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Ata da Vigésima Nona Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em vinte e oito de julho, às 

dezenove horas, no Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, onde se fizeram presentes sob a 

Presidência interina do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos, os senhores vereadores: 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: Indicação 054/2020-

Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: 1.Limpeza e ampliação da rede de esgoto da Rua Isaura 

Santos Ferreira, localizada no Conjunto Habitacional Silvino Augusto de Sousa, na sede desta 

municipalidade; Indicação 055/2020- A Empresa Telefônica Brasil S. A. solicitando providências 

emergenciais voltadas para a melhoria e estabilidade do sinal de telefonia móvel, na sede desta 

municipalidade, de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos; Indicação 056/2020 - Ao 

Governo Municipal, solicitando o que segue: 1. Colocação de um braço de lâmpada na estrada que dá 

acesso ao Povoado Ladeira do Tanquinho, em frente à residência do senhor Elenilton, de autoria do senhor 

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

Rosário falou sobre os Projetos de lei 1002 e 1003/2020, de sua autoria, os quais proíbem o corte do 

fornecimento de energia elétrica e de água respectivamente, por falta de pagamento durante o período da 

Pandemia. Na oportunidade, o edil falou sobre a pré-candidatura do senhor Roberto Barracão, ao cargo de 

Prefeito, e destacou que ele se apresenta como uma nova opção, que de fato trará a verdadeira mudança 

para o município. O edil comentou que, existem candidatos que, estão cooptando pessoas através do seu 

poder financeiro. E, alertou às pessoas para que não vendam seus votos, pois o candidato que o compra não 

merece, nem vale o voto do cidadão, dessa forma a corrupção acabará. Na ocasião, o edil apresentou alguns 

nomes de pessoas que estão apoiando o “Time da Mudança”, que abraçaram a candidatura do 

senhor Roberto Barracão, porque estão cansadas da mesmice, e que valorizam seu voto. Por conseguinte, o 

senhor vereador Pedro de Jesus Santos mais uma vez se solidarizou com as vítimas da COVID-19, e do 

número exorbitante de infectados, que ultrapasse mais de 16 milhões no mundo. Ele falou também sobre as 

dificuldades que os Munícipes enfrentam, e que todos estão tentando sobreviver da forma que podem, pois 

muitos foram mesmo impedidos de trabalhar, por conta do risco de contaminação pelo vírus. Ele disse 

ainda, que foi muito proativa a ideia do senhor vereador Gilson de formalizar uma comissão especial, para 

acompanhar os gastos com a COVID-19, a qual tem sido muito produtiva, e está analisando juntamente 

com os técnicos que assessoram esta Casa, a documentação que foi encaminhada pelo Poder Executivo, 

para trazer respostas para a população poçoverdense que, questiona os edis. Ele chamou a atenção para o 

retorno das aulas presenciais, que já está sendo motivo de discussão em muitos estados da federação, mas 

refletiu sobre a realidade do município e as dificuldades que os professores e alunos enfrentarão, quando 

retornarem as salas de aulas, pois é fato, que muitos prédios escolares não têm a estrutura adequada, e até 

mesmo faltam pias, e até água e sabão nos banheiros dos alunos, para que eles higienizem suas mãos. Ele 

indagou como as escolas receberão estes alunos?  A quantidade de alunos será a mesma dentro da sala de 

aula? Como será feito o distanciamento entre os alunos? Ele relatou que, durante os quatro meses de 

quarentena não houve gasto com combustíveis para o transporte escolar, merenda ou qualquer material de 

limpeza e manutenção das escolas, e ainda não houve nenhum investimento ou reformas nas escolas 

municipais. O edil comentou que, esta Casa tem cumprido o seu papel, apresentando ideias para o combate 

a COVID-19, abrindo mão do recesso, em solidariedade aos servidores, retornando as atividades 
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regimentais, com a realização das sessões duas vezes por semana, demonstrando a preocupação e 

responsabilidade com os problemas do município. O edil falou também sobre a importância dos meios de 

comunicação, da transmissão das sessões via internet, que tem alcançado cada vez mais pessoas, 

oportunizando-as interagirem com o colegiado, que tem se reunido constantemente, para discutir as 

problemáticas do município.  O edil chamou a atenção para a condição de abandono que o Distrito de São 

José se encontra, destacou que a avenida principal que recebeu urbanização na gestão do ex-Prefeito 

Antônio Dória e atualmente está numa situação precária, assim como a quadra poliesportiva, que necessita 

de obras estruturais, e o Prefeito prometeu realizá-las, mas infelizmente apenas retirou a cobertura do local. 

