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

quatro 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, Gilson Santos 

do Rosário, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. Em seguida foi apresentada a 

seguinte proposição: Moção de Pesar 034/2020 - Em virtude do falecimento do senhor José de 

Araújo Irmão, ocorrido em 22 de setembro de 2020, de autoria do senhor vereador Edson de Jesus 

Reis Santos. No Grande Expediente, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias falou sobre 

o verdadeiro papel dos vereadores, que é legislar, apresentar Indicações para que, o Poder Executivo 

possa realizar ações voltadas para a melhoria da qualidade dos serviços públicos e consequentemente 

na vida das pessoas, e neste sentido, ele falou sobre as indicações que, ele apresentou solicitando a 

recuperação de vias públicas. Ele lamentou o falecimento de um jovem, em decorrência de um 

acidente, ocorrido no último sábado, ocasionado por um buraco, existente na Rua da Pizzaria do João 

do Vaqueiro, no bairro Vaquejada, e destocou que já foi solicitado diversas vezes a Gestão 

Municipal, que tapasse aquele buraco, como também fosse feita a sinalização do quebra-molas 

localizado no local, como também pediu que o morador da referida rua, que segundo informações de 

terceiros está com a posse da placa de sinalização, colocasse-a no local, para que não ocorressem 

outros acidentes. Ele chamou a atenção para outro acidente, que ocorreu na entrada do Posto de 

Jobelson e, destacou a responsabilidade do Governo Municipal, e na oportunidade, solicitou que os 

condutores de veículos tivessem mais atenção ao trafegarem pelos trechos citados. Ele comentou que, 

algumas pessoas lhe informaram que, a gestão está retirando a piçarra da região do Bom Jardim para 

tapar os buracos de outras localidades, enquanto a comunidade, que também possui buracos nas suas 

vias, está sendo esquecida. Ele pediu que, a Secretaria Municipal de obras sinalizasse com fitas de 

segurança, o buraco do tanque que está sendo cavado, para que não ocorram graves acidentes, pois é 

um buraco muito profundo. O edil comentou ainda, que alguns funcionários estão sendo perseguidos, 

independente de serem competentes, pelo simples fato de não acompanhar o grupo político do atual 

Prefeito, e destacou que o Prefeito têm tratado os servidores apenas como eleitores e possíveis cabos 

eleitorais. O edil pediu para as pessoas que não apoiam e não acreditam neste Governo, que não se 

exponham tirando fotos com outros candidatos, nem digam em qual candidato irão votar, para não 

perderem seus empregos. O edil afirmou que foram apresentadas inúmeras indicações nesta Casa, 

solicitando o recapeamento das rodovias que ligam Poço Verde a outros municípios, pois todos estão 

sofrendo com as péssimas condições das estradas, e destacou que espera que as promessas feitas nos 

palanques e nos planos de governo sejam cumpridas dentro do mandato, mesmo que seja no período 

eleitoral.  Na oportunidade, ele chamou atenção do Governo Municipal, para o Projeto de Lei que, foi 

aprovado pela Casa, mas foi vetado pelo Prefeito, e na próxima sessão este assunto será debatido. Ele 

comentou também que, o Projeto de Lei 994/2020 em tramitação nesta Casa, não foi aprovado até o 

momento, porque está aguardando atitude do Governo, de retirar a matéria, fazer a correção da 

redação, para em seguida a Casa deliberar sobre o assunto. O edil solicitou que, a Secretaria 
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Municipal de Obras fizesse a demarcação das ruas no terreno do Conjunto Acrísio Araújo Dória, com 

a retroescavadeira, e destacou que, já solicitou esse serviço, mas sempre tem recebido como resposta 

a justificativa de que, depende de liberação do setor jurídico da Prefeitura, enquanto isso, o 

equipamento tem realizado vários serviços em terrenos de particulares.  E mais, afirmou que tem 

recebido mensagens de Professores indagando se o Prefeito vai encaminhar o Projeto de reajuste do 

Piso do Magistério, e ressaltou que, o chefe do Executivo não encaminhará a matéria, concedendo os 

direitos previstos em lei, desafiando os servidores apenas por capricho.  Ele disse ainda, que alguns 

vereadores que estavam desaparecidos há mais de três anos, surgiram agora com vários carros 

transportando pessoas doentes para Aracaju, e destacou que isso não é função do vereador, mas 

cobrar ao Prefeito Municipal o cumprimento das suas obrigações, de manter uma saúde de qualidade, 

com atendimento médico na cidade e também nos povoados, e que faça valer os votos que recebeu.  

