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Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em seis de agosto, 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), Amaury Batista Freire, Emílio de Jesus Souza, 

Damares Vieira Cavalcanti, Gilson Santos do Rosário, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus 

Santos. Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: Moção de Congratulação 025/2020- 

Congratulações pela passagem natalícia nesta data do professor Valdir Ninim; Indicação 058/2020- Ao 

Governo Municipal, solicitando o que segue: a) Providências imediatas voltadas para a manutenção da 

cobertura do canal de esgoto da Rua Antônio Dória, Rua Josefa Rocha Dória e na Rua Paulo Santos, na 

sede desta municipalidade, ambas de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos; Indicação 

059/2020 - Governo Municipal, propondo o que segue, conforme anseio da comunidade: 1.Reforma 

emergencial na cobertura da Quadra Poliesportiva José Leonardo de Oliveira, localizada no povoado 

Tabuleirinho, neste município de Poço Verde, de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana 

Farias. No Grande Expediente, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, apresentará 

uma indicação ao Poder Executivo, para que distribua máscaras para a população carente do município, e 

informou que, no dia de hoje foi aprovada uma Lei Estadual, que estipula multa para o cidadão que estiver 

nas ruas sem máscara.  O edil comentou ainda, que espera que o Prefeito possa atender a Indicação. Na 

ocasião, o parlamentar falou também sobre um fato que, virou notícia na cidade, sobre uma lata de sardinha 

estragada, que estava na merenda escolar do município, e destacou que o agrupamento do Prefeito teceu 

diversas críticas a oposição, e declarou o orador que se sentiu ofendido, pois não acha correto atribuir esse 

problema a administração, pois está fora do alcance desta, haja vista que não tem como saber se um 

alimento tem algum problema, estando dentro da validade, mas também não acha correto atribuir tal 

responsabilidade pela denúncia à oposição.  O edil comentou que, na próxima semana os representantes da 

Secretaria Municipal de Assistência virão a esta Casa, para prestar esclarecimentos sobre as ações da 

COVID-19. Ele lamentou o falecimento de um jovem estudante, num acidente fatal, ocorrido na pista que 

liga o Distrito de São José a comunidade Recanto, e destacou as péssimas condições da Rodovia Estadual, 

que liga o município de Poço Verde a Simão Dias e afirmou que, os vereadores devem se unir, e elaborar 

uma Indicação coletiva encaminhar ao DER, para solicitar que, sejam tomadas providências para melhorar 

as condições da Rodovia que liga o município de Poço Verde a Tobias Barreto, que está praticamente 

intrafegável.  Na oportunidade, o edil parabenizou aos professores e a todos que fazem a educação no 

município, como também de todo o país, haja vista que hoje é comemorado o Dia dos Profissionais da 

Educação. O parlamentar falou também sobre o encaminhamento de Emenda pelo Senador Rogério 

Carvalho, para  a aquisição de um trator, através da Associação Comunitária Boa Esperança do município 

de Poço Verde.  Ele chamou a atenção para o número de candidatos a Prefeito que, tem se apresentado para 

concorrer ao próximo pleito, e destacou que as pessoas tem que ter responsabilidade e consciência, ao 

escolher seus representantes, e ressaltou que as pessoas devem valorizar seu voto, pois aquele que compra 

ou vende não merece respeito. Em seguida, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou após as 

transmissões das sessões  terem sido implementadas nesta Casa, a responsabilidade dos vereadores de 

saber se expressar de forma clara e coerente nos seus discursos na Tribuna, para que a população possa 

entender  as falas dos edis, para que não sejam mal interpretados, ou que os papéis não sejam confundidos. 
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Ele comentou que, os vereadores têm que debater os problemas e as necessidades da população  e buscar 

soluções para melhorar os serviços ofertados à população e não defender o governo. Segundo o 

edil,  quanto melhores forem às políticas públicas oferecidas aos cidadãos, melhor será a qualidade de vida 

para os poçoverdenses, na área da saúde, assistência e educação, que infelizmente foi uma das primeiras 

áreas atingidas pela Pandemia, que mostrou  para o Brasil quão longe está à educação ideal tão sonhada. 

