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Ata da Quadragésima Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em oito de 

setembro, às dezenove horas, no Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, onde se fizeram 

presentes sob a Presidência Interina do senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza, os 

senhores vereadores: Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), José Alessandro Santana 

Farias (Segundo Secretário), Amaury Batista Freire, Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus 

Souza, Gilson Santos do Rosário e Pedro de Jesus Santos. A seguir foram apresentadas as seguintes 

proposições: Requerimento 018/2020 - Convida o senhor João da Fonseca Santana, Secretário 

Executivo da Central Única dos Trabalhadores/SE, a comparecer em uma das Sessões Ordinárias 

deste Poder Legislativo, em data a combinar, com a finalidade de falar a respeito da Lei 173/2020, 

suas consequências na vida dos servidores municipais; Requerimento 019/2020 - Convida o senhor 

Jackson Ribeiro Santos, Presidente Municipal do SINDSERV, a comparecer em uma das Sessões 

Ordinárias deste Poder Legislativo, em data a combinar, com a finalidade de falar a respeito de 

assuntos relevantes aos servidores municipais; Requerimento 020/2020 - Convida o senhor Djavan 

Barbosa dos Santos, Agente de Saúde deste município, a comparecer em uma das Sessões Ordinárias 

deste Poder Legislativo, em data a combinar, com a finalidade de falar a respeito da reunião remota 

que o mesmo participou a nível nacional, no tocante a falta EPI e como está sendo realizado o 

trabalho do ACSM (Agente de Saúde), no âmbito desta municipalidade; Requerimento 021/2020 - 

Convida o senhor José Geraldo Fonseca Santos, a comparecer em uma das Sessões Ordinárias deste 

Poder Legislativo, em data a combinar, com a finalidade de falar como membro da comissão de 

negociação do SINTESE a respeito do piso salarial do magistério e as aulas remotas, ambos de 

autoria do senhor José Alessandro Santana Farias; Moção de Congratulação 032/2020 - Em 

virtude da passagem natalícia do senhor Jonas Dias Neto, ocorrida nesta data, de autoria do senhor 

vereador Gilson Santos do Rosário; Indicação 066/2020 - A Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo, solicitando providências emergenciais voltadas para a melhoria na iluminação pública do 

Conjunto Habitacional Eliosípio de Carvalho Andrade, localizado no povoado Rio Real, nesta 

municipalidade, esta última de autoria do senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza.  No 

Grande Expediente, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário solicitou a Secretaria da Casa a 

elaboração de uma moção de congratulação, em homenagem ao senhor Jonas Dias Neto, pela 

passagem natalícia nesta data. Ele falou também que, foi surpreendido com uma postagem através 

das redes sociais, tentando denegrir a imagem dos senhores Roberto e Aires, Pré-candidato a Prefeito 

e Vice-prefeita respectivamente. O edil comentou que, esse tipo de política é irresponsável, covarde e 

sorrateira e essas atitudes são de pessoas que se sentem derrotadas, não tem compromisso com a 

lealdade e nem amor ao seu próximo. Ele disse que, a Pré-campanha do time da mudança se baseia 

na lealdade, humildade, trabalho e honestidade e, explicou que o senhor Roberto tem todas essas 

qualidades, nunca utilizou dinheiro público, para financiar seus gostos particulares, como todo 

comerciante, ele tem lucros e perdas, mas também nunca foi abordado por cobradores ou agiotas, na 

prefeitura, e quando viaja a trabalho, sempre retorna antes do final do prazo determinado na Lei 

Orgânica. Ele comentou que, o responsável pela postagem achava que estava prejudicando o seu Pré-

candidato, mas não foi o que aconteceu, pois muitas pessoas que estavam indecisas se solidarizaram e 

declararam apoio ao senhor Roberto Barracão. Ele disse ainda, que também foi veiculada uma 
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reportagem sobre a polarização da política entre os candidatos do PSD e PSB, colocando de lado o 

senhor Roberto, mas o edil afirmou que, o time da mudança continuará fazendo a política com 

respeito, visitando as pessoas com humildade e honestidade, conquistando-as com propostas, sem 

denegrir a imagem dos outros candidatos, pois o povo é que decide na urna. Ele comentou que, 

chegou uma informação de que um candidato a vereador tentou contratar alguns jovens para 

participar de vídeos e na ocasião insinuou que a postagem contra Barracão foi feita por ele mesmo, 

para tentar culpar os adversários, e ressaltou que a pessoa que inventou tudo isso é tão covarde, que 

jogou essas insinuações para a sociedade e não teve coragem de mostrar o rosto, pois não pode 

provar nada do que escreveu. E mais, o edil comentou que, não faz parte de agrupamento que, age 

dessa forma, e destacou que, ao invés de perder tempo com essas atitudes, deveriam justificar onde 

foram gastos quase R$ 488 mil reais em combustíveis durante cinco meses com apenas sete veículos?  