Ele relatou que, as pessoas lhe abordam para pedir que, algo seja feito pela comunidade, mas o que está ao 

seu alcance ele já fez, apresentando Indicações, porém o Prefeito não tem lhes dado ouvidos, e chamou a 

atenção que as mudanças que foram prometidas pelo Prefeito no período eleitoral, poucas foram 

cumpridas, e a realidade do município está bem parecida com a que o ex-prefeito Thiago Dória deixou, no 

seu último ano de gestão. O edil relembrou que as obras estruturais que existem no Distrito de São José e 

em outros Povoados foram feitas na gestão de Antônio Dória, e as pessoas questionam por que o município 

foi esquecido pelos gestores que o sucederam?  Qual a desculpa que o atual gestor vai dar para sociedade 

sobre a atuação dele na gestão do município?  O edil lamenta que, os vereadores de situação não tragam as 

respostas que são pedidas nesta Casa, enfraquecendo o debate no Poder Legislativo. O edil retomou a 

questão da volta às aulas, e indagou que tipo de planejamento está sendo feito, para minimizar os efeitos 

dessa paralisação, diante da pandemia, qual a realidade dos banheiros, refeitórios e cantinas das escolas 

municipais, o que a Secretária Municipal de Educação tem disponibilizado para os professores oferecerem 

aos seus alunos? Ele pediu que seus colegas professores refletissem sobre este assunto, nas reuniões que 

tiverem, e na ocasião também solicitou que todos os vereadores  desta Casa se debrucem sobre o tema, pois 

é algo imperioso. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias falou sobre a situação 

precária das estradas vicinais do município, e citou exemplo de uma senhora que adoeceu no Povoado 

Lagoa do Junco, e demorou a ser socorrida, em decorrência das péssimas condições da estrada. O edil 

destacou o desrespeito e descaso que o Prefeito tem pelos servidores municipais, como também  pelo 

Poder Legislativo, pois nenhum vereador da situação compareceu aquela Sessão. Ele chamou a atenção do 

Presidente da Casa, e ressaltou que o Poder Legislativo precisa ser respeitado, pois é um poder constituído, 

e não deve acatar tudo que o Poder Executivo manda.  Na ocasião, o senhor vereador José Alessandro 

comentou que, o Prefeito trata a cidade como um faz-de-conta e maquia tudo que faz, para enganar a 

sociedade. Ele afirmou que, apenas no primeiro ano de mandato esse Prefeito fez alguma coisa, mas o que 

foi feito, não representa nem 10% do que ele prometeu. O edil indagou ainda, o que tem sido feito com os 

recursos da COVID-19? E relatou que, em pleno pico da Pandemia, a única ação que o município tem feito 

é fechar o comércio. Ele comentou também que, as pessoas que compraram os produtos, para vender na 

feira livre da semana passada tiveram grandes prejuízos, pois não houve feira, e observa que o município 

está muito desorganizado, e as pessoas se veem obrigadas a comprar nas quitandas existentes na cidade, 

que estão cada vez mais lotadas de pessoas, causando aglomerações. Ele falou sobre a importância do 

planejamento nas ações do Poder Executivo, que não deveria proibir a realização da feira livre, mas colocar 

as barracas com a distância adequada, de acordo com as normas de saúde, e falou sobre a importância das 

pessoas manterem os cuidados. Na oportunidade, o parlamentar falou sobre a indicação de sua autoria, 

solicitando a instalação do braço de lâmpada nas proximidades do povoado Lagoa do tanquinho, próximo a 
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residência do senhor Elenilton. O edil agradeceu ao Prefeito pela melhoria na iluminação na Praça da Igreja 

do Tabuleirinho, mas lamentou a situação do telhado da Quadra Poliesportiva, e pediu que fosse feita a 

melhoria na cobertura daquele espaço. O edil indagou ainda, onde está à cobertura que foi retirada da 

quadra Poliesportiva do Distrito de São José e do telhado do antigo mercado da carne? Será que o material 

será utilizado em obras públicas? Depois, o edil falou sobre as afirmações que, o Prefeito disse numa live 

recentemente, e destacou que ele deu a nota 4,5 ao Poder Legislativo de Poço Verde, provavelmente 

porque os vereadores da oposição estão fazendo o seu trabalho, no mesmo dia, o Prefeito deu nota 9 para a 

assistência de saúde do município, ressaltou que merecia mais, e desafiou qualquer político ou cidadão que 

tenha sido mal atendido na Clínica de Saúde de Poço Verde. O Prefeito disse ainda, que a Secretaria 

Municipal de Obras merece a nota 8, mas o senhor vereador José Alessandro ressaltou que, se esta nota 

fosse verdadeira, a câmara deveria tirar nota 9, pois são os vereadores, principalmente os de oposição, que 

apresentam as Indicações e cobranças, para a realização dos serviços e obras no município. Ainda na live, o 

Prefeito disse que, o apoio dado a Cultura foi grande, que realizou os forrós de rua, deu incentivos a grupos 

culturais entre outras atividades no esporte, no entanto o edil desmentiu as declarações do Prefeito, que 

tenta se engrandecer com as pouquíssimas ações que fez, além de espalhar inverdades, sobre os 

campeonatos de futebol, futsal e futevôlei que não fez, para que as pessoas de outras cidades, acreditem 

que Poço Verde é um paraíso. E, por não haver outros edis inscritos para o Grande Expediente, ou quórum 

para a Ordem do Dia, deu-se início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador 

