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Ata da Quadragésima Sétima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, 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, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário, Josefa Délia Félix dos Reis e 

Pedro de Jesus Santos. A seguir, procedeu-se a dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior. Em 

seguida, houve a apresentação das seguintes proposições: Moção de Congratulação 021/2019 - 

Congratulações a todos que fazem parte da Ki-Pão, em virtude dos 25 anos de existência, nesta 

municipalidade, de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos; Indicação 122/2019 - 

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, solicitando o que segue: 1.Modernização, reparos e 

ampliação da iluminação pública no Distrito São José, em regime de urgência, de autoria do 

senhor vereador Pedro de Jesus Santos; Indicação 123/2019 - A Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo, solicitando o que segue: 1.Conserto imediato da bomba de pressão, utilizada na 

limpeza do CECAF, de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos; Indicação 

124/2019 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito Municipal, 

solicitando o que segue: 1. Providências emergenciais junto a Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo, voltadas para a melhoria das estradas vicinais abaixo discriminadas com a utilização 

de máquina Patrol: a) Cova da Índia/Malhada Grande; b) Rio Real/Marco do Meio; c) Lagoa do 

Junco e comunidades adjacentes, esta de autoria do senhor vereador Gilson Santos do Rosário; 

Indicação 125/2019 - A Secretaria Municipal de Obras, solicitando o que segue: 2. Limpeza da 

rua entre o estacionamento do CECAF e o Fórum, em regime de urgência; Indicação 126/2019 - 

A Secretaria Municipal de Educação, solicitando o que segue: 1. Limpeza em regime de urgência 

da parte externa da Escola Municipal Governador Antônio Carlos Valadares; 2.Implantação de 

horta na parte externa da Escola Municipal Governador Antônio Carlos Valadares, estas últimas 

de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias. No Grande Expediente, o senhor 

vereador José Alessandro Santana Farias falou sobre a situação em que, se encontram as ruas e 

praças do município, e destacou que não adianta o Prefeito encher as redes sociais com mentiras, 

pois as pessoas estão vendo o que está  acontecendo. O edil falou sobre a Indicação solicitando 

que seja feita a limpeza da rua entre o estacionamento do CECAF e o Fórum o mais breve 

possível, e pede a colaboração das pessoas que residem nas proximidades, para não jogar lixo 

naquele local. Ele disse ainda, que realizou visitas às escolas municipais da sede do município, e 

destacou mais uma vez, a qualidade dos produtos de hortifrutigranjeiros, e, acrescentou que, os 

demais produtos e cereais estão sendo entregues de forma correta, dentro do prazo, sendo 

atendidas as marcas que foram de fato licitadas, e parabenizou o Secretário Municipal de 

Educação e os fornecedores, que estão agindo dentro da lei. Na oportunidade, o edil parabenizou o 

Prefeito Municipal, o Secretário municipal de Heliópolis e todos os servidores da educação 

daquele município, pelo sucesso da feira literária, que ocorreu na cidade, com a participação de 

todas as escolas municipais no evento. O edil falou também que, o Prefeito Municipal utiliza- se 

de prerrogativas legais, para se favorecer a exemplo do que ocorria com a lei que amparava o 

Poder Executivo a pagar os servidores no dia 10 de cada mês, e ressaltou que, no mês passado o 

gestor só pagou a regência de classe, porque foi obrigado pela justiça, e não por vontade própria, 
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como expôs nas redes sociais. O edil disse inda, que este mês os professores não receberam a 

regência de classe nem as férias. E, comentou que, os vereadores são representantes do povo, e 

devem fazer com que o Poder Executivo cumpra o seu dever. E, a seguir, denunciou o parlamentar 

que os candidatos a conselheiro estão usando os carros do município, para fazer campanha.  O edil 

afirmou que, o município gasta muito com saúde, levando as pessoas para Aracaju ou Lagarto, 

porque não faz a prevenção correta.  Ele pediu que o Prefeito respeitasse o povo, os servidores, 

que estão recebendo parcelado, muito diferente do início da gestão que pagava antecipado, 

segundo as redes sociais. O edil parabenizou o Prefeito de Poço Verde e da cidade de Fátima pela 

construção da ponte do povoado Bomfim. Por fim, parabenizou os alunos da Escola Antônio 

