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Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em onze de agosto, 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), Amaury Batista 

Freire, Emílio de Jesus Souza, Damares Vieira Cavalcanti, Gilson Santos do Rosário, Gileno Santana 

Alves e Pedro de Jesus Santos. A seguir, foram apresentadas as seguintes proposições: Emenda 

Modificativa 001/2020 - Dá nova redação ao art. 15 do Projeto de Lei 997/2020 – LDO 2021. (Art. 15 - 

Ficam autorizados os Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da administração 

direta e indireta, inclusive fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 40% 

(quarenta por cento) da despesa orçada, conforme art. 7º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64), de autoria 

do senhor vereador José Alessandro Santana Farias; Requerimento 015/2020 - Convoca o presidente da 

Associação Comunitária Sebastião da Fonseca Dória, a comparecer em uma das Sessões Ordinárias deste 

Poder Legislativo, em data a combinar, com a finalidade de falar a respeito do paradeiro do veículo 

destinado ao Programa  Odontomóvel, de autoria do senhor vereador Amaury Batista Freire.  No Grande 

Expediente, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou sobre o Dia do Estudante, e da nova realidade 

que, estão sendo impostas a este, diante de uma pandemia. O parlamentar afirmou que o país, precisa de 

um plano de ações coordenadas, mas não percebe que essas ações estão sendo tomadas, e milhões de 

estudantes estão passando por essa dificuldade, pois segregou os estudantes, que não tem acesso à internet 

e computadores, porque nem todas as famílias têm condições financeiras para tal.  Ele afirmou ainda, que o 

Governo Estadual iniciou as aulas de forma remota e deu algumas possibilidades, para os estudantes, mas 

será que os profissionais estão preparados para encarar essa nova realidade?  O senhor vereador Pedro  

destacou que é preciso observar que, além da falta de aulas, os alunos também não têm acesso à merenda 

escolar, e durante esse período de quase cinco meses, o município distribuiu apenas dois kits de merenda 

escolar, para a família dos alunos.  Ele afirmou que, a merenda é um complemento muito importante  nas  

refeições diárias, para muitas crianças, que não tem acesso a uma alimentação adequada em suas casas. O 

edil parabenizou todos os estudantes, pelo seu dia e chamou os colegas para essa discussão sobre o retorno 

das aulas na rede municipal, como tem sido feito esse planejamento? É possível dizer que as escolas estão 

preparadas para receber os alunos?  E, declarou acreditar que, o retorno das aulas presenciais não será  

possível tão cedo, porque as escolas não estão preparadas para tal. Ele disse ainda, que a educação precisa 

ser repensada como um todo, e destacou que é impossível fazer educação infantil sem tocar nos alunos, 

para orientá-los. O edil afirmou que esses questionamentos devem ser trazidos constantemente para esta 

Casa, para que sejam buscadas soluções, para oferecer aos alunos, professores e profissionais de apoio da 

escola, e destacou que tem trazido esse tema, porque não tem percebido nenhuma movimentação do 

Governo Municipal neste sentido. O edil comentou que, quer traz essas informações para as pessoas, pois 

apesar do momento requerer a preocupação principal com a saúde, sabemos que é a educação  que 

transforma a vida das pessoas, e espera que as aulas retornem quando houver a segurança necessária, para 

atender a todos que fazem parte da escola, e para ele esse retorno será possível apenas com a 

vacinação.   Ele comentou ainda, que até o momento não foi encaminhado para a Casa Legislativa os 

Projetos de Leis que reajustam os salários dos servidores, e relembrou que em apoio ao servidor esta Casa 

não suspendeu suas atividades, durante o recesso regimental. E, afirmou que, os vereadores precisam 
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debater este assunto, pois se trata de um direito dos servidores, e a Câmara é a voz do povo, que clama que 

os problemas sejam resolvidos. Por fim,  trouxe uma questão levantada pelo colega José Alessandro, na 

Sessão anterior, onde o colega afirmou que, na gestão passada existiam pessoas, que agiam fora da lei, e 

segundo o edil, ele sabia quem eram essas pessoas, e deixou que eles fizessem o que bem entendesse dentro 

da gestão, mesmo ocupando o cargo de Presidente da Câmara. Na oportunidade, o senhor vereador Pedro  

afirmou que não tem conhecimento, de quem é a pessoa mencionada pelo vereador José Alessandro,  e por 

ser uma pessoa responsável, não trará uma informação, quando não tiver provas, e afirmou que, assim 

como não tem conhecimento de  quem era o pregoeiro da gestão passada, pois é um cargo que pode ser 

mudado constantemente, como também não sabe quem é responsável pelas licitações na gestão atual. E 

mais, disse que não vai ser leviano e colocar informações sobre alguém, ou  algo se não tiver certeza do 

que está dizendo, nem aceita que os colegas coloquem palavras em sua boca, pois essa atitude trás 

consequências e a população cobra respostas, e concluiu dizendo que tem uma postura, responsável e  não 

pode responder pelos seus colegas. A seguir, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias pediu 

desculpas pelas fortes palavras que utilizou na Sessão passada, mas destacou que não significa dizer que, 

deixaram de acontecer coisas ilícitas no setor de licitações na gestão passada. O edil comentou ainda, que 

não colocou palavras na boca do senhor   vereador Pedro, mas chamou a atenção para a função 

fiscalizadora do edil, haja vista que este  fazia parte da Secretaria Municipal de Educação, e sabia que os 

recursos para a construção de quadras estavam nas contas do município, por isso, o orador declarou  

acreditar que o colega não fez a função de fiscalizador na época.  O edil comentou ainda, que na última 

sexta foi abordado por pessoas, para conversar a respeito desse assunto,  inclusive ouviu boatos de que 

seria processado pelas suas declarações.  O edil afirmou que, mantém seu apoio ao pré-candidato Roberto 