Ele indagou o que será feito para adequar as escolas, a nova realidade da pandemia? O Poder Executivo 

está fazendo a reestruturação das escolas, para que os alunos tenham acesso à água para higienizar suas 

mãos? Como será a divisão dos alunos por sala, como ficarão o espaço para o refeitório e demais espaços 

de uso coletivo? Como os professores poderão trabalhar com as crianças em idade de creche, sem ter 

contato com as mesmas?   Ele pediu que os colegas vereadores estudassem soluções para apresentar para o 

Poder Executivo. Continuando, o orador comentou que, os munícipes indagam o que os vereadores têm 

feito para melhorar a situação das ruas do distrito São José, que estão cheia de buracos, bem como a quadra 

poliesportiva, e a praça que foram abandonadas pelo poder público, que prometeu reformar, mas até agora 

nada foi feito, para sanar os problemas desses logradouros, e as pessoas clamam que algo seja feito de 

forma emergencial, pois estão cansadas de esperar.  O edil chamou a atenção e defendeu a oferta de 

políticas públicas de qualidade para a população, e os vereadores tem um papel importante nesta busca, 

haja vista que está lidando diretamente com o povo. E mais, comentou que, os munícipes têm questionado 

as ausências dos vereadores, que não comparecem as sessões, e cobram que sejam deduzidas dos 

vencimentos, as faltas injustificadas, no entanto, relatou que a responsabilidade por esta ação é da 

Presidência da Casa. Depois, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias agradeceu a 

participação dos internautas, que acompanham as sessões, e ressaltou a importância das transmissões ao 

vivo.  Ele comentou ainda que este ano, foi à primeira vez que Casa Legislativa não teve recesso no mês de 

julho, em solidariedade aos servidores do município e, também ao sindicato dos trabalhadores rurais, e 

destacou que é preciso que o Gestor Municipal, valorize mais o Secretário Municipal de Agricultura, e que 

este tenha respaldo com o sindicato dos trabalhadores rurais do município, haja vista que Poço Verde é um 

município altamente rural.  Ele comentou que, a ex-secretária Adriana fez um belo trabalho enquanto 

esteve à frente da pasta da Agricultura, realizando dois eventos, os quais foram patrocinados pelos 

comerciantes locais, e lamentou que atualmente essa pasta não exista no município. Ele relatou ainda, que 

na gestão passada a Secretaria Municipal de Educação gerenciava os próprios recursos, e durante a gestão 

de Paulo Roberto Caduda, a educação desta municipalidade foi considerada uma das melhores do estado 

de Sergipe, mas infelizmente o Secretário não conseguiu realizar todos os projetos que planejou, porque 

havia pessoas no setor de licitações do município, que dificultavam os processos, com o objetivo de desviar 

recursos, e estas mesmas pessoas querem voltar para a administração do município.  Depois, o edil 

agradeceu aos colegas a aprovação dos Projetos de Lei sua autoria, em especial a corrida das mulheres e 

ressaltou a importância do respeito às mulheres, que devem ser tratadas com amor e carinho, mas 

infelizmente muitas delas têm sofrido mais com a violência doméstica, durante a Pandemia. Ele falou 

também sobre o Motofest de Poço Verde, que este ano completou 10 anos, e ressaltou que tal evento 

iniciou como uma brincadeira, mas se tornou um evento esperado pelas pessoas, por isso merece estar no 

calendário do município, disse que é gratificante ver a quantidade de motociclistas que participam deste 

evento tão bonito, mas infelizmente tem algumas pessoas que acabam atrapalhando o evento, fazendo 

baderna com suas motos.  Ele comentou ainda, que a maioria dos agentes de endemias pegaram a COVID-
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19, e pode ter sido por causa da falta de organização dos coordenadores, que não fizeram o remanejamento 

do trabalho de forma adequada, colocando esses profissionais em risco, ele pediu que o município tivesse 

respeito por estas pessoas, que cuidam diretamente da saúde, através das endemias. O edil chamou a 

atenção para algumas associações de fachada, que existem neste município, e denunciou que até vereadores 

estão envolvidos com essas entidades e utilizam exclusivamente equipamentos, como tratores e 

implementos de propriedade das mesmas, e ressaltou que, estes equipamentos deveriam servir também aos 

demais associados, que infelizmente não têm acesso. Ele comentou que, chegaram alguns implementos e 

tratores no município, no início mandato do atual Prefeito, mas ninguém sabe onde estão. Ele chamou a 

atenção para associações que foram reativadas, para favorecer políticos e seus parentes, para desviar 

recursos através do Programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida, e destacou que, como vereador 

faz um trabalho muito intenso de fiscalização e combate a corrupção, pois as pessoas precisam de 

vereadores que estejam preocupados com a população.  Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus 

Reis Santos falou que os vereadores têm a função de fiscalizar, e neste sentido não deixará de realizar o seu 

papel, independente do que as pessoas digam. Depois, ele falou sobre o Dia dos Pais e refletiu sobre uma 

passagem bíblica sobre o amor de Deus, nosso pai para com seus filhos, e ainda que todos nos abandonem, 

Deus nunca nos deixará só, pois ele nos ama a todos de forma especial e cuida de todos sem distinção, 

principalmente, aqueles que o respeitam e seguem seus ensinamentos. Ele desejou a todos um Feliz Dia dos 