Ele denunciou também os valores pagos na aquisição de carnes, que estão muito acima dos valores de 

mercado.  Ele falou sobre o Projeto de Lei que, tem por objetivo doar bem imóvel a CONSESUL, e 

que está em tramitação nesta Casa, e destacou que, não foi encaminhado anexo ao projeto, nenhum 

croqui, com a planta demonstrando as dimensões da área a ser doada. O edil comentou que, o 

Prefeito encaminhou a matéria dessa forma, colocando a responsabilidade totalmente para o Poder 

Legislativo, para depois criticar a Casa, por ter aprovado uma matéria incompleta.  Por meio de 

aparte, o senhor vereador Amaury Batista Freire comentou que, o Projeto citado pelo senhor 

vereador Gilson tem muitas falhas, e destacou que o Poder Executivo tem que retirar a matéria, para 

dar nova redação e, após ser aprovado pela Casa. Continuando, o senhor vereador Gilson Santos do 

Rosário pediu que o líder do governo solicite a gestão a retirada do Projeto, para a correção dessas 

falhas e, e o reapresente nesta Casa. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

falou que o trabalho do vereador é árduo, principalmente quando luta com forças maiores, e destacou 

que após a Câmara de Poço Verde ter passado a transmitir as sessões pelas redes sociais, através de 

sua iniciativa, o Legislativo vem sofrendo mudanças. O edil refletiu que, a política do município 

precisa de renovação, através de jovens, homens e mulheres que tenham responsabilidade. E mais, 

contou que as indicações que apresenta, não são de cunho político/partidário, apenas porque é 

adversário do Prefeito, mas são as demandas da comunidade, que o procura demonstrando os 

problemas que convivem diariamente. Ele relembrou que, há algum tempo era criticado e chamado 

de vereador facebook, por publicar vídeos na rede social com as mazelas da cidade, e percebeu que 

as pessoas que o criticavam estão utilizando a mesma ferramenta, para se promover como candidato a 

vereador, e destacou que são aproveitadores, que se dizem bem relacionados, e poderão resolver as 

coisas, e, chamou à atenção o orador que os vereadores não resolvem, mas apontam, acompanham e 

fiscalizam as ações do Poder Executivo, e aqueles que sentam na cadeira de vereador devem 

representar o seu povo.  O edil falou sobre a postagem relacionada, ao senhor Roberto Barracão, e 

destacou que, muitas questões citadas no vídeo são da vida particular dele, e nada tem haver com o 

seu lado profissional. Ele comentou que, nunca precisou denegrir a imagem de ninguém, para 

conquistar seus votos, pois respeita as pessoas e colegas edis e relatou que, o voto é uma escolha 

pessoal e intransferível. Na oportunidade, o edil afirmou que, alguns colegas utilizam de pretextos no 

seu ambiente de trabalho, omitindo informações e até mesmo serviços, para que as pessoas fiquem 

devendo obrigação aquele edil.  E mais, ressaltou que está apoiando Roberto Barracão porque 
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acredita que ele pode fazer uma política diferente no município, mas infelizmente, muitas pessoas 

generalizam os políticos, como se todos fossem ladrões. Em seguida, o edil falou sobre o preço que, o 

município está pagando pelas carnes e para onde estão sendo levados esses alimentos, que não estão 

sendo consumidos na Clínica, haja vista que os pacientes não podem ficar internados, o CAPS não 

está funcionando e a Secretária de Assistência não está oferecendo refeições. O edil declarou que, 

não comentará sobre as publicações sobre Roberto Barracão nas redes sociais, pois nada do que foi 

dito é verdade, mas o tempo esclarecerá e apontará quem são essas pessoas covardes, que fazem este 

tipo de atitude.  Ele falou sobre a situação da Praça do Povoado Rio Real, que apesar de estar 

abandonada, possui um espaço, onde a dedicada senhora Rosalvina, cultiva suas plantas medicinais e 

flores, ornamentando aquele local, e destacou que atitudes como estas, deveriam servir como 

exemplo, para os gestores que esquecem do município.  Ele chamou a atenção para o que os 

moradores do Conjunto Françual têm feito, para melhorar aquele espaço, de forma autônoma e sem 

interferência do Poder Público. Ele parabenizou a comunidade, que tem feito a parte dela, para 

manter a Praça e o Conjunto limpo, ele parabenizou o senhor Carlos que plantou diversas árvores e 

mudas de plantas no local, tornando-o mais bonito. Ele comentou que, procurou o Secretário 