Carlos Valadares, pelo Projeto Horta Orgânica, com a parceria da Universidade Federal de 

Sergipe. Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos parabenizou a 

panificadora Ki-Pão pelos 25 anos de existência no município.  Ele falou também sobre a bomba 

que faz a limpeza do CECAF, que está defeituosa, e pediu que o Governo Municipal tomasse 

providências o mais rápido possível, para que a limpeza do local seja feita com mais qualidade e 

higiene. O senhor vereador Edson falou sobre o aviso, em relação ao funcionamento da clínica, 

que será apenas pela manhã, e destacou que não compreende como as pessoas serão melhor 

servidas, em apenas um turno, se em dois turnos não está  tendo atendimento? Ele afirmou que, as 

coisas estão piorando a cada dia no município, e refletiu sobre a falta de humanização do 

atendimento na clínica de saúde do município de Poço Verde, em relação a outras cidades. Disse 

ainda que, não é fácil estar estimulado e trabalhar com prazer, com os salários atrasados, e as 

frequentes trocas de Secretários tem dificultando ainda mais a execução de serviços básicos e 

complexos, além disso, muitas regras e procedimentos desnecessários estão sendo adotados, para 

marcação de exames, consultas entre outras coisas, enfatizou o orador, que indagou o que 

ocasionou o acidente com o ônibus que transporta os pacientes? Ele afirmou que, antes do 

acidente ocorrer, já alertava a situação dos veículos do município, e, afirmou que faz o seu papel, 

de vereador diariamente, cobrando atitudes, fazendo Indicações e Requerimentos para que os 

responsáveis esclareçam os problemas que estão ocorrendo no município. Ele falou ainda, que as 

pessoas não devem perder as esperanças de uma cidade melhor, e falou que apoiará à senhora 

Edna Dória, na candidatura a prefeita desta cidade, e destacou que as mulheres se sentirão 

representadas por esta, e destacou a importância da mulher na política, dando o exemplo as 

vereadoras Délia e Damares.  Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou 

sobre a importância dos Conselheiros Tutelares e, desejou sucesso aos candidatos ao cargo. Ele 

falou também sobre a solicitação de um munícipe, que o Prefeito fizesse a limpeza das ruas do 

Distrito de São José, em uma rede social e afirmou que, já havia feito a Indicação ao Prefeito, 

solicitando esse serviço, mas a comunidade está muito decepcionada com a gestão municipal, 

inclusive o morador que postou mensagem na rede social. O edil refletiu sobre as 

responsabilidades do Prefeito e dos vereadores, e afirmou que os edis têm cumprido o seu papel, 

legislando para a melhoria da comunidade, mas infelizmente o Poder Executivo está colocando em 

prática apenas o que a justiça o obriga, a exemplo da regência de classe. O edil disse ainda, que a 

senhora Edna Dória está demonstrando força política dentro do município, e é um nome muito 

cobiçado para pleitear as eleições para Prefeito no município em 2020, além disso, as mulheres 

seriam muito bem representadas. Ele sugeriu ainda, a senhora Edna Dória que nas suas visitas nas 
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comunidades, que escute o povo, e que dê a oportunidade das pessoas exporem as suas demandas, 

e se for candidata a Prefeita, que esboce no seu Plano de Governo, aquelas que sejam possíveis de 

serem realizadas, que estejam de acordo com a realidade econômica do município, e não faça 

como outros que fizeram as pessoas acreditarem em projetos grandiosos e quase impossíveis, em 

decorrência do alto custo, como uma maternidade. Ele disse ainda, que as pessoas que confiam o 

voto a um político, merecem respeito, por isso cumpre o que promete, pois acredita na ‘palavra’ 

das pessoas, pois foi educado dessa forma, e emocionado, o edil falou sobre o legado, que o seu 

falecido pai deixou para ele e seus irmãos, e refletiu que na data de hoje, completam 20 anos de 

seu falecimento. Por meio de aparte, o senhor vereador Gileno Santana Alves comentou que, 

admira o trabalho do vereador Pedro de Jesus, e sempre defende o colega, pois o respeita muito, e 

se entristece por ver que algumas pessoas criticam-no, sem saber do seu trabalho. Ele afirmou que, 

a situação em que se encontra o Distrito de São José é lamentável e, pede que o Prefeito tome 

