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Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em dois de julho, 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: Edson de Jesus Reis 

Santos (Primeiro Secretário), José Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário), Gilson Santos do 

Rosário, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. Em seguida, foram apresentadas as 

seguintes proposições: Projeto de Lei 1000/2020 - Institui no âmbito do Município, o Acompanhamento 

Social, Psicológico e Terapêutico, voltado às crianças e adolescentes das escolas públicas municipais e 

comunidades próximas e dá outras providências; Projeto de Lei 1001/2020 - Dispõe sobre o Guia 

Municipal de Saúde de Poço Verde, ambas de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus Santos; 

Requerimento 13/2020 - A Secretaria Municipal de Saúde encaminhar a esta Casa Legislativa: 1. Relação 

das pessoas que trabalham ou trabalharam no combate e enfrentamento à Covid-19, com a cópia dos 

contratos; 2. Cópia dos contratos e processos de pagamentos de todos os gastos relacionados à Covid-19, 

material de consumo, termômetro, álcool em gel, barracas e toldos, grades e afins; 3. Cópia do contrato da 

empresa que fez a dedetização das ruas, de autoria da Comissão Especial COVID-19; Requerimento 

14/2020 - Ao Governo Municipal, que encaminhe a esta Casa Legislativa: 1.A relação de todos os imóveis 

locados por esta municipalidade, acompanhada do termo contratual e do objetivo das contratações, de 

autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias; Moção de Congratulação 015/2020 - Moção 

de Congratulação a senhora Edna Maria Silva Freitas Dória, aniversariante do dia 02 de julho, de autoria 

do senhor vereador Pedro de Jesus Santos; Moção de Pesar 016/2020 - Em virtude do falecimento da 

jovem Mônica Ribeiro de Oliveira, ocorrido em 28 de junho de 2020; Moção de Pesar 017/2020 -Em 

virtude do falecimento do senhor José Roberto Ribeiro Santana, ocorrido em 26 de junho de 2020, ambas 

de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias; Indicação 047/2020 - Ao Governo 

Municipal, solicitando o que segue: 1.Providências emergenciais voltadas para a limpeza das margens das 

Rodovias Estaduais Antônio Carlos Valadares e Pedro Almeida Valadares, que ligam esta municipalidade 

aos municípios de Tobias Barreto e Simão Dias, de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus Santos; 

Indicação 048/2020 -Ao Governo Municipal, propondo o que segue, conforme anseio da comunidade: 1. 

Providências emergenciais voltadas para a vinda do carro FUMACÊ, para esta municipalidade, de autoria 

do senhor vereador José Alessandro Santana Farias. No Grande Expediente, o senhor vereador Gilson 

Santos do Rosário falou sobre a manifestação dos Professores em frente à Prefeitura Municipal 

reivindicando que o Poder Executivo cumpra a lei do Piso do Magistério, e destacou que apoia os 

professores, e pede que o Perfeito possa atendê-los o mais rápido possível, pois é um direito e deve ser 

pago aos professores, haja vista que não é aumento, mas uma revisão.  Ele falou também sobre o aumento 

do número de casos da COVID-19, no Brasil, e ressaltou que, alguns estados por questões políticas, no 

momento em que foi determinado o fechamento do comércio, foram contrários às medidas, a exemplo de 

Minas Gerais, mas agora o número está extremamente alto, com hospitais superlotados, e como uma 

medida emergencial determinou até multas, para quem sair sem máscaras. O edil falou ainda, sobre o 

falecimento do senhor Gilson, conhecido como delegado, que faleceu dessa doença e deixará muita 

saudade para todos que o conheciam. Ele chamou a atenção para a superlotação dos leitos de UTI dos 

hospitais particulares de Sergipe, e da iminente lotação dos leitos públicos, e pediu mais uma vez que, as 

pessoas não relaxem em relação às medidas de distanciamento e de higiene, para não levar a contaminação 
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para as pessoas dos grupos de risco. O edil comentou ainda, que sabiamente o Prefeito retirou as barreiras 

físicas das ruas, e destacou que neste momento, o mais importante é fazer a testagem da população, abrir o 

comércio de maneira responsável, com as medidas de distanciamento, de higiene e evitando aglomerações, 

e sugeriu o parlamentar, que o município contrate pessoas para proceder com orientações à população e 

fiscalização do comércio. Por outro lado, o edil falou sobre os boatos que surgiram no município, sobre a 

candidatura de Roberto Barracão, e destacou que ele é pré-candidato ao cargo de Prefeito de Poço Verde 