Pais e parabenizou o Professor Valdir, pela passagem da data natalícia.  Na oportunidade, ele falou também 

sobre a situação das placas de concreto, que cobrem os canais de esgoto, das ruas Paulo Santos, Josefa 

Dória e Antônio Dória, que estão deterioradas, oferecendo risco para as pessoas, que podem sofrer 

acidentes, e até mesmo perder a vida, caso caiam dentro do canal, e clamou para que o Secretário 

Municipal de Obras possa realizar este serviço o mais rápido possível. Em seguida, falou sobre a 

pavimentação de ruas, e indagou por que têm sido calçadas ruas com poucas casas em alguns povoados, 

enquanto na sede do município tem várias ruas repletas de  imóveis e não são calçadas, como exemplo da 

Travessa  Dezinho, e mencionou ainda, o problema com os esgotos do Conjunto Françual, destacou que 

apresentou diversas indicações,  solicitando que o problema seja resolvido, inclusive encaminhou 

emendas,  para a execução do serviço, que a seu ver é de fácil resolução, pois o município tem mão-de-obra 

e recursos para resolvê-lo, mas até o momento nada foi feito. E mais, comentou que é pré-candidato a 

vereador, e declarou que continuará buscando melhorias para o município de Poço Verde.  A seguir, o 

senhor vereador Amaury Batista Freire comentou também que, as pessoas têm que observar quem são os 

políticos que fizeram e poderão fazer muito mais por Poço Verde, sem tirar nada das pessoas. Ele falou 

sobre o odontomóvel, que é um veículo equipado com um consultório odontológico, que tem o objetivo de 

levar o atendimento a localidade que, não tem esse tipo de serviço, e pertence à Associação Sebastião da 

Fonseca, no entanto ele solicitou que, a Secretaria da Casa elaborasse um requerimento, para que a 

Presidente dessa entidade possa esclarecer, onde estão sendo investidos os recursos federais, que são 

encaminhados para a manutenção desta unidade móvel. E mais, elencou que até o fim do ano serão 

realizadas diversas obras no município, e espera que a cidade receba mais benfeitorias, para que se 

desenvolva muito mais. Ele disse ainda, que é pré-candidato a vereador, e continua trabalhando em prol do 

povo, como sempre fez e está à disposição dos colegas, para discutir os projetos que beneficiem a cidade. 

Ele desejou a todos um Feliz Dia dos Pais, e pede a Deus que mostre uma solução, para essa pandemia o 

mais rápido possível, que ele proteja os profissionais da saúde, que estão lutando diariamente para cuidar 
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dos enfermos e também proteja a todos nós. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande 

Expediente, deu-se início à Ordem do Dia. Na Ordem do Dia   foram submetidos em votação: Projeto de 

Lei 1002/2020 - Proíbe o corte do fornecimento de energia elétrica, prestados aos consumidores do 

município de Poço Verde pela ENERGISA, enquanto perdurar a situação de emergência na saúde pública 

no âmbito do Estado de Sergipe, ocasionada pela pandemia do Coronavírus (COVID-19); e Projeto de Lei 

1003/2020 - Proíbe o corte do fornecimento de água, prestados aos consumidores do município de Poço 

Verde pela DESO, enquanto perdurar a situação de emergência na saúde pública no âmbito do Estado de 

Sergipe, ocasionada pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), obtendo como resultado: APROVAÇÃO 

POR UNANIMIDADE EM SEGUNDA VOTAÇÃO. E, por não haver outras matérias para serem 

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

o senhor vereador Gilson Santos do Rosário falou sobre as reivindicações dos internautas, em relação ao 

risco de um poste que sustenta rede de alta tensão nas proximidades do Conjunto Silvino Augusto cair, haja 

vista que o mesmo está pendendo para o lado, e destacou que entrou em contato a empresa concessionária, 

que em breve encaminhará uma equipe para verificar a área. Ele falou sobre a importância do voto, e 

destacou que as pessoas devem refletir muito bem antes de votar em alguém, para depois não se 

arrepender, ele falou também que os políticos a cada quarto anos, passam pelo crivo da sociedade, por isso 

devem sempre estar buscando a melhoria da população, para não perder a credibilidade junto a ela.  O edil 

comentou que não será candidato nas próximas eleições, mesmo assim não deixará de falar, de trabalhar 

pelo povo. Na ocasião, o edil relatou que, alguns veículos recém-adquiridos pela Prefeitura,  apesar 

de  novos estão com graves defeitos, por conta do mau uso e da má gestão do município, além disso, 

comentou que, o município tem recebido muitos recursos financeiros, mas não entende porque a gestão se 

manteve por tanto tempo inerte, e agora diz que fará tudo que foi prometido, e pediu que a população 

ficasse mais atenta. Em seguida, a senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis parabenizou os 

servidores da saúde, que estão arriscando diariamente para  salvar as vidas das pessoas, e na oportunidade 

parabenizou os Profissionais de Educação, que tem se esforçado para transmitir o conhecimento para seus 

alunos, da forma como podem, seja pela internet, ou de outras maneiras. Ela parabenizou o professor 

