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Ata da Quadragésima Terceira Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em quinze 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), José Alessandro Santana Farias (Segundo 

Secretário), Amaury Batista Freire, Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gileno 

Santana Alves, Gilson Santos do Rosário e Pedro de Jesus Santos. No Grande Expediente, o senhor 

vereador Gilson Santos do Rosário agradeceu a todos os poçoverdenses que, compareceram a 

convenção no domingo, evento este, que concretizou a homologação da chapa da coligação PSC, 

com o Time da Mudança, e destacou que no local foram cumpridas as normas de segurança, com a 

disponibilização de máscaras, álcool em gel, termômetros para medir a temperatura das pessoas. O 

edil falou que, o Senador Rogério Carvalho não pode comparecer, mas demonstrou seu apoio e 

destinou R$ 200 milhões de reais, para o estado de Sergipe, para a reforma de rodovias do estado. Ele 

afirmou ainda, que o Senador reafirmou o seu compromisso e colocou o seu mandato a disposição 

com o povo de Poço Verde, assim como o deputado João Daniel e Zezinho Guimarães e a Vice 

Governadora Eliane Aquino, que estão apoiando a candidatura do senhor Roberto Barracão. O edil 

afirmou que, o time da mudança tem respeito à população, e não estão comprando votos do povo, 

como outros agrupamentos estão fazendo, o que leva a crer que não tem compromisso com a 

sociedade e estão pensando apenas em pegar o dinheiro do povo. A convenção teve a presença do ex-

deputado André Moura, que emocionou as pessoas que estiveram presentes com seu discurso, pois 

frisou sobre o que ele trouxe para o município, durante seu mandato, falou sobre como foi tratado e 

que foi traído, contou também que, há alguns dias foram até a casa dele, para pedir que, ele não 

permitisse a candidatura de Roberto Barracão. O parlamentar afirmou que, as pessoas que estavam 

presentes perceberam que o grupo de Roberto está trazendo uma política diferente, para o povo de 

Poço Verde, e, destacou que os vereadores têm a responsabilidade de orientar as pessoas, a escolher 

candidatos que apresentem propostas e projetos de uma cidade melhor, e que estes reflitam a 

realidade do município e possam ser cumpridos. Ele comentou que, o senhor Roberto Barracão é um 

homem simples e honesto, a senhora Ayres é uma sindicalista que sempre lutou pela defesa dos 

direitos dos trabalhadores rurais do nosso município, portanto são pessoas trabalhadoras, que 

conhecem a realidade do povo, e que estão preocupados com o futuro do município, que não será 

fácil administrar a cidade, na próxima gestão, pois existem dívidas milionárias de impostos e 

precatórios, que e em decorrência da pandemia foram suspensas, mas depois serão cobradas, ele 

destacou que ao INSS, o município deve mais de R$ 30 milhões de reais. Ele disse ainda, que uma 

internauta sugeriu que a câmara convidasse os três candidatos, para apresentarem suas propostas na 

Câmara de Vereadores. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

recomendou que, as pessoas continuem usando máscara e também utilizem o álcool em gel, e pediu 

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 
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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 realizar 

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 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, 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 

a normalidade. O edil comentou que, os vereadores da oposição torcem que a gestão dê errado. Em 

seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, todas às vezes que 

utiliza o Grande Expediente sempre é para tratar de assuntos de extrema relevância, para a melhoria 

da sociedade poçoverdense. Ele falou que, as pessoas estão cansadas de discursos vazios e sem 

verdade, e o ex-deputado afirmou que, se decepcionou com o grupo do senhor José Everaldo, que o 

abandonou o quando ele perdeu o mandato. O edil agradeceu as pessoas que, compareceram a 

convenção, e destacou que o povo está ansiando por pessoas honestas que utilizem o dinheiro público 

com responsabilidade, que tragam esperança para o povo de Poço Verde. Ele comentou também que, 

a senhora Ayres Nascimento é conhecida pela sua luta na defesa dos trabalhadores rurais. Ele disse 

também que, o senhor Roberto Barracão abriu as portas para a família do atual Prefeito, que estava 

esquecida e que sobreviviam na política, em decorrência daqueles eleitores apaixonados, e o atual 

Prefeito usou o senhor Roberto, que tem um carisma muito grande, uma pessoa participativa e acima 

de tudo honesta. Ele comentou que, os seus pré-candidatos são pessoas de bem, humildes que 

conhecem a realidade do município e que trabalham com a verdade. Continuando, o edil indagou 

porque as obras da Escola Municipal Antônio Carlos Valadares não foram iniciadas, se houve uma 
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pressa para aprovar o Projeto de Lei para o fechamento das ruas, próximas aquele local? Ele pediu 

que os vereadores da situação buscassem mais informações sobre o fato, para esclarecer a sociedade. 