Municipal de Obras, para solicitar que encaminhasse a patrol, para fazer a terraplanagem e limpeza 

das ruas no habitacional conhecido como Conjunto de Arlinda, e ele se comprometeu a realizar o 

serviço, quando as chuvas cessassem, mas até agora nada fez. E colocou várias dificuldades sob a 

justificativa de que estar se aproximando o período eleitoral, enquanto isso, a patrol e a caçamba da 

Prefeitura estar colocando cascalho nas estradas dos aliados ao Prefeito, e destacou que isso além de 

ser admissível, também pode ser considerado crime, e se necessário buscará justiça para que essa 

situação seja resolvida. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, se 

frequentemente vem defendendo na Tribuna, a importância do debate, bem como do respeito mútuo 

entre os colegas  e, candidatos e suas individualidades. Ele percebe que, a disputa política tem 

esquentado, para alguns e para outros está mais vil, pela forma de agir, tentando denegrir a imagem 

dos agentes políticos de Poço Verde. O edil comentou que, recentemente passou por situação 

semelhante, quando uma matéria falsa  foi veiculada nas redes sociais, através de perfis falsos, pois 

são pessoas covardes que não têm coragem de se identificar. Na oportunidade, o edil trouxe uma 

mensagem  da Pré-candidata Edna Dória, repudiando todas e quaisquer notícias falsas, tentando 

atacar, desmoralizar e denegrir a imagem pessoal de qualquer candidato. Ele concorda que, uma 

política limpa é feita com responsabilidade e com dignidade,  respeitando a todos principalmente as 

mulheres  e os jovens, que se dispõe a fazer parte do meio político e discutir o que é melhor para o 

município, pois eles são espontâneos.  Ele disse ainda que, pessoas que produzem e espalham fake 

news não estão preocupadas em desenvolver o município, mas em espalhar o mal, através de 

mentiras e parece que estão querendo formar um “gabinete do ódio”, em nossa cidade. E mais, as 

pessoas devem respeitar as escolhas do próximo, vivemos num país democrático,  o eleitor é livre 

para escolher quem quiser para lhes representar, e não se pode permitir que pessoas mal 

intencionadas cresçam e todos os vereadores têm que se posicionar fortemente contrários, a qualquer 

tipo de agressão a qualquer agremiação, e, denunciar às autoridades competentes esses malfeitores, 

que tentam diminuir e macular a imagem de seus adversários. Ele comentou que, é obrigação dos 

políticos defenderem a democracia, e permitir que a cidadania seja exercida com dignidade, caminhar 
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na sua cidade livremente como pré-candidato a vereador, ao lado de sua candidata a Prefeita, e ser 

recebido com respeito pelas pessoas. O edil ressaltou que, abomina toda notícia falsa, e se posicionou 

totalmente contrário, a qualquer tipo de agressão verbal, e defende a pluralidade de ideias, o debate e 

a heterogeneidade na política. E mais, disse que nos seus três mandatos como vereador cumpriu com 

seu papel com responsabilidade, não cometeu qualquer ato antirrepublicano, mas infelizmente na 

política, principalmente no período eleitoral, algumas pessoas perdem as estribeiras no seu modo de 

agir.  E mais, ninguém entra no âmbito político se não tiver interesse em transformar a sociedade que 

vive, buscando soluções para os problemas do município. Em seguida, o senhor vereador Edson de 

Jesus Reis Santos lamentou os péssimos serviços que a operadora Vivo S.A. oferece aos usuários de 

