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Ata da Terceira Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em onze 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, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. 

Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: Moção de Congratulação 003/2020 - A 

empresa Nordeste Motos, que há 22(vinte e dois) anos tem atuado nesta cidade desenvolvendo 

pioneiramente um excelente trabalho, voltado para a venda de motos e peças da Honda, apresentada pelo 

senhor Presidente Alexandre Almeida Dias; Indicação 008/2020 - Ao Governo Municipal, solicitando o 

que segue:1. Providências voltadas para a capina nas ruas do Conjunto João Emídio dos Santos, na sede 

desta municipalidade; 2. Providências em regime de urgência voltadas para a limpeza da rede de esgoto do 

Conjunto João Emídio dos Santos, na sede desta municipalidade; 3. Providências em regime de urgência 

voltadas para a limpeza e colocação de manilhas na rede de esgoto em torno da Clínica de Saúde da 

Família João Antônio de Abreu e Garagem Municipal; 4. Melhoria da iluminação da Praça Irmã Marielle, 

Conjunto Habitacional Françual Santana Souza e do povoado Lagoa do Junco, propostas pelo senhor 

vereador José Alessandro Santana Farias; Indicação 009/2020 - Ao Governo Municipal, solicitando o 

que segue: 1.Providências emergenciais junto aos órgãos competentes voltadas para o recolhimento de 

animais domésticos abandonados, nas ruas e praças públicas da sede desta municipalidade, especialmente 

nas Avenidas Epifânio Dória e Capitão José Narcizo, esta última apresentada pelo senhor vereador Edson 

de Jesus Reis Santos. Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, tendo como primeiro orador 

inscrito, o senhor Presidente, que inicialmente falou sobre a congratulação em homenagem ao senhor Jorge 

de Jesus Santos, proprietário da empresa Nordeste Motos Poço Verde, pelo compromisso e dedicação 

prestados a nossa cidade, e há 22 dois anos tem realizado um trabalho pioneiro, na venda de peçaas e motos 

da marca Honda, contribuindo para o crescimento do município seja na geração de emprego, como também 

na economia local. Na oportunidade, o edil afirmou que faz questão de fazer essas homenagens, para 

reconhecer e incentivar os comerciantes, que têm sido muito importantes para o desenvolvimento local.  

Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos retomou a questão do Posto de Saúde do 

povoado Lagoa do Junco, e destacou que não compreendeu porque alguns colegas falaram em 

judicialização do prédio, se o imóvel é do município, portanto, responsável pela manutenção do mesmo. O 

edil falou também sobre um problema que tem incomodado os moradores do município, em relação aos 

animais soltos nas ruas, que são vetores de proliferação de doenças como raiva, leishmaniose, calazar, e 

chamou a responsabilidade para o município, e ressaltou o apoio que os senhores vereadores Alexandre e 

Délia deram as ONGs existentes no município. O parlamentar falou sobre a situação dos transportes do 

município, em especial os ônibus escolares que, não estão passando por manutenção, e destacou que as 

aulas estão próximas a iniciar. O senhor vereador Edson relembrou que, em 2019 apresentou 

Requerilmento, convidando o chefe de transportes, para que viesse a esta Casa, para explicar o que causou 

o acidente com o micro-ônibus da saúde, mas até o momento nada foi esclarecido sobre este assunto, mas o 

povo quer saber quem foi responsável pelo sinistro. Por meio de aparte, o senhor Presidente relembrou 

que, no início da gestão houve uma tentativa de atentado contra o Prefeito, mas até hoje esse caso não foi 
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esclarecido, e salientou que é necessário que as autoridades deem respostas para a sociedade. Continuando, 

o senhor vereador Edson de Jesus comentou que o Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores são pessoas 

públicas, e partir do momento que assumem o cargo têm a responsabilidade de prestar contas aos 

munícipes sobre seus atos. O edil afirmou ainda, que muitas pessoas tem se apresentado para disputar o 

cargo de Prefeito, mas alertou que não é qualquer pessoa que esta preparada para assumir tal 

responsabilidade, e as pessoas devem escolher candidatos que demonstrem ser conscientes da magnitude 