Na oportunidade, o edil falou também sobre um problema recorrente, que atinge os moradores da 

Rua José dos Santos próxima ao Fórum, que estão sofrendo com o acumulo de entulho de uma obra, 

que a Prefeitura realizou e abandonou no local. Por meio de aparte, a senhora vereadora Damares 

Vieira comentou que, já procurou o Secretário Municipal de Obras, para solicitar a remoção do 

entulho da rua citada pelo senhor vereador José Alessandro.  Depois, o orador afirmou que, a colega 

deveria ter dito que, já solicitou o serviço, para que as pessoas soubessem. Ele falou sobre a 

lamentável situação das estradas vicinais, que ligam o Distrito de São José ao povoado Saco do 

Camisa, como também ao povoado Corimbas, que foi feita a manutenção, mas o material utilizado é 

de péssima qualidade e ficou pior do que era. Ele afirmou ainda, que as pessoas estão preferindo 

passar por dentro das propriedades ao longo da estrada, principalmente quem utiliza a bicicleta como 

meio de transporte, pois, o barro é tão lamacento, que gruda nós pneus, nos para-lamas e danificando 

os veículos. O edil também falou sobre a estrada da Aroeira, Lagoa do Mandacaru, Campestre e 

Ponta da Serra que, também estão péssimas, e aproveitou a oportunidade, para agradecer a DESO, 

pela instalação da tubulação para a ampliação da rede Hídrica, da região da Ponta da Serra, 

independente dele acreditar que o serviço pode ter indícios de irregularidades. Ele falou também 

sobre a corrida que ocorreu no último domingo, parabenizou todos os corredores, e chamou a atenção 

para o fato de três atletas chegarem de mãos dadas, demonstrando que o companheirismo é mais 

importante que a competição. Depois, o senhor vereador Amaury Batista Freire falou sobre a 

convenção do PSD, que ocorrerá no dia 16, onde será apresentada a chapa dos pré-candidatos a 

Prefeito e Vice-Prefeito e vereadores do Partido. Ele comentou que, buscará informações junto ao 

Secretário Municipal de Obras, em relação à interdição da rua citada pelo colega José Alessandro, e 

verificar também qual o andamento da obra da quadra da Escola Municipal Antônio Carlos 

Valadares.  Ele disse ainda, que o senhor   André Moura, não deveria se sentir traído pelo Prefeito, 

pois a decisão foi puramente política, na qual o chefe do executivo foi convidado pelo Governador a 

fazer parte do partido, e certamente todo Prefeito tem interesse de estar alinhado ao Governo de seu 

estado, para que possa conseguir obras e melhorias para a sua cidade. Ele disse ainda, que o grupo do 

atual Prefeito é grato pelas conquistas que André trouxe, mas ele já foi retribuído pelo grupo e pelo 

povo nas últimas eleições.  Ele disse ainda, que toda a melhoria que for feita para o município é bem-

vinda e muito importante, independente de quem a traga. Ele afirmou que, a questão da água no 

povoado Corimbas foi idealizada por ele, e não importa quem esteja colocando. Por fim, ele falou 

que as estradas vicinais tiveram o contratempo da chuva, mas falou que as ações serão concretizadas, 

pelo Prefeito, que está trabalhando e merece ser elogiado, e convidou a todos para participar da 

convenção do seu Partido amanhã. 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 Gilson Santos do Rosário falou 

sobre as cobranças que têm sido feitas pelos munícipes, através das redes sociais, e relembrou que o 

que o Prefeito tem a responsabilidade de trabalhar durante os quatro anos de mandato, mas passou 

mais de três anos sem fazer nada, e agora no período eleitoral está tentando mostrar serviço, para a 

população, ele afirmou também que é função dos vereadores cobrarem para que o Poder Executivo 
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cumpra as suas obrigações. Ele citou várias reivindicações da comunidade, através das redes sociais, 

como exemplo a situação do Conjunto João Emídio. Ele disse ainda, que quanto mais o Prefeito 

escutar os vereadores, melhor será a administração, e comentou que amanhã será apresentada a chapa 

para a candidatura do Partido PSD, e espera que as pessoas possam escolher quem realmente esteja 

preocupado com o bem-estar do povo de Poço Verde. Em seguida, o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias falou que, solicitou na sessão passada, que o Prefeito fizesse algumas 

ações para continuar prevenindo a COVID-19, e percebeu que no último sábado havia um carro de 

som, informando a população sobre a importância de manter o distanciamento e a utilização das 

máscaras, e parabenizou a gestão por isso, e na oportunidade solicitou ao Presidente da Casa, que a 

Câmara fosse aberta ao público, haja vista que, de acordo com os decretos do Governo essas 

atividades já podem ser realizadas, atendendo as normas de saúde, com a disponibilização de álcool 

em gel na entrada, uso de máscaras e distanciamento das poltronas no Plenário. E mais, disse que a 

falta de repasse das contribuições previdenciárias ao INSS, acontece neste município desde a gestão 

do senhor José Everaldo, e contou que a mãe dele teve muita dificuldade para se aposentar em 

decorrência das dívidas do município com a autarquia. Ele comentou que, foi muito criticado quando 

chamou o Prefeito de menino, há um ano, mas recentemente o líder do governo tem se referido ao 