Poço Verde, que estão sem sinal desde o fim de semana, sem qualquer justificativa da empresa,  

afirmou que, já foram tomadas providências, e espera que algo aconteça.  Ele comentou que, tem 

visto o município parecer um canteiro de obras, mas todo mundo sabe que tudo não passa de uma 

ilusão, para tentar enganar as pessoas, que passaram mais de três anos sem ver os problemas serem 

resolvidos. O edil relembrou que, alguns comerciantes que passaram muitos anos naquele espaço 

foram despejados do antigo mercado, com a justificativa de que no local seria construída uma grande 

obra, mas até agora nada foi feito, o mato está tomando o local. O edil relatou que, as pessoas que 

moram no Conjunto Pedro Valadares não acreditam que a obra da Praça será concretizada, apesar do 

material para a construção estar no local. Relatou também, que durante todo o período de paralisação 

das aulas, a gestão Municipal distribuiu apenas dois kits de alimentação escolar, não fez qualquer tipo 

de manutenção na frota de ônibus escolares, e quando as aulas iniciarem esse será um grande desafio 

para a administração. Na ocasião, o parlamentar chamou a atenção para a falta de médicos nos PSFS, 

não contratou nenhuma pessoa através de concurso público, foi o governo que concedeu os piores 

reajustes aos servidores, não cumpriu o Piso do Magistério, não dialoga com os sindicatos, mas se 

mesmo com tantas mazelas as pessoas reelegerem o atual Prefeito, só nós restará aceitar a vontade do 

povo que é soberana. No entanto, ele indagou por que o atual vice-prefeito, que era considerado 

amigo/irmão do Prefeito não quis continuar aliado a ele? Por que o senhor vereador Gilson do 

Rosário, que foi líder do governo nesta gestão não quer continuar aliado ao Prefeito? Por que o 

Prefeito não divulgou ainda quem será o candidato a vice-prefeito? Todas estas questões são sinais de 

que as coisas não estão favoráveis como o Prefeito veicula nas mídias sociais.  Ele afirmou que, a sua 

pré-candidata tem humildade e disposição para falar com as pessoas, e, declarou que visitou a 

comunidade Vila, para ouvir e demonstrar para as pessoas o que ele poderá fazer se for eleito. O edil 

reafirmou seu compromisso com o povo de Poço Verde e afirmou estar sempre atento aos problemas 

do município, e que tem cumprido o seu papel como vereador, e se for reeleito continuará 

trabalhando pelo povo, independente de ser aliado ou não ao próximo gestor, pois é uma pessoa 

honrada. O edil chamou a atenção para o clima da política, que tem esquentado, e para as recentes 

notícias falsas que foram divulgadas nas redes sociais, e destacou que não se surpreende, pois isso 

sempre aconteceu, e algumas coisas não levam em consideração, porque são atitudes de pessoas que 

não têm coragem de mostrar a cara, dar importância a essas coisas, só faz com que ela cresça e o 

objetivo de quem plantou essas calúnias será alcançado. Ele ressaltou que política se faz com 

respeito, com propostas e projetos, que deem motivos para que as pessoas tenham esperança e 

alimente seus sonhos de uma cidade melhor, pois o cargo de Prefeito é muito importante e tem que 
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ser ocupado por alguém que seja responsável, haja vista que, gestão pública não é brincadeira de 

menino. 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 vereador José Alessandro Santana Farias falou sobre os Requerimentos que 

apresentou naquela noite, e pediu que a Presidência da Casa coloque-os em votação na próxima 

Sessão, pois são temas muito importantes a serem debatidos. O edil falou sobre a simplicidade do 

pré-candidato Roberto Barracão, e que ele sempre diz que independente de ganhar ou perder o pleito, 

continuará com suas portas abertas recebendo as pessoas, como sempre fez. Falou ainda, ainda sobre 

o Projeto 994/2020 e, destacou que irá até a Prefeitura, para solicitar que seja realizada a medição da 

área que será doada pelo município, e reescreva o Projeto, para que seja aprovado por esta Casa. Ele 

refletiu sobre os últimos acontecimentos, e disse que, devemos cuidar da ética, para não 

anestesiarmos a nossa consciência e achar que tudo é normal, concluiu o orador. Por conseguinte, o 

senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, algumas pessoas questionaram-lhe sobre a 

pavimentação de ruas, que foi prometida pelo atual prefeito, mas que até o momento não foi feito, e 

disse que já solicitou diversas vezes a administração, mas não foi atendido, mas as pessoas estão 

atentas e nas próximas eleições darão a resposta. Ele falou também sobre a solicitação da poda de 

árvores na Praça do bairro Vaquejada, a reforma na quadra poliesportiva do distrito de São José, que 

há dois anos o Prefeito se comprometeu com os jovens da comunidade a realizar a reforma, mas o 

local se tornou um terreno abandonado e tomado pelo mato. O edil concluiu dizendo que, o 

munícipio iniciou uma série de obras eleitoreiras, mas não acredita que elas serão concluídas até a 

eleição, e provavelmente poderão ser suspensas depois do pleito.  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 dez de setembro, 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, oito de setembro de 2020. 
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