Depois, o parlamentar pediu que, o colega vereador do povoado Saco do Camisa o respeitasse como 

professor e vereador, assim como ele tem respeitado. O orador contou que o edil chegou a um 

determinado estabelecimento comercial, referindo-se aos vereadores de forma genérica, utilizando o 

termo "farinha do mesmo saco", como se todos fossem iguais, mas o edil destacou que, se fosse um 

tubérculo, seria de boa qualidade, daqueles que produzem uma farinha muito boa, diferente da 

qualidade da farinha do outro edil, e pediu que ele não se comparasse a ele, pois cada um é diferente, 

e o respeito às diferenças é que fazem uma política verdadeira.  Ele disse ainda, que o referido 

vereador tem dito em vários lugares que, o senhor vereador José Alessandro não tem votos e 

desafiou algum candidato ou vereador trazer quaisquer testemunhas de que, ele falou mal do colega. 

E mais, destacou que não utiliza este tipo de prática, e conquista votos falando bem de si, e 

demonstrando as suas ações e o que pode fazer futuramente. Ele comentou que, já fez várias coisas 

pelo povoado Saco do Camisa, não com interesse em ser vereador, mas porque ama as pessoas da 

comunidade, e sabe que muitas pessoas não votam nele, e respeita a escolha delas. O edil afirmou 

que não admite ser comparado ou incluído junto com a "farinha do pula-pula, que se vende", para os 

políticos, e destacou que não se faz parte dessa "farinha maldita, grossa e sem gosto".  O edil disse 

também que, na próxima Sessão apresentará alguns Projetos de Lei que visam alterar o nome de ruas, 

haja vista que a comunidade pediu-lhe que fosse alterada, pois não concorda em morar em ruas que 

homenageiam ex-presidentes que cometeram atos terríveis contra a população, e, concluiu se 

solidarizando com a família do jovem que faleceu no acidente. 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 as dificuldades e o sofrimento que as pessoas estão 

passando, porque não existe uma política social na cidade, e as pessoas precisam procurar os 

vereadores para conseguir comprar medicação, já que o município não oferece apoio a elas, muitas 

vezes quando aborda esse assunto no Plenário é criticado, e até dizem que perderá votos se continuar 

falando sobre isso. O edil orientou as pessoas a não votar por amor, nem pela compra, e escolham 

candidatos que busquem empregos e representar a todos, e não a alguns aliados. Ele relembrou que, 

trouxe na Sessão passada a informação de um cabo eleitoral de vereador, que recebeu mais de R$ 43 

mil reais sem trabalhar, e tem muitos outros que estão recebendo, e indagou se a gestão está 

preparando algum dossiê, para essas pessoas assinarem constatando que trabalharam em alguma 
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Secretaria?  O edil afirmou que essas denúncias têm que ser feitas, pois é o dinheiro do povo que está 

sendo desperdiçado, e por isso ele reafirmou que as pessoas têm que votar com consciência, para que 

este tipo de coisa não aconteça. Em seguida, o senhor vereador Amaury Batista Freire comentou 

que, os serviços públicos municipais estão funcionando, as estradas estão sendo feitas e todos são 

testemunhas de que os recursos chegaram e as ações estão sendo realizadas, ao contrário da gestão 

passada, que desviou os recursos de várias obras. Na oportunidade, o edil agradeceu a Deus e ao 

povo de Poço Verde, que contribuiu para que os casos de COVID-19 diminuíssem, e pediu que todos 

continuem fazendo a sua parte, para que a Pandemia seja totalmente controlada, e pediu proteção 

divina para todos que trabalham na linha de frente do combate ao coronavírus.  Por fim, ele disse que 

o Prefeito é bom e espera que ele continue trabalhando pela cidade, e não importando de onde 

venham as emendas. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário falou que, o 