pelo PSC, e não está apoiando outros agrupamentos que, existem no município, desmentido o que foi 

propagado para a população.  Em seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana de Farias falou 

que faz parte da rede municipal de ensino de Poço Verde, e lamenta o desrespeito do Prefeito Municipal 

pela classe e por todos os servidores do município. O edil justificou a Moção de Pesar em sufrágio do 

falecimento do senhor José Roberto Ribeiro Santana, que foi um grande amigo, e que deixará muitas 

saudades, pelo seu jeito de ser, pelo trabalho que realizou como servidor municipal, e destacou que ele era 

uma pessoa muito querida por todos. Na ocasião, falou sobre o falecimento da senhora Mônica Ribeiro de 

Oliveira, que também era uma amiga de longa data, uma pessoa ímpar, que jamais esquecerá, e destacou 

que é muito difícil perder entes queridos. Depois, o edil pediu que a Secretária Municipal de Saúde 

começasse a trabalhar, e que compareça ao seu local de trabalho, para tomar as decisões necessárias 

referentes à sua pasta, pois estamos vivenciando o pior momento da saúde no nosso município. Ele afirmou 

que, as pessoas estão cansadas, de ver ações ineficientes e ineficazes, e que precisam de ações com 

resultados concretos.  O edil comentou que, fez uma visita a escola municipal da Queimada cumprida, do 

povoado Lagoa do Junco e também visitou a comunidade da Ladeira, e percebeu a dificuldade que as 

pessoas têm enfrentado para chegar às suas residências, em decorrência das péssimas condições da estrada. 

Ele afirmou que, apresentará uma indicação solicitando a manutenção das estradas nas seguintes 

localidades: Depósito de Gil até a comunidade Ladeira, também para a estrada que liga a comunidade 

Barrocões.  O edil comentou sobre uma indicação apresentada pelo senhor vereador Emílio na sessão 

passada, e destacou que, o colega tem lavado muitos carros, naquele local e a água está alagando para o 

campo de futebol da comunidade, porque as manilhas do esgoto estão entupidas e quebradas. Ele chamou a 

atenção, para a quantidade de indicações que, estão sendo encaminhadas por alguns vereadores, que 

passaram o mandato inteiro quietos, e destacou que, diversos familiares e amigos pessoais fazem parte da 

gestão em cargos em comissão, desde o seu início, mas coincidentemente desde abril surgiram outros 

cargos públicos na folha de pagamento, mas só começaram a trabalhar esta semana. Ele disse ainda, que 

um cidadão que, foi candidato a Prefeito, e que dizia ser contrário à ideologia do grupo que comanda este 

município, atualmente está de mãos dadas com o Prefeito Iggor Oliveira, com o objetivo de se promover e 

ganhar dinheiro. Ele afirmou ainda que, algumas empresas que, nunca haviam sido contratadas pela 

Prefeitura, para realizar qualquer serviço, recentemente tem vencido todas as concorrências do Governo 

Municipal, e destacou que é necessário averiguar o que está sendo feito com os recursos do município. Na 

oportunidade, o edil salientou que o Prefeito não admite críticas em suas redes sociais, e bloqueia os perfis 

das pessoas que o critica de alguma forma.   Continuando, o senhor vereador José Alessandro falou sobre a 

manifestação dos professores em frente à prefeitura, destacou que estava no local, lutando pelos seus 

direitos, pois também faz parte da rede e, nunca deixará de participar dos atos e assembleias da categoria, 

independente do cargo que estiver ocupando. O edil afirmou que, o Prefeito tentou denegrir a imagem dele 

através de uma postagem nas redes sociais, e se defendeu fazendo um breve relato sobre sua trajetória 
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profissional, e ressaltou que mesmo não sendo reeleito para o cargo de vereador continuará sendo 

professor, enquanto o senhor Iggor, quando deixar o cargo de Prefeito terá que se valer de ajudas de algum 

deputado, ou político de Aracaju, pois ele nunca trabalhou, e por fim, o edil disse que, Iggor não é o 

primeiro, nem o último prefeito que é contrário aos professores, mas o que se pede é que se cumpram os 

direitos. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, aos poucos as 

atividades estão retornando, mas as pessoas não devem esquecer que a COVID-19 ainda existe, e devem 

continuar os cuidados, manter o distanciamento e a higiene das mãos, para que não seja infectado, para que 

não precise de internamento, haja vista que, não há vagas nos hospitais públicos e principalmente nos 

