professores era muito mais atuante, pois 

havia muitas reuniões e cobranças, e atualmente há uma grande dificuldade e perdas muito grandes em 

relação aos reajustes retroativos. Ele falou ainda, que passou pela Praça da Juventude recentemente, e 
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destacou a existência de locais com água acumulada, trazendo vários riscos de proliferação de mosquitos 

da Dengue. E mais, disse que o Governo Municipal tem utilizado o pretexto da Pandemia, para não ofertar 

serviços à população, e o edil não tem notado qualquer preocupação do Prefeito em relação ao comércio 

local e, não percebeu que há qualquer planejamento, para a reabertura do comércio, que continua fechado, 

e enquanto muitas pessoas perdem seus empregos, outras defendem o isolamento social, mas estão sempre 

nas ruas, sem necessidade alguma. Ele relatou acreditar que, não há necessidade de manter lojas fechadas, e 

refletiu que elas devem ser reabertas, mas com restrições, como obrigatoriedade de utilização de máscaras, 

disponibilização de álcool em gel e evitando aglomerações dentro do estabelecimento. O edil criticou a 

forma como tem sido feita a barreira sanitária, pois que em alguns horários não tem ninguém, para 

monitorar as pessoas que entram ou saem da cidade. Na ocasião, o senhor vereador Edson disse que, 

deveria existir uma barreira sanitária na rodovia que liga Poço Verde a Tobias Barreto, e de forma alguma 

aquele acesso deveria ter sido fechado, pois impede a passagem das pessoas que moram naquela direção, 

como também veículos pesados têm passado por ruas de conjuntos habitacionais, o que tem estragado a 

pavimentação das ruas da localidade. O edil comentou ainda, que os direitos dos cidadãos estão sendo 

negados diariamente no município, com atitudes desrespeitosas contra a população, que tem que pegar um 

desvio para se locomover para suas casas, enquanto as pessoas que vem de fora, tem transtornos, tendo que 

buscar outros trajetos, pois não podem passar pela via, e muitas vezes sem conhecer a cidade, e indagou 

que autoridade tem o Prefeito, para fechar uma rodovia estadual? O edil pedirá que a assessoria jurídica da 

Casa tome as providências judiciais, para liberar aquele acesso. Continuando, o senhor vereador declarou 

que, o papel do vereador é fiscalizar o município, e muitas vezes ele é abordado por munícipes, que tem 

reclamado não serem bem atendidos, na Clínica de Saúde da Família da sede do município, e destacou que 

a humanização no atendimento faz muita diferença no tratamento de pacientes. A seguir, o senhor vereador 

Gilson Santos do Rosário comentou que, algumas pessoas levaram uma falsa informação para o Prefeito 

Municipal, a qual denota que ele teria ido até o Bar de João, procurar pessoas para fazer um abaixo 

assinado contrário ao fechamento da rua, próxima a Escola Municipal Antônio Carlos Valadares. No 

entanto, ele explicou que foi abordado pelos moradores da localidade, que não concordam com o 

fechamento da Rua. O edil comentou que, na reunião que acontecerá na próxima semana, serão ouvidas as 

partes interessadas, e se necessário poderão ser apresentadas emendas ao Projeto, e destacou que a sua 

preocupação é que a matéria seja aprovada com a máxima brevidade, para que a tão sonhada reforma da 

escola seja realizada. Na ocasião, o senhor vereador Gilson pediu que a entrada da escola seja alterada, pois 

as mães de alunos relatam, que há grande risco de atropelamento, caso alguma criança saia correndo pela 

entrada atual, em direção a Avenida movimentada. Continuando, o edil falou que concorda com o colega 

Edson, quando ele pede a reabertura gradual do comércio, pois a cada dia que permanecem fechados, as 

lojas e o comércio em geral têm sido muito prejudicados. Ele defende que, as empresas funcionem com 

restrições, como uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool gel e restrição do número de 

pessoas dentro das lojas, para não haver aglomerações. E destacou que, a responsabilidade de conter essa 

pandemia não é apenas do Poder Público, mas as pessoas têm que fazer a sua parte, para que ela seja 

controlada o mais rápido possível. O parlamentar falou sobre uma pesquisa de intenção de votos, que foi 

realizada na cidade, e destacou que, provavelmente o resultado da mesma, esteja incorreto, pois não havia o 

nome do senhor Roberto Barracão, que também é pré-candidato a Prefeito. Por outro lado, o edil afirmou 

que, as pessoas sabem quem são os vereadores e os políticos, que se preocupam com o povo e os que não. 
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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 Amaury Batista Freire falou sobre o ofício do Ministério Público Federal, parabenizando o 

Prefeito, pelas ações realizadas no Combate a COVID-19, e destacou que, os colegas fazem apenas críticas, 

mas não reconhecem o que tem sido feito pelo Governo Municipal. Ele disse ainda, que na Clínica de 