do cargo, que seja organizado, que administre a sua própria vida pessoal, com responsabilidade e objetivos, 

pois o que está em jogo é a vida de muitas pessoas. O edil comentou que, atribuir todos os problemas do 

município a gestão passada não é uma resposta plausível, pois o Prefeito sabia das dificuldades e prometeu 

o que não pode cumprir, e as pessoas já perceberam que não dá mais para continuar dessa forma, e o povo 

necessita de pessoas que tenham palavra, e que não joguem palavras ao vento, para agradar e não efetivar 

os projetos e promessas. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias falou que o 

povo está cansado das falsas promessas e infelizmente, os políticos estão com dificuldade para entrar na 

Casa das pessoas, em decorrência da conduta dos maus políticos. Ele chamou os colegas para visitar os 

prédios públicos do município, para tentar entender como está a educação e a saúde de Poço Verde. Na 

oportunidade, o senhor vereador José Alessandro falou sobre a situação do esgoto a céu aberto, que passa 

nos fundos da garagem da prefeitura e da Clínica de saúde da família, e refletiu que, o senhor vereador 

Amaury foi Secretario de saúde e nunca fez nada a respeito, nem apresentou qualquer Indicação nesta 

Casa, para que a situação seja resolvida. O edil falou sobre os diversos recursos que tem sido 

encaminhados para Poço Verde e, que ninguém vê onde estão sendo gastos. Ele afirmou que, este ano já 

está sendo retomada a farra das secretarias, pois a gestão está contando com doze secretarias, onde pessoas 

estão recebendo sem fazer nada enquanto as pessoas que trabalham de verdade, como os garis e outros 

estão passando fome, sem receber seus salários.  Ele falou sobre os vídeos que postou nas redes sociais, em 

relação a situação do esgoto do Conjunto João Emídio e pediu que, o Prefeito Municipal  e os vereadores 

aliados visitassem a localidade, e tomassem providências em relação ao problema. O parlamentar disse que 

visitou também o Conjunto Françual, e corrigiu o seu discurso na sessão passada, na qual agradeceu ao 

Prefeito, pelas melhorias da praça do referido conjunto, e destacou que aquela obra foi realizada pelos 

moradores da localidade, que se juntaram e angariaram fundos, para realizarem o serviço, e pediu que o 

Prefeito conservasse o que foi feito pela população.  Na oportunidade, o edil falou sobre a Indicação de sua 

autoria, para a capinagem da Praça e das ruas do Conjunto Emídio Neto, mas antes de dar a ordem de 

serviço, que pague aos trabalhadores que limparam as outras ruas. O edil pediu ainda que, fosse feita a 

limpeza das ruas do conjunto João Emídio, e pediu que os vereadores visitassem aquela localidade, para 

ver a situação em que se encontra. Em seguida, o orador cobrou a melhoria da iluminação pública da Praça 

do Cruzeiro, da Lagoa do Junco e do Conjunto Françual, que estão às escuras. Na ocasião, o parlamentar 

falou sobre o Projeto Nossa Energia, da empresa ENERGISA, que está distribuindo lâmpadas de LED, para 

pessoas de baixa renda, e comentou que esse caminhão percorrerá várias localidades do Município, e para o 

consumidor ter acesso, deve estar inscrito no Programa de Baixa Renda, ou levar o NIS, RG , CPF  e o 

talão de energia, e ainda levar as lâmpadas incandescente ou fluorescentes para trocar por lâmpadas de Led, 

com limite para quatro unidades.  O senhor vereador José Alessandro indagou porque o município deixou 

de oferecer o Programa Melhor em Casa e onde foi gasto o recurso do programa no ano 2019? Indagou 

ainda para onde estão indo os recursos do CAPS, que está funcionando precariamente. E concluiu dizendo 
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que, este ano o Prefeito "vai fazer boi voar", pois já tem vereadores indicando pessoas para assumir cargos 

nas Secretarias. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, tem feito o seu papel na 

