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Ata da Trigésima Oitava Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em vinte e sete 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: José Raimundo de 

Jesus Souza (Vice-Presidente), José Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário), Amaury Batista 

Freire, Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gilson Santos do Rosário, Josefa Délia Félix 

dos Reis e Pedro de Jesus Santos. A seguir, foram apresentadas as seguintes proposições: Veto Parcial - 

ao PL 997/2020 (LDO 2021) - Em razão da Emenda Modificativa 01/2020, de autoria do Poder Executivo; 

Moção de Pesar 028/2020 - Em virtude do falecimento da senhora Josefa Francisca dos Santos, ocorrido 

em 20 de agosto de 2020, de autoria da senhora vereadora Damares Vieira Cavalcanti/PSD; Moção de 

Pesar 029/2020 - Em virtude do falecimento do senhor Fernando Zacarias de Oliveira, ocorrido em 25 de 

agosto de 2020; Moção de Pesar 030/2020 - Em virtude do falecimento do senhor Antônio José Ferreira 

Matos, ocorrido em 25 de agosto de 2020, ambas de autoria do senhor Presidente Alexandre Almeida 

Dias/PSB. No Grande Expediente, o Presidente do Conselho Municipal de Educação, senhor João 

Fonseca utilizou a Tribuna Livre, para falar que tem encontrado muita dificuldade, para gerir o Conselho. 

Ele afirmou que, o Conselho deveria ter um espaço próprio para desenvolver suas atividades, mas a 

entidade está hospedada na Secretaria Municipal de Educação, e ficou surpreso, quando precisou de uma 

documentação, e o assessor da Secretaria, teve que consultar o seu chefe, para que autorizasse o acesso à 

documentação.  Ele comentou ainda, que protocolou um ofício no dia 29 de abril, solicitando ao Prefeito 

um espaço, para o Conselho, como também que a Professora Isabel assessorasse o conselho, no que diz 

respeito à legislação normativa, mas até o momento não obteve respostas sobre a sua solicitação. Ele 

afirmou que, no dia 13 de agosto foi encaminhada para ele, a Portaria 007/2020, a qual delega poderes aos 

professores para voltarem às aulas não presenciais. Já no dia 18 de agosto, ele recebeu outro ofício, que 

trazia o calendário das atividades escolares, e solicitando a análise do documento. O orador comentou que 

convocou assembleia para discutir este assunto, mas não ocorreu por falta de quórum, e destacou que, ao 

que parece a gestão está destratando o conselho, tomando todas as decisões sem consultar o colegiado, 

apenas depositando e protocolando como praxe, a documentação. Em seguida, o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias falou que, perceptível na fala do senhor João Fonseca, que o Município 

desrespeita as categorias, e indagou quem são as pessoas que compõem o Conselho Municipal de 

Educação, e se eles estão ligados a Administração Municipal?  Continuando, o orador falou que, os 

membros do Conselho que fazem parte da administração, estiveram presentes na assembleia, que precisava 

de seus representantes, mas só foi possível quatro pessoas, e comentou que, não houve quórum, porque 

dois membros não participaram por motivos pessoais. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos 

comentou que, a educação não está sendo priorizada no município de Poço Verde, e os professores estão 

tendo muita dificuldade para desenvolver as suas atividades. Ele comentou que, é muito importante a 

interação do Conselho Municipal de Educação, que está preocupado com o desenvolvimento da educação, 

pois é um pilar que jamais deve ser esquecido. Ele comentou que, o Conselho é um poder deliberativo, que 

precisa ter as condições necessárias, para discutir a educação, e o senhor João Fonseca é inquieto e 

participativo, sempre busca as informações, e parabenizou o senhor João, mas destacou que, como a 

entidade é pública, é preciso divulgar quem são os membros, para que a população tenha conhecido e 

clareza, de quem são os signatários que compõe a instituição. Por conseguinte, a senhora vereadora Josefa 
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Délia Félix dos Reis comentou que, admira o trabalho do senhor João Fonseca, pois é muito competente e 

desempenha um papel pacificador nos cargos que ocupa, lutando pelas categorias de servidores, e que 

infelizmente não é reconhecido, e concluiu se colocando a disposição para colaborar no que for preciso. 

