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Ata da Quadragésima Terceira Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em vinte e oito 

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), Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro 

Secretário), José Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário), Amaury Batista Freire, 

Damares Vieira Cavalcanti, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário, Josefa Délia 

Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. A seguir, procedeu-se a leitura das Atas das Sessões 

anteriores. Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: Projeto de Lei 956/2018 - 

Dispõe sobre a denominação de Conjunto Habitacional e vias públicas, localizados no bairro 

Nação, na sede desta municipalidade (Conjunto Habitacional João Leal de Araújo, Rua 

Agostinho Joaquim de Santana e Rua José Raimundo dos Santos), de autoria do senhor 

Presidente Alexandre Almeida Dias; Moção de Pesar 008/2018 - Em virtude do falecimento 

repentino de Nathália Ribeiro Rosário, ocorrido em 24 de agosto de 2018, de autoria coletiva dos 

membros da Casa; Indicação 066/2018 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, Prefeito Municipal, solicitando o que segue: 1.Revitalização do Mercado Municipal, 

localizado no Distrito de São José, nesta municipalidade, de autoria do senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias. No Grande Expediente o senhor vereador José Alessandro Santana 

Farias falou sobre a Moção de Pesar, em virtude do falecimento de Nathália Ribeiro Rosário, e 

destacou que, é muito difícil para a família perder uma criança tão de repente. Ele disse ainda, que 

durante o velório percebeu a comoção e consternação no semblante das pessoas de todas as idades, 

como também daquelas que acompanhavam o cortejo fúnebre, bem como dos comerciantes que 

fecharam seus estabelecimentos, e percebeu que muitas pessoas demonstraram a sua sensibilidade 

diante de um fato tão triste como este. O orador afirmou que, quem acompanhou a celebração na 

igreja, pôde ouvir a mensagem da mãe da saudosa Nathalia, onde se mostrou está muito forte e 

externava para todos que ali estavam quanto a sua filha foi e será importante na vida da família. O 

parlamentar se solidarizou com os pais e familiares da querida Nathalia, e pediu que Deus os 

confortasse nesse momento trágico. Depois, o orador falou sobre a Indicação de sua autoria 

solicitando ao excelentíssimo Prefeito Municipal, a revitalização do Mercado Municipal, 

localizado no Distrito de São José, nesta municipalidade. O edil contou que, no último fim de 

semana visitou o mercado do povoado Feirinha na cidade de Simão Dias, e percebeu que é um 

local muito bonito e organizado, que foi recém-reformado. Segundo os marchantes e pessoas 

daquela comunidade não foram gastos muitos recursos para a reforma do mercado, onde foi 

revitalizada a pintura, construídos dois banheiros masculino e feminino e instalação de forro. 

Segundo o edil, o Distrito de São José está abandonado, apesar de ser o maior povoado do 

município e o mercado da localidade está em total abandono.  Disse ainda que espera que o 

Prefeito Municipal possa fazer alguma coisa pelo povoado até o fim de seu mandato.  Na ocasião, 

o edil falou sobre as eleições que se aproximam e, do comportamento de alguns vereadores que 

tem utilizado a Tribuna para falar sobre política, infelizmente com palavras jogadas ao vento, 

alguns se dizendo contra o golpe, outros a favor, enquanto o povo tem sofrido com as decisões 

políticas do país. Ele alertou a população que observassem com cautela os vereadores e lideranças 

políticas, que certamente pedirão o voto para os candidatos a deputados, governador e senadores a 

comunidade, para que quando a população estiver precisando de ajuda, possam fazer a cobrança 
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ao vereador que levou o candidato até as suas casas. O edil destacou que, o povo sabe quais 

candidatos estão trabalhando, e quais estão abrindo as suas portas para o povo apenas nesse 

período próximo a eleição. E mais, disse que aquele vereador ou líder político, que apresentou o 

candidato ao povo é quem tem a obrigação de atender ao eleitor, pois estão nesta Casa 

representando o povo.  Por outro lado, ele comentou que enquanto alguns vereadores estiverem 

mais preocupados em defender o Prefeito as coisas não irão andar, e abordou a questão do portal 

da transparência da Prefeitura, que não traz as informações sobre o pagamento das bandas 

contratadas para a festa de janeiro, como também das contratadas para o São Pedro do Povo, mas 

o que se sabe, é que as bandas não foram pagas ainda. O edil disse ainda, que curiosamente 

quando as coisas estão boas o portal da transparência funciona normalmente, mas, quando não 

estão sempre entra em manutenção. O senhor vereador José Alessandro aludiu à situação dos 

servidores que estão há algum tempo sem receber, e que sequer podem reclamar, sob pena de 

serem demitidos e ainda ficarem sem receber os salários que estão atrasados. O edil comentou que, 