Edson de Jesus Reis Santos comentou que, não suporta ouvir as inverdades que o Prefeito diz, em suas 

lives, tentando enganar as pessoas, e se fosse citar as inúmeras denúncias de pessoas que, foram 

maltratadas ou mal atendidas no hospital, o tempo da sessão se exauria, haja vista a grande quantidade. Ele 

comentou ainda, que já é tempo do Poder Executivo retornar as atividades de saúde, levando os pacientes 

para Aracaju ou Lagarto, pois as clínicas já retornaram a funcionar, também falou sobre a importância da 

reabertura da Casa de Apoio, para que as pessoas possam ter um local para descansar, enquanto aguardam 

o transporte retornar a Poço Verde. Ele falou ainda, sobre as pessoas que eram antigos adversários 

políticos, mas recentemente tem se declarado a favor do Prefeito, em troca de empregos na gestão, e muitas 

vezes parentes próximos a estas pessoas começaram a constar na folha de pagamento. Ele afirmou que, tem 

ocorrido um verdadeiro leilão de cargos públicos em troca de apoio, e está conduta é uma forma de utilizar-

se da estrutura pública, para se eleger, passível de crime. Em seguida, o senhor vereador Gilson Santos do 

Rosário comentou que, algumas pessoas fizeram críticas aos vereadores que faltam as sessões, e sugerem 

que seja descontado do subsídio as faltas injustificadas, e o edil demonstrou-se favorável a esta colocação, 

e destacou que, a responsabilidade de fazer esse desconto do Presidente da Casa. O edil comentou ainda, 

que alguns munícipes comentaram a falta de médicos na comunidade Aroeira, e pediu que o Prefeito 

pudesse resolver essa situação. O edil disse ainda, que alguns munícipes cobram mais ação dos vereadores, 

e elencou os Projetos que beneficiam a população, de sua autoria, que  estão em pauta. Os Munícipes 

cobram ainda, onde está o dinheiro da merenda escolar, haja vista que há quatro meses não estão ocorrendo 

aulas e foi distribuído apenas um kit de alimentação durante todo este período?  Ele pediu que, a Secretaria 

Municipal de Educação possa esclarecer este assunto. Depois, o senhor vereador José Alessandro Santana 

Farias falou que protocolou na Secretaria Municipal de Educação, ofício solicitando a prestação de contas 

do FUNDEB, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e reunião para tratar sobre estes assuntos. Na 

ocasião, o Secretário comentou que, merenda já havia sido adquirida e distribuída para as escolas, para 
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serem posteriormente entregues aos pais de alunos da rede municipal. Ele disse ainda, que esteve na 

garagem do município e no momento o chefe dos transportes não estava, e recebeu a informação de que 

após a sua saída, o chefe dos transportes disse que, o edil não tinha coragem de encará-lo. O edil afirmou 

que, não é a primeira vez que visita o local, e ele não está, e se colocou à disposição para conversar com o 

responsável pelos transportes, pois é fiscal do município e está defendendo o direito do povo. Ele 

relembrou que, ele além de ser um funcionário público, o senhor Pé de Ferro infelizmente também é 

bajulador do Prefeito. Ele falou ainda, sobre as associações de faz de conta, existentes no município, onde 

os presidentes das mesmas utilizam os tratores da comunidade em benefício próprio, em suas propriedades. 

O edil comentou que, durante a live, o Prefeito falou que seus adversários são pessoas ingratas, falsas, 

aproveitadoras e não quer vê-las no Poder. O edil salientou que, o Prefeito não suporta críticas em suas 

redes sociais e bloqueia todos os comentários que não enaltecem a sua gestão, e indagou se é isto que as 

pessoas querem?  Por fim, ele pediu que as pessoas se atentassem para aqueles vereadores que não 

comparecem a sessão. Em seguida, o senhor vereador Gilson do Rosário comentou que, recebeu 

mensagem do Secretário de Educação informando que, os kits com a alimentação escolar. Por conseguinte, 

o senhor vereador Pedro de Jesus Santos reafirmou a importância do planejamento ao retorno das aulas, 

com a readequação do número de alunos por sala de aula, instalação de pias nos refeitórios, entre outras 

estruturações que devem ser feitas nas escolas. Ele comentou ainda, que o atual prefeito não tem respaldo 

para criticar a gestão de Thiago Dória, pois a sua gestão que prometia mudança, não trouxe praticamente 

nenhuma novidade, para o município. E destacou que, não tem como fazer uma comparação dessa gestão 

com o desenvolvimento econômico e social, que o município teve na gestão do ex-prefeito Antônio Dória, 

e não é preciso pesquisar muito, para obter essas respostas. E concluiu dizendo que procurará cada vez 

mais, o debate aos vereadores de situação, para que eles tragam as respostas que a população requer.  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 trinta 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, vinte e oito de julho de 2020. 
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