particulares, e contou que recentemente esperou mais de três horas, pela regulação de uma vaga, para um 

paciente com suspeita de COVID-19. O edil lamentou ainda, a postagem que o Prefeito Municipal 

relacionando o panelaço dos professores com a morte de uma pessoa, com COVID-19. Ele declarou que, 

compreende que as pessoas têm o direito de se manifestar, e ficou surpreso com a forma com a qual os 

professores fizeram seu protesto, apesar de acreditar, que agora não é o momento para isso, e explicou que, 

o Prefeito se comprometeu a receber o sindicato, para dialogar, mas até o momento não o fez, por isso, os 

professores tomaram aquela atitude. Na ocasião, o edil falou sobre uma publicação que, o Prefeito fez 

sobre a reforma que está sendo feita no Posto de Saúde do povoado Lagoa do Junco, e na oportunidade, o 

edil publicou em sua rede social, um vídeo mostrando como estava a situação do Posto de saúde do 

povoado Lagoa do Junco no início deste ano, e destacou que essa reforma foi cobrada diversas vezes 

através de indicações, como também fez apelo ao Ministério Público. Continuando, Edson comentou que, 

as pessoas não acreditam mais nas desculpas que o Prefeito tem dado, pois estão acompanhando pelo Portal 

da Transparência o que está sendo feito com os recursos do município, portanto não adianta tentar enganá-

las. E mais, afirmou que, o Prefeito acha que pode fazer o que bem entender, distribuindo cargos como 

cabide eleitoral, pensando nas eleições, salientou que o mandato dele e de todos os vereadores acaba no dia 

31 de dezembro deste ano. Ele comentou que, a gestão municipal está esquecendo todos os problemas 

existentes no município, se escondendo atrás da COVID-19, e salientou que, as pessoas necessitam de um 

atendimento mais humano e digno nas unidades de saúde, sem distinção de boca, ou de partido.  O edil 

comentou que Poço Verde precisa de um Prefeito que tome as decisões corretas e sérias, pois não vivemos 

no faz de conta, e relatou que, é preciso haver um plano para quando as ajudas do governo federal acabar, 

pois a crise será muito pior. Ele elencou de diversos problemas de saúde que, as pessoas tem enfrentado, e 

que têm sido deixados de lado pela administração, e relembrou que em 2016, mais de 8 mil pessoas 

depositaram o voto neste Prefeito, com a esperança de um município melhor, hoje estão frustradas, pela 

falta de compromisso e de honra do Prefeito com o povo, e infelizmente relatou que, tem pessoas que 

querem o poder, apenas para ficar acima dos outros, mandar nas pessoas, mas não sabem o que é trabalhar 

de verdade, como a maioria de nós. Ele reconhece que, as pessoas públicas tem que estar preparadas para 

as críticas e não as teme, pois quando elas são infundadas, são ligeiramente corrigidas, pois a verdade 

prevalece, mas não acontece o mesmo com o Prefeito não aceita críticas, e tenta gerar conflito entre as 

pessoas, quando se sente atacado, e é o que ele tem feito com os professores deste município, e destacou 

que a categoria merece respeito. Por conseguinte, a senhora vereadora Délia Félix comentou que, a 

humanidade está lutando contra um inimigo muito difícil, pois não se sabe de onde ele vem, nem quando 

vai acabar, pois não existe vacina contra ele, por isso que, é crucial o distanciamento social, o uso de 

máscaras, para preservar a nossa saúde e vidas. A edil afirmou que, infelizmente muitas pessoas estão 
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morrendo, não apenas de COVID-19, mas de outras doenças que estão sendo deixadas de lado, e se 

solidarizou com as famílias das vítimas, como também com a família da senhora Mônica, que faleceu 

recentemente, e que deixará muita saudade para todos, que a conheciam. Na ocasião, a vereadora falou 

sobre as reivindicações dos professores, e pediu que o Prefeito encaminhasse com urgência Projeto de Lei, 

para esta Casa, concedendo o Piso do Magistério, que é um direito da categoria, e que está atrasado desde 

janeiro. A edil falou sobre a importância de valorizar os professores, pois são os profissionais que formam 

todas as demais profissões, por isso, sempre foi favorável às demandas dos professores, contribuindo com o 

seu voto nos projetos que valorizam a categoria do magistério. Na ocasião, a edil comentou que, no seu 

discurso de posse, falou que se o Prefeito Municipal mantivesse os serviços e concluísse as obras que 

estavam em andamento, já estaria ajudando o município, mas nem isso ele conseguiu fazer, e vimos órgãos 