é preciso reconhecer os acertos, mas, também os erros da gestão municipal, e os vereadores tem o 

papel de fiscalizar a gestão. Ele falou que, gostaria que o colega Amaury utilizasse a Tribuna, para 

falar sobre a situação da saúde do município, explicasse porque o transporte que leva os pacientes 

para Aracaju diminuiu, e porque tem negado vagas no transporte a algumas pessoas, que não 

fazem parte do mesmo agrupamento político, quando elas vão fazer o exame particular, enquanto 

as que fazem parte, e que tem condições de pagar a passagem tem cadeira cativa no transporte?   O 

orador disse ainda que, em gestões anteriores algumas pessoas utilizavam o transporte da saúde, 

para fazer compras em Aracaju, porque eram apadrinhadas pelos vereadores ou pelos Secretários 

da gestão passada. O senhor vereador José Alessandro alertou que, as pessoas estão percebendo 

todas essas mazelas, e irão dar a resposta aos políticos golpistas nas próximas eleições, concluiu o 

edil. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou matérias para a 

Ordem do Dia, deu-se início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor 

Presidente falou sobre o Projeto de Lei 956/2018, que dispõe sobre a denominação de Conjunto 

Habitacional e vias públicas, localizados no bairro Nação, referindo-se ao Conjunto Habitacional 

João Leal de Araújo, Rua Agostinho Joaquim de Santana e Rua José Raimundo dos Santos. O edil 

comentou que, este conjunto está localizado ao lado do Conjunto Françual, e os moradores da 

localidade o abordaram, reivindicando que o conjunto fosse reconhecido por lei, para que os 

serviços públicos e privados possam ser oferecidos na localidade, a exemplo dos correios. Ele 

disse ainda, que os nomes do conjunto e das ruas sugeridos na lei, já são utilizados de forma 

informal pelos moradores, e são de personalidades poçoverdenses, e pediu o apoio dos colegas 

para a aprovação da matéria. E mais, afirmou que o Conjunto Françual passa pela mesma situação, 

pois, não tem lei que regulamente o nome do conjunto, como também as ruas não têm 

denominação, mas, o edil tem tomado providências em relação ao assunto, e já convidou um 

arquiteto, para fazer o levantamento das ruas, para desenvolver um croqui e posteriormente o 

Projeto para legalizar o conjunto. Em seguida, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário pediu 

que, o senhor Presidente da Casa verificasse junto à Superintendência da Caixa Econômica 

Federal a documentação desses conjuntos, haja vista que, a instituição não libera recursos para a 

construção de conjuntos, sem a devida documentação. O senhor Presidente por sua vez, afirmou 

que não existe nenhuma legislação na Casa, mas, achou muito pertinente a sugestão do colega 
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Gilson Rosário e procurará a Caixa, para verificar essa situação.  Na sequência, o senhor vereador 

José Alessandro agradeceu as postagens que têm sido feitas na sua rede social, elogiando o seu 

trabalho, e destacou que essas mensagens o motivam ainda mais a fazer o seu papel da melhor 

forma. O parlamentar disse que, desde a sua candidatura ao cargo de vereador se propôs a fazer a 

diferença na política, e agradeceu a todos que o ajudaram a alcançar esse objetivo. O edil disse 

ainda, que pedirá aos seus familiares que, quando falecer seja sepultado no povoado Saco do 

Camisa, pois, tem muito apreço pela comunidade, e sente como se tivesse nascido lá, pois, sempre 

foi muito bem acolhido pelas pessoas que residem na localidade. E mais, afirmou que na próxima 

quarta haverá uma partida de Futebol na Quadra do povoado Saco do Camisa, com a iluminação 

improvisada feita através de gambiarras, como forma de demonstrar a indignação com o descaso 

da administração pública em relação ao esporte do município, que já foi um celeiro de atletas, 

mas, por falta de oportunidade, muitos se perderam para o mundo das drogas. O orador pediu que 

o Prefeito pudesse tomar providências necessárias, para que as quadras não se deteriorem por 

completo e o esporte seja esquecido no município. Depois, o senhor vereador Gileno Santana 

Alves comentou que, o colega José Alessandro no seu discurso daquela noite, ofendeu os colegas 

vereadores, e destacou que todos os membros deste Poder Legislativo trabalham pelo seu povo, 

cada um dentro de suas possibilidades. Ele comentou também que está no cargo há vinte e seis 

anos, e tem se mantido na vereança porque tem feito um bom trabalho, mas, de fato quando pede 

aos seus eleitores que votem em determinado candidato ao governo ou deputado, a 

responsabilidade recai sobre ele, pois é quem está convivendo diariamente com o eleitor. O edil 

disse ainda, que se o colega fizer o trabalho que tem feito durante toda a sua trajetória política, terá 

sempre uma vaga garantida neste parlamento. E mais, falou que todos os candidatos a Prefeito 

prometem fazer melhor que os de gestões passadas, mas, quando assumem o cargo, sentem as 

dificuldades e responsabilidades de administrar um município. Não obstante, falou que os 

vereadores têm o direito de visitar seus eleitores e pedir o apoio e o voto para os candidatos a 

deputado e governador, e não é necessário que se diga para as pessoas abrirem os olhos, pois, estas 