Prefeito está sendo bom, porque é ano eleitoral, pois passou três anos sem fazer nada, e pediu que a 

gestão esclarecesse para todos, como gastou R$ 488 mil reais de combustíveis, abastecendo apenas 

sete veículos durante cinco meses?  Ele falou sobre o atendimento de saúde, e contou que uma jovem 

com sintomas gripais buscou atendimento, mas não havia médico na ala COVID-19 e teve que voltar 

para casa, e as pessoas que a atenderam pediram que ela retornasse às 19 horas, mesmo assim ela não 

foi atendida, pois o médico se negou a atender, e ela teve que buscar auxílio em uma farmácia e 

voltou para casa contando com a sorte. O edil comentou que, sempre trás a verdade para está Casa, e 

não tem vergonha de dizer que fez parte da administração do atual Prefeito, bem como de outras 

gestões. Ele pediu ainda que, o colega José Alessandro expusesse o nome do vereador que, indicou o 

assessor que recebeu os R$ 43 mil reais sem trabalhar, pois as pessoas querem esclarecer este 

assunto. E mais, o edil comentou que nunca teve assessor, nunca pediu emprego para pessoas ficarem 

em casa, mas já pediu emprego para pessoas amigas, que demostraram o seu trabalho para a 

sociedade. Por conseguinte, o senhor vereador Gileno Santana Alves falou que, se alguém disser que 

ele teve ou tem assessor pessoal nesta Casa estará faltando com a verdade. Ele disse também que, o 

senhor Roberlândio trabalhou na câmara durante seis anos, pela sua própria competência e serviu ao 

Poder Legislativo. O edil comentou que, soube que um vereador visitou algumas pessoas no povoado 

Saco do Camisa, pedindo voto e quando a pessoa dizia que votaria no senhor Gileno, o indivíduo 

indagava porque ele votaria neste candidato, se ele nunca fez nada pelo povoado. O edil lamentou 

essa afirmação, e destacou que, através do seu mandato conseguiu várias melhorias para o seu 

povoado, e é uma falta de respeito e muito vergonhoso alguém dizer o contrário.  Ele disse ainda, que 

o colega que fez essa afirmação é o pior vereador, que entrou neste Poder Legislativo, e a resposta 

ele verá nas urnas, pois ele não vale nada.  Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos 

comentou que, o colega Amaury está querendo enganar a população, dizendo que os recursos 

chegaram agora, mas as pessoas sabem que não é verdade, haja vista que todos os anos a Câmara 

vota o orçamento municipal, e a cada ano os valores só aumentam, e elencou que os valores 

ultrapassaram mais de R$ 40 milhões desde 2017, e destacou que a gestão não deveria usar esse 

argumento para justificar a ineficiência, haja vista que todas as informações sobre recursos estão no 

Portal da Transparência, e é uma irresponsabilidade imensa um vereador usar a tribuna para dizer 

que os recursos acabaram de chegar, e pediu que as pessoas não acreditassem nessa informação, pois 

não é verdadeira.  Continuando, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, como 
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o colega Pedro informou anteriormente todos os anos, o município teve orçamento e, ele sempre 

aumentou ao longo dos quatro anos. O edil disse ainda, que as pessoas não são cegas e farão à 

escolha certa, ele acredita que as pessoas estão sofrendo e não querem perdurar no sofrimento.  Essa 

desculpa de que o recurso chegou agora é uma falácia, ou o município está usando o dinheiro da 

COVID-19, para fazer as obras? Ele disse ainda, que não se calará enquanto ele ver o povo sofrendo, 

pois está nesta Casa para defender os direitos da população e não para defender o Prefeito, e 

certamente se os serviços públicos estivessem de fato funcionando, as pessoas não estariam buscando 

todos os vereadores para buscar medicação, ou exames. Por fim, ele se solidarizou com a família do 

senhor José de Araújo Irmão, ocorrido em 22 de setembro de 2020, e pede a Deus que console os 

familiares que perderam a companhia do senhor José, um homem muito digno, honesto, simples, que 

deixou muita saudade.  A seguir, a senhora vereadora Josefa Délia Felix dos Reis comentou que, na 

próxima terça não poderá estar presente na sessão, pois acompanhará sua filha, que passará por uma 

cirurgia, e pediu para adiar as votações se possível. Depois, o Presidente da Casa afirmou que, na 

próxima sessão serão votados os Projetos de Lei que estão em pauta. 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 vinte e nove 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, vinte e quatro de setembro de 2020. 
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