importantes como cartório eleitoral e a agência do INSS fecharem, e o Prefeito não fez nada, para reverter 

essa realidade. Ela disse ainda, que enquanto estiver nesta Casa lutará, para que esses sejam reabertos, para 

que as pessoas não precisem buscar atendimento em outras cidades, enfrentado as péssimas condições das 

estradas, que foi prometida ser consertada pelo governador do estado, mas que até agora nada fez também, 

desabafou a edil. Depois, a edil parabenizou à senhora Edna Dória, pela passagem natalícia, nesta data, e 

destacou que é uma mulher guerreira, que já demonstrou que merece a confiança do povo poçoverdense, 

assim como o ex-prefeito Antônio Dória, que tanto fez na sua gestão. A edil pediu a Deus, que essa 

pandemia passe o mais rápido possível, para que todos possamos voltar a ter o contato pessoal com as 

pessoas, que amamos. Em seguida, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos lamentou o número de 

vítimas da COVID-19, e se solidarizou com as famílias que perderam seus entes queridos, e ainda as 

pessoas que estão sofrendo preconceito com está doença. O edil falou que algumas pessoas o abordaram e 

solicitaram que fossem colocadas Indicações, solicitando o melhoramento do acostamento, das rodovias 

que ligam o município de Poço Verde a Simão Dias, como também rodovia que liga o município a Tobias 

Barreto, para dar mais conforto e segurança aos pedestres e ciclistas que utilizam aquela rodovia.  O senhor 

vereador Pedro falou também sobre os Projetos de Lei, que apresentou nesta noite, que tratam do 

acompanhamento psicológico nas escolas da rede municipal, como também a criação de um guia de saúde, 

com as informações sobre as unidades de saúde, medicamentos entre outras informações pertinentes, e 

destacou que são matérias que trarão mais qualidade de vida para a população. Na ocasião, o edil justificou 

a Moção de Congratulação, em homenagem à senhora Edna Dória, que completa idade nova nesta data. 

Ele afirmou que, Edna contribuiu muito para a construção de Poço Verde, na gestão do ex-prefeito Antônio 

Dória, pois sempre foi muito companheira, humilde e acolhedora, e sempre teve um olhar carinhoso com as 

pessoas, e mesmo neste momento de pandemia tem demonstrado compaixão com o próximo. Depois, o edil 

fez um breve relato da luta dos professores, pela valorização da categoria, que teve a crucial contribuição 

da Câmara de Vereadores, inclusive ele, que fez parte dessas conquistas, como a aprovação do Plano de 

Carreira, e a implementação do Piso do Magistério em 2009, que é uma das mais importantes para a classe, 

e destacou que, a Câmara sempre foi favorável aos projetos de revisão salarial dos servidores da educação. 

Ele comentou também que, na gestão passada, o SINTESE fez uma denúncia infundada ao Ministério 

Público, dizendo que ele não trabalhava, sendo que naquela época, coordenava o Programa de Saúde na 

Escola. O edil comentou que, não participou da manifestação dos professores, porque não seria coerente de 

sua parte, haja vista que em 2016, também não participou da greve, e pagou um grande preço naquela 

ocasião, pois, foi muito hostilizado, pelas pessoas, inclusive por colegas de profissão, e nunca será 



  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       

contrário a luta de qualquer categoria de servidores. Ele afirmou que, foi autor de uma lei, que obrigada o 

Poder Executivo a pagar os servidores municipais dentro do mês, disse também que, colaborou para a 

aprovação da implementação da regência de classe, para os professores que estivessem em sala de aula, 

mas não está trazendo isso à tona com objetivo eleitoral, mas para demonstrar que, de seu jeito contribuiu 

para a valorização dos servidores. Não obstante, disse que qualquer gestor erra quando expõe os valores 

dos salários dos professores, com o objetivo de colocar a opinião pública contra os professores, e destacou 

que, os valores recebidos são direitos que eles adquiriram através da sua carreira e dos seus estudos, e a 

categoria está se manifestando, porque está cansada de tanto ser esquecida pelo gestor municipal. Depois, o 

senhor Presidente agradeceu ao deputado Zezinho Guimarães, pela intermediação junto ao DER, para a 

operação tapa buracos, que está sendo realizada na rodovia que liga Poço Verde ao povoado Feirinha. Na 

oportunidade, o edil parabenizou aos aniversariantes desta data, em especial a senhora Edna Dória, pela 

passagem da data natalícia, e ressaltou, que além de ser uma grande amiga, é uma pessoa humilde, muito 

positiva, bom caráter e fiel, qualidade que ele particularmente admira. Ele falou também sobre a 

manifestação dos professores e, lembrou que a luta pela melhoria das condições de trabalho e de 

valorização profissional é antiga, mas a categoria teve um grande avanço, na época em que seu pai foi 