Barracão, desde que este  seja verdadeiro, e destacou que um Prefeito precisa estar cercado de boas 

pessoas, que estejam preocupadas com o que é melhor para o Município. Ele comentou ainda, que 

se existisse um setor de licitações na Secretaria de Educação na gestão passada, certamente todas as 

Quadras Poliesportivas teriam sido construídas.  Na oportunidade, o senhor vereador José Alessandro 

falou que, as pessoas religiosas ficaram tristes com a atitude do vereador que, pediu para ele não falar o 

nome dele, pois a seu ver não foi uma atitude cristã. Ele lamentou que, as pessoas infelizmente confundam 

as coisas, mas não vai parar de falar porque foi para isso que foi eleito. O parlamentar disse ainda, que 

algumas pessoas o criticaram porque ele mencionou associações na Sessão passada, e destacou que muitos 

políticos utilizaram essas entidades para desviar dinheiro público, e muitas vezes   os Presidentes dessas 

organizações utilizam os equipamentos, que são doados através de emendas parlamentares em benefício 

próprio exclusivo, enquanto os demais associados sequer têm acesso a eles.  Ele afirmou que, já participou 

de associações, para buscar melhorias para a coletividade, mas precisou se desligar, porque é servidor 

público.  O parlamentar afirmou que, na campanha passada quando visitava as casas das pessoas, muitas 

delas afirmavam estar indignadas com os desvios dos Projetos do Governo Federal, e destacou que o 

município foi muito beneficiado com as casas através do Programa Minha Casa Minha Vida, mas 

infelizmente esses imóveis foram utilizados para barganhar votos, no entanto a qualidade da estrutura de 

construção deste  é muito ruim, e denunciou que muitas casas estão em ruínas, muitas delas porque foram 

utilizados materiais de péssima qualidade. Ele chamou a atenção para o Conjunto Marcelo Déda, que está 

pronto para ser entregue, mas depende da reforma na rede de esgoto, que foi mal feita, e destacou que, as 

casas do referido conjunto, já estão apresentando problemas na estrutura. Continuando, o orador  falou 



  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       

sobre lealdade, e refletiu que o Prefeito deixou de apoiar o ex-deputado André Moura, porque ele não se 

elegeu, e decidiu apoiar o atual Governador, apenas por interesse. Por fim, afirmou que, apoia a sugestão 

do vereador Pedro, e se colocou à disposição, para discutir as problemáticas da educação, junto com os 

demais membros da Comissão de Educação. Em seguida, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário 

parabenizou os estudantes pelo seu dia, e agradeceu a Deus pelos filhos que tem, que lhe dão muito 

orgulho, agradeceu ao povo de Poço Verde, pela oportunidade poder estar nesta Casa, por vários mandatos, 

que o permitiu proporcionar educação para seus filhos. O edil parabenizou todos os advogados, em especial 

seu filho Diego, pois nesta data, comemora-se o dia destes Profissionais. O orador a seguir,  parabenizou 

ainda os garçons, que também são homenageados nesta data. Depois, comentou que, publicou uma crítica 

nas redes sociais, em relação ao Senador Alessandro Vieira, que na sua candidatura em 2018, não foi aceito 

como candidato a Senador da República pelo PSB, partido dos Valadares e fez diversas críticas a estes  

naquela ocasião, e recentemente o Senador postou em suas redes sociais, um vídeo apoiando e falando bem 

da família Valadares. Ele também parabenizou o colega José Alessandro, que pediu desculpas ao colega 

Pedro, pela forma como se expressou, e destacou que isso foi muito honroso de sua parte. Por outro lado, 

em relação ao Conjunto Marcelo Déda a responsabilidade pela fiscalização daquele empreendimento não é 

diretamente da Câmara, mas dos próprios associados e futuros moradores e da construtora, que é obrigada a 

oferecer um período de garantia aos imóveis, que se apresentarem problemas poderá ser reclamado à Caixa 

Econômica, que financia estes empreendimentos. No entanto, declarou concordar que, algumas casas do 

conjunto estão precisando de reforma, mas cabe aos moradores reclamarem a empresa e também a Caixa, 

quando os imóveis forem entregues. 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 o 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 TERCEIRA VOTAÇÃO E REDAÇÃO FINAL. 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 naquela noite 

de onze de agosto, realizarem a próxima Sessão Extraordinária, às vinte 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 agosto de 2020. 

Alexandre Almeida Dias/PSB 

Presidente 

 

 

Edson de Jesus Reis Santos/PSB 

Primeiro Secretário 
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OBS.: Continuação da Ata 33ª Sessão Ordinária (11.08.2020) 

 

 

 José Alessandro Santana Farias/PT 

Segundo Secretário 

 

 

Amaury Batista Freire/PSD 

Vereador 
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Vereadora 
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Vereador 
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Vereador 

 

 

Gileno Santana Alves/PSD 

Vereador 

 

 

Pedro de Jesus Santos/PSB 

Vereador 