Casa Legislativa de apresentar proposições, que venham beneficiar a população, como também tem feito o 

seu papel assistencialista, mas não critica quem não o faz. Na oportunidade, o edil fez uma denuncia moral, 

de uma postagem que tem sido veiculada nas redes sociais com informações falsas, tentando denegrir a sua 

imagem, e ressaltou que existe a Lei 13834/2019,que pune quem espalha Fake News em período eleitoral, 

tentando denegrir  a imagem de qualquer pessoa.  O edil comentou que, solicitou que a pessoa provasse o 

que estava afirmando sobre ele, e ressaltou que já procurou advogado, para tomar as providências cabíveis, 

mas o perfil foi apagado e as postagens foram apagadas das redes sociais, e destacou que essa pessoa é 

covarde e vil, pois colocou informações infundadas sobre ele, e não assume a autoria da calúnia. Ele 

afirmou com tranquilidade que, aceita todas as críticas e opiniões em relação ao seu mandato, de qualquer 

cidadão que tenha a coragem de se identificar, mas até o momento nunca votou ou apresentou projetos, que 

fossem contrários a vontade popular, e age corretamente com princípios do mandato de vereador, e mais, 

disse que, abomina quem é covarde e não tem atitudes politicas claras e jamais permitirá que alguém tente 

manchar a sua reputação ou seu mandato. Ele afirmou que, tem trabalhado e continuará realizando suas 

atividades de vereador, mas a população é quem julga quem deve ou não voltar para o parlamento, pois 

vivemos numa democracia e devemos respeitar, pois o voto é soberano enfatizou o orador. O edil falou a 

seguir, sobre os possíveis pré-candidatos a Prefeito do município, e apesar de  surgirem vários nomes, não 

acredito que essas candidaturas se concretizem até o momento da convenção, mas destacou que a política é 

feita através de diálogo, e ele tem dialogado com diversas lideranças políticas, a nível estadual e nacional, 

como André Moura, que trouxe muitos benefícios para Sergipe, como também para Poço Verde e 

vislumbra o que ainda pode trazer para o município, e destacou seu posicionamento em relação a política 

local. O senhor vereador Pedro relatou que, continuará fazendo o seu papel de vereador com 

responsabilidade, e não teme que fotos antigas suas de encontros com autoridades, para dialogar sobre os 

problemas do município, sejam espalhadas, só não aceita, que sua reputação seja manchada, sem qualquer 

prova, concluiu o orador.  Em seguida, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário congratulou o senhor 

Roberto Xavier, pela sua passagem natalícia nesta data.  O edil falou também que os vereadores da situação 

costumam fazer as solicitações ao Prefeito diretamente a ele, e não através de Indicações. Ele falou que, 

verificou algumas perguntas e criticas dos internautas e, respondeu que  o asfalto da Rua Josefa Dória já foi 

cobrado diversas vezes por ele, mas infelizmente não foi atendido. Ele comentou que, solicitou ao deputado 

João Daniel, emenda para pavimentação de ruas na Barragem, Cachorro Morto e outras localidades, e o 

parlamentar está buscando encaminhar emendas para tal, bem como os recursos encaminhados pelo 

Senador Rogério Carvalho, para a aquisição de trator e implementos agrícolas. O edil falou sobre uma lei, 

que foi aprovada nesta Casa, que dispõe sobre a cobrança de impostos sobre os bancos, torres de telefonia, 

cartões de crédito entre outros, e refletiu que antes da lei, o município arrecadava apenas 10 mil reais por 

ano, mas em 2019 obteve uma receita de mais de 500 mil reais com estes impostos, e destacou a 

importância dos vereadores estarem sempre atentos as demandas da população, como também da 

administração Municipal. Na ocasião, o edil reafirmou que não vai mais pleitear o cargo de vereador, mas 

espera que a Câmara continue sendo atuante, e que as pessoas acompanhem e cobre aos vereadores, mas 

também reconheçam o que fazem em benefício da população.  Ele afirmou que aceita as críticas, quando 

elas são construtivas. O parlamentar falou sobre o problema com o esgoto do conjunto Françual, e destacou 
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que solicitou ao deputado João Daniel, que encaminhasse emenda, para a solução daquela situação, mas 

como é um problema complicado e que demanda de mais recursos, ainda não foi possível ser solucionado, 

algo que não teria acontecido, se na época da construção das casas tivesse sido idealizada uma lagoa de 

tratamento de esgoto. Ele disse que se, chegar algum projeto de construção de residências, inicialmente 

analisará se há projeto de saneamento básico, pois esgoto, não tratado, afeta muito o meio ambiente, e 

devemos ter a responsabilidade de pensar no futuro das pessoas que virão, destacou o parlamentar. 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, a senhora vereadora Josefa 