já conhecem os vereadores de longa data. Por fim, afirmou que, não será necessário a colocação de 

gambiarra na quadra do Povoado Saco do Camisa, pois, amanhã serão instalados refletores no 

local. Na sequência, o senhor vereador Edson Didiu comentou que, as eleições se aproximam e 

percebeu que alguns vereadores escolheram os candidatos que irão apoiar pelo viés ideológico, 

enquanto outros defendem essa teoria, mas, na prática não agem dessa forma. Ele disse também, 

que os deputados que estão em mandato foram escolhidos pelo povo, e a Constituição Federal lhes 

outorgou dentre muitas coisas, decidir sobre o impeachment da Presidente Dilma, já que esta não 

estava correspondendo ao cargo, mas, para o Partido dos Trabalhadores esse ato foi considerado 

um golpe do partido PMDB, e, declarou que o que lhe chama a atenção é que o PT tem mantido 

alianças com o PMDB e com outros partidos, que votaram a favor do impeachment, contradizendo 

o que vinha defendendo desde a cassação da Dilma. O edil disse que é preciso diferenciar as 

coisas e, para ele, as pessoas podem escolher em quem votar, de acordo com a afinidade que tem 

com o candidato, independente do partido que ele esteja filiado, e observar se aquele candidato de 

fato tem feito algo pelo seu município. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson do Rosário 

discordou da forma como o colega José Alessandro se manifestou no seu discurso, e elogiou e 

concordou com o colega Edson Didiu, pelas palavras proferidas, pois, todos devem manter o 
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respeito mútuo. O senhor vereador Gilson Rosário disse que apoia dois candidatos a deputado, os 

senhores João Daniel e Zezinho Guimarães, e destacou que ambos têm serviços prestados no 

município de Poço Verde. O orador comentou que, os vereadores têm o direito de apoiar quem 

quiserem, e mostrar para a população quais os projetos e as intenções do candidato caso seja 

eleito. Comentou também, que apesar do colega José Alessandro afirmar ser contra o golpe, 

segundo informações de outros colegas, apoiará candidatos de partidos que foram favoráveis ao 

golpe da Presidente Dilma, e, pediu que o colega fosse mais coerente em suas palavras, para que 

ele mesmo não se prejudique quando for pedir os votos para seus candidatos.  O edil disse ainda, 

que já apresentou a sua chapa publicamente, que tem candidatos de vários partidos, que escolheu 

dessa forma por ter mais afinidade com os mesmos, pois, é assim que pensa política. Por fim, 

lamentou a forma como o colega José Alessandro se referiu aos vereadores, dando a entender que 

apenas ele trabalha pelo povo, mas, alertou que, as pessoas têm observado o comportamento de 

todos os vereadores e, no momento certo julgarão o trabalho de todos. A seguir, o senhor vereador 

Pedro de Jesus Santos comentou que, muito se falou em golpista na Sessão, e relembrou que, em 

outro momento disse que, cada vereador tem um golpista de estimação, e o colega Didiu tem dois, 

o Senador Valadares e o senhor Valadares Filho. Por outro lado, o colega Gilson Rosário disse 

que o senhor Belivaldo também é golpista, mas, o orador relembrou que, vice-governador não vota 

em impeachment, e outros partidos de esquerda também foram favoráveis ao processo. O senhor 

vereador Pedro disse ainda, que muitos deputados decidiram votar a favor do impeachment, sem 

conversar com seus eleitores, e justificou o seu voto com o argumento das pedaladas fiscais, e 

indagou qual o Governador, Prefeito ou Presidente que nunca empregou da pedalada fiscal na sua 

gestão?  O edil afirmou que, os candidatos que os vereadores não devem se ater a justificativa de 

estar apoiando um candidato, por ele ter feito algo pelo município, pois, se ele está ocupando o 

cargo foi através dos votos que obteve, com o compromisso que ele fez com o povo, e é obrigação 

dele realizar algo pela população, pois, foi para isso que ele foi eleito. Ele indagou ainda, se os três 

candidatos que se apresentaram no município de Poço Verde estão de fato comprometidos com o 

povo, ou apenas demarcando território para as próximas eleições? O orador chamou a atenção que, 

é representante do povo, mas, também é eleitor, tem vontade própria, e vota em quem desejar, e 

respeita a decisão das pessoas de escolherem seus candidatos, e como vivem num estado 

democrático de direito, também exige respeito. O senhor vereador Pedro comentou a seguir que, o 

senhor vereador José Alessandro não decidiu apoiar os três candidatos mais apontados nas 

pesquisas, mas, ressaltou que é preciso analisar essas situações com cautela, e orientou o colega a 

não fazer qualquer colocação ou julgamento, antes dos fatos se sucederem. 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 trinta de agosto de dois mil e dezoito, às dezenove 

horas, realizarem a próxima Sessão Ordinária, e para constar eu, vereador Edson de Jesus Reis 

Santos, lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, em vinte e oito de agosto de 2018. 
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