Por conseguinte, o senhor Presidente comentou que, a Secretária Municipal de Educação tem um grande 

desafio, para enfrentar e o Conselho Municipal pode contribuir muito, para a solução destes problemas 

neste momento. O edil refletiu que, mesmo disponibilizando aulas de forma remota, se alguns alunos não 

tiverem como ter acesso a elas, estarão sendo excluídos, e de forma alguma isso não pode acontecer. O edil 

parabenizou o orador, pelo trabalho que sempre desenvolve a frente dos sindicatos, e desejou muita 

motivação para que ele continue defendendo as causas da educação e dos servidores do Município, para 

que os alunos não tenham mais prejuízos, como já tiveram até agora. Depois, o senhor vereador Amaury 

Batista Freire parabenizou o senhor João Fonseca, que por onde passa demonstra seu compromisso e 

competência, desempenhando a sua função com excelência. A seguir, o orador agradeceu aos elogios a ele 

concedidos, e destacou que, acredita que ninguém sabe ao certo o que fazer, e não considera que os alunos 

terão aproveitamento deste ano letivo. Ele comentou que, fazem parte do Conselho Municipal de 

Educação, representantes das seguintes organizações: da Secretaria Municipal de Educação, Síntese, 

SINDSERV, COMDICA, da rede particular de ensino, pais, alunos, diretores de escolas e do CONDEM. 

Continuando o Grande Expediente, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário parabenizou o senhor 

João Fonseca, e concorda com o orador que, não acredita que essas aulas darão resultado, e acredita que 

esse método é para ludibriar a sociedade e justificar os recursos gastos com educação. Ele falou sobre uma 

reportagem veiculada no jornal, onde uma criança montou uma barraca, no meio do Mato, onde o sinal de 

internet pegava melhor, para que ele pudesse estudar, e refletiu que muitos alunos não tem acesso a internet 

em várias partes do Brasil, e não compreende como os técnicos do ministério da educação tomaram essa 

decisão de liberar as aulas dessa modalidade, e refletiu que os governos devem se unir e oferecer internet 

para que todos os estudantes possam ter a oportunidade de estudar, pois é um problema que atinge várias 

cidades país a fora. O parlamentar relatou que, o município encaminhou algumas documentações, para que 

esta Casa faça as análises necessárias, e, comentou a seguir que, o Governo Municipal gastou recursos 

desnecessariamente com a contratação de bombeiros civis, que não tinha uma função específica, apenas 

ficavam passeando pelas ruas, mas não orientavam as pessoas sobre os riscos de contrair a covid-19. O edil 

comentou que, o senhor vereador Gileno Santana Alves testou positivo, para o coronavírus, mas passa bem 

e está em isolamento domiciliar, justificando a ausência do colega, na oportunidade, Gilson Rosário 

declarou que, quatorze funcionários da Clínica de Saúde da Família testaram positivo para a COVID-19, e 

acredita que a saúde não tem feito o papel correto.  Por meio de aparte, o senhor vereador Amaury Batista 

Freire comentou que foram realizados cem testes rápidos nos servidores da saúde, deste total onze 

apresentaram o vírus ativo e três testaram positivo, mas estão curados. O edil comentou ainda, que o 

Prefeito está formalizando uma parceria com a Universidade Federal de Sergipe, para que sejam realizados 

cinco mil testes nos servidores municipais. Continuando, o senhor vereador Gilson Rosário sugeriu que, a 

Prefeitura dê a oportunidade das pessoas mais carentes e que não têm condições financeiras de fazer o 

teste. O edil disse ainda, que um munícipe criticou a fala dele em relação à educação, e destacou que 

ninguém falou em assistencialismo, mas nas determinações do Ministério da Educação, que determinou 

que as aulas fossem feitas de forma remota, o que ele não acredita ser viável, enquanto todos os alunos não 

tiverem acesso a computadores e internet se qualidade. Por conseguinte, o senhor vereador José 
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Alessandro Santana Farias falou sobre a situação do Conjunto Marcelo Déda, e destacou a situação das 

pessoas que, precisam de suas residências, e a justificativa que dão para os futuros beneficiários, é que falta 

documentação, mas chamou a atenção, para o fato de que, as casas já estão sendo saqueadas, pois ladrões 

têm roubado portas, janelas e até mesmo fiações, e indagou se alguém vai tomar providências? Ele 

reafirmou que, as casas apresentam muitos problemas estruturais e tem abordado este assunto 

frequentemente nesta Casa. O edil sugeriu que, os moradores formassem uma comissão, para cobrar os 

reparos nos imóveis antes de serem entregues, pois acredita que se isso não for feito, ficarão prejudicados. 