Délia Félix dos Reis fez uma reflexão sobre as instituições públicas que fecharam no Município e para os 

rumores de que outras correm o risco de fechar, e lamentou que nenhum político se manifestou 

contrariamente ao fechamento do INSS, que tem sede própria e, que necessitava apenas de uma reforma. A 

oradora afirmou que, na gestão do Prefeito Antônio Dória, vivenciamos dias felizes, pois naquela época foi 

inaugurada a agência da Caixa Econômica, o INSS, várias quadras esportivas em diversos povoados, o 

Barracão cultural, Ginásio de Esportes, entre outras conquistas que o município obteve. Ela comentou que, 

o povo poçoverdense é inteligente e está percebendo tudo que tem ocorrido, e neste ano eleitoral, as 

pessoas terão a oportunidade de fazer uma escolha, para que o município volte a crescer. Ela destacou que, 

foi na administração de Antônio Dória, que os professores foram valorizados, pois conseguiram ganhar um 

salário mais digno, e pediu que as pessoas revissem tudo isso.  A edil comentou que, é muito grata a essa 

cidade, e quando se aposentar do INSS continuará morando nela, pois ama este município, e ressaltou que 

só deixará de ser política quando o povo não quiser mais votar nela. Por conseguinte, o senhor vereador 

José Alessandro falou sobre o descaso do gestor com aqueles que mais fizeram por ele, e destacou a falta 

de apoio e segurança do município, para os competidores da corrida que aconteceu no último domingo. Ele 

convidou também os demais membros da comissão de educação, para comparecerem a uma audiência 

junto ao Sintese e o Prefeito Municipal às 10h, e concluiu dizendo que, espera que a gestão seja honesta e 

transparente. Depois, o senhor vereador Amaury Batista Freire cobrou responsabilidade do senhor 

Presidente, para monitorar o tempo de manifestação dos oradores, e retomou o assunto do fechamento do 

TRE, e destacou que na Sessão passada, o senhor vereador José Alessandro mentiu ao dizer, que o órgão 

fechou em decorrência do município não ter disponibilizado dois servidores, e afirmou que, no dia da 

reunião, o Presidente do Tribunal deixou muito claro, que o fechamento era uma determinação nacional, e 

os municípios nada poderiam fazer para impedir tal ação. Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus 

falou sobre o evento que ocorrerá em 28 de março, a Marcha Para Jesus, com o tema: Diga não as drogas, e 

convidou a todos para comparecerem ao evento. Ele disse ainda, que na semana do evento ocorrerão 

diversas atividades, entre elas palestras nas escolas, e também na Câmara Municipal, alertando aos jovens 

sobre este mal, que vem destruindo a nossa sociedade. Continuando, o senhor vereador Gilson do Rosário 

comentou que, falou com o deputado Zezinho Guimaraes que afirmou que vai lutar para que a agência 

local do Banco do Estado de Sergipe, não se transforme em posto, e que melhore cada vez mais, para 

atender melhor o povo. Ele falou também que, o Prefeito municipal se esforçou para que o cartório eleitoral 

não fechasse, inclusive atualmente está arcando com as despesas de duas servidoras, que estão indo 

diariamente trabalhar na unidade de Simão Dias, e lamentou que vários órgãos federais estejam sendo 

fechados no município, em decorrência da gestão e da política do atual Presidente da República. E, por não 

haver outros edis para se manifestarem nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por 



  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       

encerrada a Sessão, ficando todos convocados para no dia treze 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, onze de fevereiro de 2020. 
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