providências. Na oportunidade, o edil parabenizou o atendimento de um médico plantonista, que 

atendeu um paciente, que levou a unidade de saúde no último domingo, e, destacou que, o 

profissional foi muito eficiente e rápido, e declarou que gostaria que todos agissem da mesma 

forma. Continuando, o senhor vereador Pedro de Jesus comentou que, se a Casa Legislativa deve 

debater constantemente as políticas públicas do município, que se forem realizadas a contento, a 

população será melhor assistida, e estará satisfeita com a gestão municipal, seja na saúde, 

educação ou assistência social. Ele relembrou que, na gestão do Prefeito Antônio Doria, o 

município de Poço Verde foi muito valorizado, com as obras e benfeitorias que trouxe, e sugeriu a 

senhora Edna Dória que continue ouvindo a população, e que dê a atenção que o povo merece.  

Em seguida, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que ouviu atentamente a fala 

dos colegas, e destacou que o comentário do vereador José Alessandro compromete a candidatura 

dos conselheiros tutelares, pois segundo o próprio edil existem candidatos que estão 

acompanhando a pré-candidata Edna Dória durante visita a esta Casa. Ele falou ainda, que o 

salário dos servidores está atrasado, o que é um fato lamentável, mas relembrou que não é a 

primeira gestão que atrasa os vencimentos dos servidores, pois na gestão anterior o salário foi 

dividido em 12 parcelas, e os colegas sabem muito bem deste assunto. Ele relembrou que, o 

Prefeito passado utilizou recursos do FUNDEB, para pagar empreiteiras, e destacou que, quanto 

mais candidatos se dispuserem a disputar as eleições, mais opções haverá, para o povo escolher. O 

senhor vereador Gilson Rosário comentou que, as eleições estão se aproximando, e destacou que 

os colegas devem deixar as paixões políticas de lado, e defender o que é melhor para o povo. Ele 

afirmou que, infelizmente o município  tem passado dificuldades financeiras, e tem dívidas 

trabalhistas muito altas, que vem acumulando há  vários anos, e relembrou que a assessoria 

jurídica dessa Casa em sessão anterior já  alertou que, o município corre o risco de não ter recursos 

para pagar a folha de servidores na próxima gestão. Ele destacou  que, os vereadores devem   lutar 

por uma cidade melhor a cada dia, e afirmou que não pretende pleitear as próximas eleições como 

vereador, e agradeceu aos seus eleitores que o conduziram a esta Casa por vários mandatos. Ele 

sugeriu ainda, que o Presidente, em outras  ocasiões, possa convidar outras pessoas a sentarem na 

bancada, a exemplo como o Prefeito Municipal, que é  uma autoridade e merece estar junto aos 

vereadores, por ser uma autoridade  do município. O edil   orientou aos munícipes  observarem os 

políticos antes e depois da eleição, para ver se estes  mantêm  a mesma postura e seguem a mesma 
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linha de pensamento. Por meio de aparte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos relembrou 

que, nas gestões passadas o colega Gilson Rosário era vereador da situação e testemunha, de que a 

oposição falava que a gestão municipal da época não realizava algum serviço, porque não queria, 

pois havia dinheiro, que os gestores eram ladrões, e prometeram que faria diferente quando 

assumisse a Prefeitura, mas a realidade é  que não estão  fazendo o que se propuseram. Ele falou 

que, os vereadores tem que ter a responsabilidade  sobre o que falam, e não devem inflamar o 

povo, com informações desencontradas,   se utilizando do argumento de que  os problemas foram  

provenientes apenas a gestões passadas, e afirmando que as dificuldades financeira só  existem  

nessa gestão, o que não é  verdade.  Continuando, o senhor vereador Gilson Rosário comentou 

que, o colega não compreendeu o que ele falou, porque nunca falou que seus adversários políticos 

eram ladrões, ao contrário, e sempre afirmou que cada um é responsável pelos seus atos e 

palavras, e cabe aos eleitores julgar aqueles que são melhores para o cargo seja de Prefeito ou 

vereador, e destacou que alguns colegas que se referiam dessa forma não estão mais no cargo. E 

mais, comentou que não concorda que as dívidas de uma gestão passem para outra, mas é o 