Por meio de aparte, o senhor vereador Gilson Rosário comentou que, não é cabível reclamação antes da 

entrega das casas, pois não são proprietários oficialmente, e explicou que, os beneficiários devem receber 

os imóveis e procurar a Caixa Econômica, para que ela acione a construtora responsável, que tem um prazo 

de garantia, para que ela tome as providências. Continuando, o edil disse que, a empresa que construiu o 

Conjunto Silvino Augusto deu manutenção nos imóveis durante o período de garantia, mas não sabe se a 

construtora fará o mesmo pelo conjunto Marcelo Déda. O edil chamou a atenção para a função dos 

Conselhos, que tem a obrigação de fiscalizar as ações do município, referente ao seu objetivo, e destacou a 

inexistência de um Conselho de Ética no Poder Legislativo.  Ele comentou ainda, que foi criada uma 

comissão especial, para verificar onde estão sendo gastos os recursos da COVID-19, e após muita 

insistência, a Secretária Municipal de Saúde encaminhou alguns documentos, que serão analisados e, 

expostos na próxima sessão.  Ele comentou que, chegou ao conhecimento dele que, médicos contratados 

com os recursos da COVID-19, estavam atendendo na urgência do município, e ressaltou que o 

profissional deveria estar no setor específico para o qual foi contratado.  Na ocasião, ele falou sobre a 

parceria com a Universidade Federal de Sergipe para a realização dos testes da COVID-19, e afirmou que, 

o Poder Executivo tardou em fazer esse convênio. Ele falou ainda sobre uma denúncia de uma 

poçoverdense, que testou positivo para o vírus, e segundo ela, não teve qualquer acompanhamento da rede 

pública de saúde.  O edil falou sobre o veto à Emenda Modificativa 001/2020 aprovada nesta Casa, e 

comentou que estará atento às votações das próximas matérias e observar quem votará favoravelmente a 

favor do povo e a favor do Prefeito. E mais, disse que o Prefeito apenas segue a lei, que o convém, e 

chamou a atenção para o artigo da Lei Federal 173/2020, que desobriga o Poder Executivo de conceder 

revisão salarial em locais que esteja decretado o estado de Calamidade, salvo se este direito for anterior a 

ela, e enfatizou que o Piso Nacional é estabelecido em Janeiro, mas até agora não foi concedido aos 

Professores, nem o reajuste aos servidores municipais. Na oportunidade, o edil elencou algumas propostas 

do Plano de Governo do atual Prefeito, no que diz a educação, e enfatizou que nada melhorou, inclusive a 

Escola Agrícola foi abandonada, e poderia ser a melhor unidade de ensino do município. O edil falou sobre 

a promessa de construção de uma Escola Municipal no Conjunto Pedro Valadares, e refletiu sobre o 

abandono do referido Conjunto. Por conseguinte, o senhor Presidente convidou os vereadores para a 

realização do sorteio dos membros para a composição do Conselho de Ética. E, por não haver outros 

oradores inscritos para o Grande Expediente, ou matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do 

Dia, deu-se início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor Presidente falou sobre os 

vídeos que, veiculava nas suas redes sociais, mostrando alguns problemas e situações vivenciadas pelos 

poçoverdenses, e algumas pessoas indagaram-lhe porque não tem feito mais essas publicações. O edil 

explicou que, diminuiu a frequência de publicações, em decorrência de ser um ano eleitoral, e para que as 

pessoas não associem as publicações ao pleito, haja vista que muitas pessoas criticam alguns edis, que por 
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serem de oposição ao governo, quando chega este período começam a criticar o Prefeito. Ele disse ainda, 

que os vídeos tinham a intenção de chamar a atenção da gestão, para que os problemas fossem resolvidos, 

mas acredita que, possivelmente estas podem não ser resolvidas, para não dar credibilidade a quem relatou 

o problema. Ele afirmou que, continua fazendo as visitas aos locais que apresentam problemas, e tem 

buscado soluções junto aos responsáveis pela Secretaria, e alguns têm sido solucionados outros não.  Ele 

comentou que, recentemente foi ao Povoado Mocambo, e relatou as péssimas condições das estradas 

vicinais, que estão intransitáveis, ao mesmo tempo que denunciou a quantidade de recursos que o 

município tem recebido para a reforma de estradas.  Ele relatou que, segundo informações há um 

Parlamentar que está responsável pela manutenção das estradas, e pediu que ele solucionasse o problema, 

pois certamente há muito tempo não está sendo feita a manutenção daquela estrada. Ele afirmou que, 

muitas ações estão sendo feitas nessa gestão, por questões políticas, e apenas os munícipes aliados ao 

