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Ata da Quadragésima Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em dez de 

setembro, 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), 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 e Gilson Santos do 

Rosário. No Grande Expediente, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, 

o atual Prefeito não tem nenhum respeito pelos servidores deste município, pois até esta data não 

encaminhou os Projetos de Lei que reajustam os salários e concedem o Piso salarial do Magistério, 

bem como não tem recebido os representantes dos sindicatos para dialogar com as categorias. Ele 

ressaltou que, o atual Prefeito teve a oportunidade de contar com os votos de grande parte dos 

servidores municipais, que acreditaram que ele representava a mudança e que teria responsabilidade 

com a gestão, mas durante todo o mandato o Prefeito fez questão de demonstrar tudo contrário ao que 

pregava na campanha que o elegeu. Comentou ainda o orador que, os vereadores devem exercer o 

seu papel, fiscalizar e cobrar mesmo, durante o período de campanha, sem temer desagradar alguém, 

pois devem defender o povo. O edil falou sobre os Requerimentos de sua autoria que estão em pauta, 

os quais convidam representantes de diversas categorias de servidores, para esclarecer as dúvidas e 

demonstrar as dificuldades que os funcionários públicos têm enfrentado, e citou a situação dos 

agentes de saúde, que receberam tablets, para colocar as informações dos Munícipes no sistema, e 

segundo informações dos próprios agentes, nem todos receberam os tablets, e quem recebeu não foi 

treinado para usá-lo. O parlamentar relatou algumas, denúncias de que, os servidores estão tendo que 

comprar seus próprios EPI'S, para se proteger contra a COVID-19, apesar de o município ter recebido 

grandes montantes de recursos financeiros, para tal. Ele comentou que, existe uma enfermeira que é 

responsável pela distribuição desses EPI'S na clinica de saúde da família, que deixa muito a desejar 

no cumprimento de sua função e, algumas pessoas relataram-lhe que, ela até dorme no horário de 

trabalho. Ressaltou que, esta Casa recebeu o Relatório de Gestão da Saúde, e analisará esse 

documento com muito critério e, verificará onde foram gastos os recursos da COVID-19. Ele relatou 

também que, apesar do Governo do Estado ter autorizado a reabertura de bares e restaurantes, com o 

cumprimento das normas sanitárias, não significa que não poderá fechá-lo novamente, caso as 

pessoas desrespeitem, pois a COVID-19 ainda não tem cura, e, afirmou que visitou o Conjunto Pedro 

Valadares e percebeu que as obras de construção da praça já foram iniciadas, e destacou que a 

população espera que a obra seja concluída. O orador comentou ainda que o Prefeito inaugurou 

recentemente as praças do Povoado Lagoa do Junco e da comunidade da Ladeira, e algumas pessoas 

reclamaram de coisas que tem acontecido no local, e ressaltou que visitará as comunidades em breve. 

Continuando, o edil falou sobre a recuperação e manutenção das estradas vicinais do município, e 

destacou que recentemente fizeram a estrada do povoado Rio Real, e relembrou que no início da 

gestão, o vice-prefeito estava realizando essas atividades, mas pela sua popularidade estar crescendo 

foi imediatamente desprezado. O edil comentou que, para esse governo o vice-prefeito serve apenas 

para compor a chapa e para pagar altos salários, e destacou que a verdadeira função do vice é ser 

parceiro da gestão e na falta do Prefeito tem a obrigação de assumi-la, ele destacou que o vice deveria 
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ter uma sala na Prefeitura, para atender as pessoas, já que o atual Prefeito se escondia do povo, 

quando está na cidade, pois a maior parte do seu mandato passou em Aracaju. O edil pediu que a 

Secretaria Municipal de Obras fizesse a manutenção da estrada que dá acesso a Comunidade Lagoa 

do Mandacaru. O parlamentar falou sobre a promessa de melhoria na iluminação da sede e nos 

Povoados de Poço Verde, e destacou que durante todo o mandato, foram realizadas poucas ações 

neste sentido, e atualmente estão acontecendo por conta da proximidade do período eleitoral.  Em 

seguida, o Presidente da Casa falou sobre a situação do antigo Mercado da Carne, e destacou que 

aquele espaço poderia ser transformado em um grande calçadão, onde as pessoas pudessem ter um 

momento de lazer, nos finais de semana, através de atrações musicais, e consequentemente haveria a 

montagem de uma praça de alimentação, para que as pessoas pudessem dispor de um espaço, para as 

famílias se reunirem. Ele comentou que, essa ideia é possível de ser executada com poucos recursos 

financeiros, e o município pode disponibilizar a infraestrutura para que as pessoas possam 

permanecer no local com segurança, como também pode utilizá-lo para promover ações da própria 

gestão, divulgando a cultura do município, e as ações das Secretarias Municipais. O edil falou sobre a 

situação do esgotamento sanitário do Conjunto Françual, que está cada vez pior, e acredita que o 

município pode resolvê-lo com poucos recursos já que possui uma fábrica de manilhas, ele afirmou 

que, este problema se arrasta há tempos, e as pessoas daquele conjunto merecem mais dignidade e 

qualidade de vida e, afirmou que, ainda tem tempo para que essas ideias sejam implementadas nesta 

gestão, se assim o gestor achar que seja prioridade. Por fim, o edil falou sobre as péssimas condições 

da Rodovia que liga os municípios de Poço Verde a Tobias Barreto, como também a que liga o 

município de Poço Verde até o povoado Feirinha, e destacou que algumas autoridades já estão se 

manifestando sobre isso, e espera que o Governo do Estado tome providências em relação a estes 

problemas, haja vista que os sergipanos pagam tantos impostos. Ele falou sobre os pontos de ônibus 

no Conjunto Silvino Augusto, que já foi solicitado por ele várias vezes e que até o momento não 

foram construídos, e destacou que também é uma obra muito simples e daria um grande apoio aos 

usuários dos transportes públicos. 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: 