Valdir, pela passagem natalícia, e destacou que ele é um grande profissional, mas acima de tudo um grande 

amigo dela.  Na ocasião, a edil parabenizou todos os pais, que comemorarão esta data tão especial no 

próximo domingo, em especial o pai dela, que apesar da idade avançada é um homem lúcido, cheio de 

alegria, e que ama muito. Ela comentou que, a Pandemia tem tornado a vida mais difícil para todos, mas 

orientou aos pais que sejam mais próximos a seus filhos, que converse mais com sua esposa e filhos, pois é 

através da união e da oração de todos sairemos dessa Pandemia, e salientou a importância de manter os 

cuidados de higiene, para se prevenir enquanto a vacina não chegar. Ela comentou que, também é pré-

candidata a vereadora, destacou que muitas pessoas conhecem a sua luta e, sabe que continua trabalhando 

para ajudar as pessoas. Ela disse ainda, que se for reeleita lutará para que, o INSS e o Cartório Eleitoral 

sejam reativados no município, e apesar de muitos serviços estarem disponíveis pela internet, nem todas as 

pessoas tem acesso, como também é muito ruim para as pessoas, se deslocarem para outras cidades para 

resolver seus problemas. Ela afirmou que, tem apresentado diversas indicações nesta Casa, e os cidadãos 

podem visualizar todas elas, através do portal oficial da Câmara Municipal de Poço Verde.  Por 

conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou que, o município nunca deixou de receber os 

recursos, inclusive a cada ano aumenta, portanto não há o que se falar sobre falta de recursos, como foi 
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colocado em sessões anteriores, além disso são valores robustos e suficientes para gerir o município se for 

feito de maneira correta.  Ele disse ainda, que as pessoas precisam de fato refletir sobre as candidaturas, 

mas apenas um dos nomes que se apresentaram até o momento, se candidatará à reeleição, os demais nunca 

ocuparam o cargo. Ele disse ainda que, o colega José Alessandro levantou uma questão na sua fala, 

responsabilizando as pessoas que estavam no setor da licitação, por não terem ocorrido algumas obras na 

gestão passada, e os munícipes que acompanham a sessão, questionaram-lhe através das redes sociais, 

quem são essas pessoas, e pediu que o colega esclarecesse este assunto, e denominasse-as, para que elas 

não tornem a ocupar cargos que possam lesar o erário público futuramente. E concluiu desejando a todos 

um Feliz Dia dos Pais, e que os pais estejam muito próximos aos seus filhos, para acompanhá-los na sua 

formação, na sua vida inteira, que eles possam sentir-se seguros ao lado de seus pais. Por conseguinte, o 

senhor vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, os vereadores da legislatura passada 

sabem quem era a pessoa que segurava as  licitações,  inclusive o Presidente da Casa o senhor vereador 

Pedro sabe muito bem quem é, pois também fez parte da gestão passada. Ele disse que teme que essas 

pessoas voltem ao Poder e que transformem a Prefeitura em cabide de empregos ou fonte de recursos 

ilícitos para o enriquecimento de alguns. O edil falou sobre o Conjunto Marcelo Déda  e destacou que, se 

os  imóveis demorarem a ser entregues, a Construtora responsável terá que fazer a manutenção deles, pois 

estão fechados há tanto tempo, que já apresentam problemas em sua estrutura, e seus proprietários não 

terão condições de fazer os reparos, haja vista que são pessoas humildes, e lamenta que os políticos 

utilizem essas casas, para fazerem política partidária. Ele disse ainda, que o atual Prefeito passou  dois anos 

e  meio sem visitar nenhum conjunto, passar por nenhuma estrada, agora virou um faz-tudo, e pediu que o 

povo poçoverdense não se  iluda com essas coisas. Ele concluiu desejando a todos os vereadores um Feliz 

Dia dos Pais.  Por fim, o senhor vereador Edson comentou que, apresentou diversas indicações para o 

CECAF, dentre elas a manutenção do estacionamento, instalação de corrimão na parte mais alta, mas 

relatou que são ações que, não dão visibilidade quanto à pintura que estão fazendo no local e, não 

compreende como o Prefeito pretende entregar as obras que foram elencadas pelo vereador Amaury até o 

fim do ano, concluiu o edil.  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 onze de agosto, 

realizarem a próxima Sessão Ordinária, às dezenove horas, e para constar eu, vereador José Alessandro 

Santana Farias lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo, em substituição ao titular. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, seis de agosto de 2020. 
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