Prefeito estão sendo priorizados, enquanto os que não são estão sendo esquecidos. Por outro lado, ele falou 

que recentemente, estava acompanhando um parente na Clínica de Saúde da Família, e percebeu que um 

mesmo médico, estava atendendo os pacientes de COVID-19 e os demais pacientes com outras 

enfermidades, e refletiu sobre a quantidade de recursos que, o município recebeu para o combate à 

COVID-19. Por fim, ele falou que na última década, a Casa Legislativa tem sido protagonista e fazendo 

história no município, principalmente se tornando cada vez mais próxima das pessoas, através da 

transmissão das sessões pelas redes sociais, e ao mesmo tempo, ele afirmou que os vereadores estão sendo 

cada vez mais vistos e cobrados simultaneamente no decorrer da sessão, pois as pessoas expõem seus 

comentários nas redes sociais.  Ele disse ainda, que algumas pessoas criticaram a postura dele, perante aos 

recentes acontecimentos, quanto aos desentendimentos junto aos vereadores, e destacou que, na qualidade 

de Presidente da Casa, tem a função de apaziguar a situação, enquanto também mantém os seus 

posicionamentos e postura perante a sociedade, também como pré-candidato. Em seguida, o senhor 

vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, não deixará de fazer os vídeos demonstrando as 

mazelas do município, a não ser que prejudique a sua candidatura, e mesmo que publicações desagradem o 

Prefeito, não mudará sua forma de pensar ou de agir, pois foi para isso que foi eleito, e denunciará as más 

ações independente da cor da “boca”. Ele comentou que, durante três anos, o vereador da situação que é 

responsável pelas estradas, pouquíssimas vezes utilizou a Tribuna, e até mesmo apresentou Indicações, 

para melhoria da qualidade de vida dos poçoverdenses. O edil chamou a atenção para as metas do Plano de 

Governo relacionadas à educação, com destaque para a melhoria na qualidade da educação, e enfatizou 

que, durante a Pandemia, o município só distribuiu um kit com alimentação escolar, e cobrou ação do 

Conselho da Alimentação Escolar, que tem como função fiscalizar e aprovar a prestação de contas do 

município, no que diz respeito à merenda.  Na oportunidade, falou sobre a situação precária dos transportes 

escolares, que já foi citada diversas vezes nesta Casa, e que não estão podendo ser vistas em decorrência do 

muro alto que foi construído na garagem do município. Por fim, ele afirmou que torce pela melhora na 

condição de saúde, do senhor vereador representante do povoado Saco de Camisa, bem como de todos 

aqueles que contraíram a COVID-19. Em seguida, o senhor vereador Amaury Batista Freire pediu que o 

Presidente da Casa colocasse os requerimentos em votação, e cada vereador votará de acordo com a sua 

convicção. Ele evidenciou que, as casas do Conjunto Marcelo Déda de fato estão apresentando muitos 

problemas, e se for necessário pode contar com ele para fazer um requerimento para tomar providências 

sobre este assunto. Por outro lado, ele comentou que existem dois médicos plantonistas na clínica de Saúde 
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da Família, um deles atende pacientes com a COVID-19 e o outro os demais pacientes da urgência. Por 

fim, o Presidente publicou a Portaria 197/2020, a qual institui o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 

da Câmara Municipal de Poço Verde, de acordo com o sorteio realizado, com os membros indicados pelas 

bancadas partidárias existentes, estabelecendo como titulares e suplentes respectivamente ao cargo de 

Presidente, os senhores vereadores José Raimundo de Jesus Souza e José Alessandro Santana Farias, 

Relatores os senhores vereadores Gileno Santana Alves e Amaury Batista Freire e Secretário, os senhores 

vereadores Gilson Santos do Rosário e Edson de Jesus Reis Santos. De acordo com a referida Portaria, a 

conduta e as deliberações do Conselho serão baseadas no Código de Ética e Decoro Parlamentar, suas 

reuniões serão feitas sempre as terças-feiras às 9 horas, com antecedência mínima de 48 horas. 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 primeiro de setembro, realizarem a próxima Sessão 

Ordinária, às dezenove horas, e para constar eu, vereador José Alessandro Santana Farias lavrei a 

presente Ata em substituição ao titular e abaixo subscrevo. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, vinte e sete de agosto de 2020. 
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