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 esta 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, obtendo como 
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resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. E, por não haver 

outras matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início às Considerações 

Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário parabenizou a 

professora da Escola Estadual Sebastião da Fonseca, que foi uma das três professoras no estado de 

Sergipe, selecionadas para fazer o intercâmbio no Canadá. Na oportunidade, o edil convidou os 

poçoverdenses, para participarem da convenção da coligação PSC, que será realizada no dia 13 de 

setembro, na residência do senhor Roberto Barracão, localizada no bairro fazendinha a partir das 

13horas, onde serão apresentados os pré-candidatos da chapa do Time da Mudança. Em seguida, o 

senhor vereador José Alessandro Santana Farias recomendou que, as pessoas continuem usando a 

máscara, que também utilizem o álcool em gel, e, pediu as pessoas compreensão, pois dentro do 

espaço nem todos poderão entrar simultaneamente, para evitar aglomerações, mas ressaltou que 

quem for ao evento verão pessoas que querem verdadeiramente mudar o município, através da 

humanidade, humildade e da honestidade com os recursos públicos do município. Ele chamou a 

atenção para o Plano de Governo do atual Prefeito, e destacou que em relação a infraestrutura do 

município, estava prevista a reforma e modernização do calçadão Municipal, religando as avenidas 

Epifânio Dória e  Capitão José Narciso, criando no ambiente um espaço atrativo, para esportes, lazer 

e atividades culturais, e destacou que não adianta apresentar essas promessas e não cumpri-las, e 

parece que o Prefeito engavetou ou esqueceu de ler o próprio plano de governo, depois que foi eleito. 

Ele discorda que, o problema no Conjunto Françual seja de fácil solução, e destacou que, há vários 

problemas naquele local, mas se não houver um planejamento o problema será transferido para outro 

local, que acabará tendo os mesmos problemas. Ele falou do descaso da gestão com a manutenção 

das Praças públicas entre outras coisas que ele não fez, tem a construção de um novo matadouro, e 

ressaltou a ineficiência da gestão até mesmo, para correção da redação de um Projeto de Lei, que 

doará o terreno do antigo matadouro para a CONSESUL. Depois, o senhor vereador José Raimundo 

de Jesus Souza convidou aos poçoverdenses, para participarem da convenção do PSB, que será 

realizada na Câmara Municipal de Poço Verde, no próximo sábado dia 12 de setembro, a partir das 8 

horas. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos reforçou o convite, para a 

convenção do PSB, destacou que serão apresentados oficialmente os pré-candidatos a Prefeita, Vice-

prefeito e vereadores, para a formalização da chapa, para que o povo de Poço Verde possa votar no 

dia 15 de novembro, para governar o município. O edil relembrou de um Projeto de Lei que foi 

votado nesta Casa, e que o Secretário de Educação tentou pressionar os vereadores, para agilizar o 

processo, para que a Escola Municipal Antônio Carlos Valadares fosse reformada, mas a obra não 

teve andamento, e refletiu que deveriam ter aproveitado que não houve aulas de durante muitos 

meses, para realizar a obra, e indagou onde está o dinheiro?  Destacou que, a Câmara nunca se furtou 

da sua responsabilidade de votar nos projetos que beneficiam a população, e, tem sido parceira do 

Poder Executivo, mas infelizmente não pode contar com a gestão, pois o Prefeito desdenha dos 

vereadores dessa Casa e do povo, pois passou mais de três anos sem fazer absolutamente nada pelo 

Município, e agora quer mostrar que fará alguma coisa, mas o povo está atento a tudo isso, e espera 

que a escola seja reformada. A seguir, o senhor vereador Amaury Batista Freire comentou que, a 

construção civil estava paralisada em decorrência da Pandemia, que afetou o mundo inteiro, e após 

vários meses as coisas estão retornando à normalidade. O edil comentou que, os vereadores da 
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oposição que torcem que a gestão dê errado, apenas o senhor vereador José Alessandro tem a 

hombridade de reconhecer quando a gestão realiza as ações que são solicitadas. E mais, afirmou que, 

as estradas estão recebendo manutenção, e esclareceu que esta ação  demorou este ano em 

decorrência da falta de recursos, as chuvas e também da pandemia. O parlamentar pediu que o senhor 

Presidente colocasse os Requerimentos de sua autoria para votação na Sessão seguinte, disse ainda, 

que o Governador do Estado afirmou que, está aguardando a liberação de alguns recursos, para que a 

obra de melhoria da rodovia que liga Poço Verde a Tobias Barreto seja realizada prioritariamente, e 

concluiu afirmando que, o número de casos de COVID-19 tem diminuído bastante, e a reabertura dos 

bares e restaurantes foram determinadas pelo Decreto do Governo do Estado, e não há como 

controlar que as pessoas não saiam de casa, e tudo vai depender da consciência de cada um, conclui o 

orador. 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 quinze 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, dez de setembro de 2020. 
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