Chefe do Executivo da mesma forma. Ele chamou a atenção, para a utilização das máquinas da 

Prefeitura para beneficiar particulares, e destacou que o Prefeito tem dificultado a disponibilização 

destes equipamentos, para a limpeza de ruas de conjuntos da cidade, o que beneficiará várias 

famílias, e ressaltou que, se o Prefeito não atender a solicitação da comunidade, arcará com as 

consequências. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou sobre o ofício da Comissão 

de Justiça Legislação e Redação, solicitando ao Poder Executivo, o envio do croqui, da área que será 

doada, para a CONSESUL, através do Projeto de Lei 994/2020, para que se dê andamento à 

tramitação desta matéria nesta Casa. O edil falou sobre a emenda de R$ 200 milhões de reais, 

encaminhada para o Estado de Sergipe, através do Senador Rogério Carvalho, e comentou que, as 

pessoas indagaram-lhe, se o município de Poço Verde será contemplado, ou será esquecido como tem 

sido ultimamente? Ele pediu que, o Governador cumpra seu compromisso com o povo, e que as 

ordens de serviços que assinará no município amanhã não tenham validade até novembro deste ano, 

para não cometerem estelionato eleitoral. O edil afirmou que, no último sábado, ocorreu à convenção 

do PSB, na qual foram formalizadas as pré-candidaturas da Prefeita, Vice-prefeito e vereadores, e 

destacou que foi muito animador e as pessoas demonstravam a alegria de estarem participando do 

evento, que foi muito bem organizado, seguindo as normas de saúde, respeitando o distanciamento, 

utilizando a máscara, parabenizou a todos, e destacou a importância da boa política, que respeita os 

limites democráticos. Ainda nas Considerações Finais, o senhor Amaury Batista Freire comentou 

que, a limpeza no conjunto conhecido como “Conjunto de Arlinda” será feita, mas ressaltou que a 

construção daquele conjunto, assim como outros existentes na cidade não foi feita de forma correta, 

pois não planejado o saneamento, o que poderá trazer grandes problemas futuramente, enfatizou o 

orador. O parlamentar em seguida comentou que, a dívida com INSS é antiga, e infelizmente depois 

de tantos anos veio a ser executada nessa gestão, e a Receita Federal estava bloqueando os recursos 

públicos, mas após ação na justiça, o Governo Municipal conseguiu diminuir o valor das parcelas 

devidas, para que pudessem regularizar as contas, mas infelizmente ocorreu a pandemia e atrapalhou 
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todo o planejamento da gestão. Ele contou também que, o Governador do Estado tem o sonho de 

realizar as reformas em diversas rodovias da região centro-sul do estado, principalmente a rodovia 

que liga Poço Verde a Simão Dias, o edil espera que os recursos que o Estado receberá através do 

Senador Rogério Carvalho e do Deputado Federal Fábio Mitidieri sejam utilizados para tal, e por fim 

convidou aos poçoverdenses, para comparecerem a convenção do seu partido, utilizando máscaras e 

todas as medidas de proteção contra a COVID-19.  Depois, o senhor vereador Gilson Santos do 

Rosário chamou a atenção para as aglomerações que tem sido feitas nós finais de semana, em praças, 

bares e restaurantes na cidade, e ressaltou que a Pandemia ainda não acabou, portanto as pessoas tem 

que se cuidar, pois não poderão cobrar das autoridades caso o número de casos da COVID-19 

aumentem rapidamente. Ele disse ainda, que apoiou e votou no atual Governador do Estado, mas 

parece que ele não valoriza os próprios sonhos, já que prometeu fazer a reforma da rodovia que liga 

Poço Verde a Simão Dias desde o início do mandato, mas nada fez até o momento. Ele comentou 

ainda, que a máquina da Prefeitura não realizou serviços no Conjunto Acrísio Araújo, o que ocorreu 

foi instalação de uma tubulação, para o escoamento de águas, que passam pelas ruas da primeira 

etapa do Conjunto. 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 dezessete 

de setembro, 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, quinze de setembro de 2020. 

  

 

 

 

Alexandre Almeida Dias/PSB 

Presidente  

 

 

 

José Raimundo de Jesus Souza/PSB 

Vice-Presidente 

 

 

José Alessandro Santana Farias/PT 

Segundo Secretário 

 

 

Pedro de Jesus Santos/PSB 

Vereador 

 

 

 

 

 

 

Amaury Batista Freire/PSD 

Vereador 

 

 

Damares Vieira Cavalcanti/PSD 

Vereadora 

 

 

Emílio de Jesus Souza/PSD 

Vereador 

 

 

Gileno Santana Alves/PSD 

Vereador 

 

 

Gilson Santos do Rosário/PT 

Vereador 

 