Saúde da Família de Poço Verde funcionam duas urgências, uma é específica para atendimento de 

pacientes com sintomas de COVID-19, enquanto a outra, para atender os demais casos.  E mais, destacou 

que, as caçambas e as Patrol estão fazendo a manutenção da estrada que liga o município ao povoado Rio 

Real, ressaltou que o trabalho não está mais adiantado, por conta das chuvas. Ele parabenizou a gestão que, 

colocou em dia o pagamento dos salários dos servidores contratados e, afirmou que, o Prefeito vem 

trabalhando muito e continuará fazendo o que for melhor para Poço Verde, apesar das críticas de alguns 

colegas, que querem mandar na cidade. Depois, o senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza 

comentou que, ficará muito feliz, quando a estrada de acesso ao povoado que reside for toda consertada, 

mas pediu que algum responsável acompanhe os trabalhos na via, pois não estão sendo priorizados os 

locais que estão impedindo a passagem dos veículos. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus 

Reis Santos comentou que, é função do vereador fiscalizar as ações do Prefeito, não mandar nele, ou no 

que ele faz. Ele disse ainda, que ele soube que o ofício do Ministério Público Federal não parabenizou a 

gestão do Prefeito, mas agradeceu o pronto atendimento da solicitação de relatório com as ações de 

combate a COVID-19 e, acredita que, o Governo Municipal só atendeu essa solicitação por temer as 

sanções da justiça, pois está Casa já encaminhou diversos Requerimentos, ofícios e demais documentos e 

não são atendidos, inclusive já encaminhou ao Ministério Público algumas solicitações, para tentar exercer 

o seu papel de vereador, que é atender aos anseios do povo. Ele disse ainda, que todos os membros do 

Poder Legislativo são chefes de família, pessoas de respeito, que tem responsabilidade com o que fazem. O 

edil relatou ainda, que não tem visto nenhum esforço do Prefeito para apresentar um Plano para a 

reabertura do comércio, e tem copiado ações que grandes cidades tem feito, sem considerar realidade do 

nosso município, afirmou que, em muitas cidades o comércio está abrindo, com restrições e o número de 

mortes não tem crescido tanto. Enquanto isso, em outras cidades, tem pessoas ficando depressivas, por não 

saber o que fazer, para sustentar suas famílias, já que perderam seu meio de subsistência, enquanto outras 

estão morrendo em decorrência dos problemas de saúde que possuem e, que estão deixados de lado por 

conta da COVID-19.  Por conseguinte, o senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza afirmou que, o 

Prefeito passou mais de três anos, para começar a fazer alguma coisa, e relatou que muitos povoados do 

município estão praticamente ilhados, já que as estradas estão intransitáveis. Depois, o senhor vereador 

Gilson Santos do Rosário comentou que, os vereadores têm a obrigação de fiscalizar o município, e podem 

fazer Indicações ao Governo Municipal, sobre como os recursos públicos poderão ser utilizados, com o 

objetivo de atender aos anseios da coletividade, mas nenhum vereador deve dizer amém a tudo que o 

Prefeito manda, ou agir como um 'menino de recado', mas devem ter o poder de decidir o que é melhor 

para o povo. Na oportunidade, o edil comentou que o deputado Zezinho Guimarães afirmou que, a 

operação tapa buracos na rodovia que Liga Poço Verde a Tobias Barreto não resolve muita coisa, pois o 

povo merece muito mais respeito e uma pista de qualidade, e destacou que ele vai continuar lutando por 

Poço Verde.  Em seguida, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, o número de infectados 

pela COVID-19 em Poço Verde tem crescido a cada dia, e destacou que, segundo o que disse o colega 
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Amaury, existe duas urgências na Clínica de Saúde da Família, e indagou, se já existia espaço para esses 

atendimentos, porque foi contratada estrutura para a instalação de um hospital de campanha? Será que essa 

medida foi tomada com consciência, ou o dinheiro público foi desperdiçado? Declarou ainda, que a 

Comissão Especial criada nesta Casa, não recebeu qualquer documento do Poder Executivo, declarando os 

valores gastos no Combate a COVID-19, e afirmou que, o Governo Municipal está desvalorizando a 

Câmara, pois vem tratando os vereadores com indiferença, será que o Poder Legislativo não tem nenhum 

valor? Quanto custa para a Administração Municipal encaminhar as respostas aos Requerimentos propostos 

por esta Casa, indagou o edil.  No entanto, ele concorda com o colega Amaury, quando disse que o 

Prefeito é responsável por administrar o município, e   também por definir as prioridades a serem seguidas 

pela gestão, e caso as mesmas não estejam de acordo com o que o povo almeja, a avaliação será feita nas 

eleições. Por fim, o senhor Presidente Alexandre comentou que, está sendo realizada a operação tapa 

buracos na rodovia que liga o município de Poço Verde a Simão Dias, no trecho próximo ao povoado 

Triunfo, em atendimento a Indicação de sua autoria, e por intermédio do deputado Zezinho Guimarães ao 

Departamento Estadual de Infraestrutura de Sergipe - DER/SE. 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 dezoito de junho, 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. 
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