Prefeito, quando foi encaminhado a esta Casa, a lei que instituiu o plano de carreira e estatuto dos 

servidores, que foram aprovados pelos vereadores da época, concluiu dizendo que respeita a classe de 

professores, e destacou que eles merecem reconhecimento e podem contar com o apoio do edil, para o que 

for necessário. E, por não haver outros edis inscritos para o Grande Expediente, ou matéria para serem 

discutidas ou votadas na Ordem do Dia. Deu-se início as Considerações Finais. Nas Considerações Finais, 

o senhor vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, as pessoas devem ter muito cuidado, e 

redobrar as medidas de prevenção, haja vista que o comércio está quase todo aberto. O edil comentou que, 

na próxima sessão trará muitas novidades, para a sociedade poçoverdense, inclusive exporá a farra dos 

combustíveis, que o Prefeito está fazendo nesse período de Pandemia. Ele falou sobre as promessas do 

Prefeito Municipal de pavimentar ruas e resolver os problemas com a rede de esgoto, e destacou que os 

moradores da Travessa Deusinho e esperam que ele realize a obra. Ele propôs ainda, que até o fim do ano 

seja realizado um Festival do Ciclista, e pede que os motoristas tenham mais cuidado com os ciclistas, 

como também sejam prudentes ao utilizarem as rodovias, que estão muito perigosas. O edil comentou 

ainda, que o atual prefeito teve o apoio massivo da classe dos professores, mas tem tratado os professores e 

servidores com descaso e de forma desumana, pois nem recebe os representantes das categorias, para 

discutir as pautas pertinentes. Disse ainda que, ao invés do Prefeito tentar denegrir a imagem dos 

vereadores, com falsas acusações, que assuma a sua responsabilidade e haja com transparência, 

demonstrando o que tem sido feito com os recursos que o município tem recebido para combater a 

COVID-19. O edil comentou que, o Prefeito fez uma postagem nas redes sociais, dizendo que não fecharia 

a ala covid-19, para pagar o piso dos professores, e destacou que, se ele está utilizando a verba do 

FUNDEB para custear os gastos com a covid-19, está cometendo atos ímprobos. Afirmou ainda, que até o 

momento, o Prefeito não pagou o Piso dos professores, por 27 meses durante o seu mandato, e é 

considerado o Prefeito que mais deixou a desejar na área da educação do município de Poço Verde. Por 

conseguinte, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário falou sobre as reivindicações dos internautas 

que, moram no Distrito de São José, em relação à Quadra Poliesportiva, e destacou que o Prefeito havia 

afirmado que construiria uma quadra na localidade, no entanto, o Senador Rogério Carvalho encaminhará 
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emenda, para a construção de uma arena poliesportiva, na cidade de Poço Verde. Disse ainda, que o 

deputado João Daniel sempre encaminha emendas, para o município beneficiando a população de diversos 

povoados, bem como para a sede do município, como as duas ambulâncias, que servem a Clínica de Saúde 

da Família e a outra que deveria ser destinada a comunidade Lagoa do Junco, mas até o momento, não foi 

para a comunidade. O edil lamentou as condições das rodovias que ligam o município de Poço Verde às 

cidades circunvizinhas, e destacou que, o Governador esqueceu que nossa cidade faz parte do estado de 

Sergipe, pelo descaso que tem passado, principalmente no que diz respeito às estradas. Depois, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, os professores que se manifestaram são valorosos e estão 

apenas requisitando seus direitos, assim como em outras ocasiões também o fizeram, pediu que o Prefeito 

cumprisse a lei, pagando o Piso, e concluiu dizendo que as pessoas não relaxem nas medidas de proteção e 

de distanciamento social, pois a pandemia ainda não acabou. Por fim, o senhor vereador José Alessandro 

agradeceu a todos que estão assistindo a Sessão, bem como parabenizou aos professores que estão na luta. 

E, por não haver outras matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, ou edis para se 

manifestar nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos 

convocados para no dia nove de julho, realizarem a próxima Sessão Ordinária, às dezenove horas, e para 

constar eu, vereador Edson de Jesus Reis Santos lavrou o presente Ata e abaixo subscrevo. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, dois de julho de 2020. 
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