sistema existente. Ele destacou que, o voto é uma responsabilidade muito grande e, as pessoas 

devem ser esclarecidas, para escolher a melhor opção para o cargo pretendido, e chamou a atenção 

de todos para isto. E, por não haver outros edis para se manifestar no 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 comentou 

que, o colega Gilson criticou a presença de alguns conselheiros na Sessão, por estarem 

acompanhados da senhora Edna Dória, ele também declarou que sempre cobra a presença das 

pessoas nas Sessões, mas quando comparecem reclama, e destacou que a forma como ele se 

comporta na sessão é  a mesma  desde o primeiro dia de mandato, e quem o acompanha  sabe que 

ele não  toma cafezinho, nem liga para o Prefeito, mas o respeita como autoridade, mas, destacou 

o parlamentar  que o chefe do executivo não  respeita esta Casa, pois,  declarou recentemente que  

as Indicações  dos vereadores não valem nada, e ressaltou o edil que as Indicações  são  as 

demandas do povo. Ele lembrou que, o Prefeito  atual obteve  90% dos votos dos professores, e 

atendeu a categoria apenas no primeiro ano, e ultimamente  tem esquecido esses profissionais, que 

são lembrados apenas no ano da eleição. O edil pediu que o Prefeito pudesse fazer a limpeza no 

acostamento  da Rodovia próximo ao Conjunto Silvino Augusto, para que os ônibus  possam 

encostar, e depois construa um ponto de ônibus para as pessoas aguardarem a condução abrigadas 

da chuva e do sol. Ele falou também que, o senhor  Gilson critica muito a gestão passada, e 

destacou  que ele era uma das lideranças, que faziam parte do grupo, além de ser uma autoridade, 

mas na época não tomou posicionamento sobre os problemas que relatou. Por conseguinte, o 

senhor vereador Gilson do Rosário falou que muitas vezes as pessoas ouvem apenas o que querem 

ouvir, e destacou que não falou que o colega José Alessandro só se pronuncia quando a plenária 

está cheia, ao contrário,  reconhece  que o colega edil é um dos que mais fala em todas as Sessões 

que está presente. Ele disse ainda, que político toma o seu cafezinho com quem quer, e o tempero 

fica a critério de cada um, e de forma alguma esqueceu o seu passado, mas afirmou que todos 

devem aprender com os erros e acertos. Ele disse ainda, que o colega sempre fala sobre o 

esgotamento sanitário do Conjunto Françual e, alertou que esses problemas provêm da construção 

de casas, sem a infraestrutura necessária, e o gestor da época não se preocupou com este assunto, e 
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o atual está sofrendo as consequências, por isso, chamou a atenção para a necessidade de ações do 

presente, estarem respaldadas de responsabilidades para que no futuro não ocorram problemas 

graves como este, ou mesmo na questão financeira, e citou exemplos. Continuando, o vereador 

Pedro de Jesus Santos comentou que, apresentou Indicação solicitando que, o Poder Executivo 

tome providências, em relação à iluminação pública de algumas ruas do Distrito São José, que 

estão completamente às escuras. Ele falou sobre a importância do debate nesta Casa, e destacou 

que colega Gilson Rosário tem muita experiência, mas não deve utilizá-la para esconder os fatos, 

e sugeriu que este reconheça que após o impeachment de Dilma Rousseff o país teve um sério 

atraso em todos os sentidos, causando impacto na economia e não foi diferente em Poço Verde, 

que sofre até hoje com as consequências deste problema. Ele afirmou ainda, que se deve fazer a 

comparação entre os últimos orçamentos da gestão passada e da atual, e ser transparentes para 

discutir essas questões, e quando levantar os questionamentos, a exemplo a dívida de 17 milhões, 

trazer as respostas, para que os assuntos sejam esclarecidos, para que a população possa saber qual 

a realidade dos fatos.  Ele disse ainda, que a Câmara tem a obrigação de sempre questionar, 

porque o município não está pagando os servidores dentro do mês atualmente, se em 2017 no 

primeiro ano de mandato, o Prefeito pagou tudo correto? Ele destacou que, a Câmara foi proativa 

quando apresentou uma lei, obrigando o município a pagar os servidores dentro do mês, uma 

conquista muito importante para todas as classes. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de 

Jesus Reis Santos comentou que, todos os discursos da noite, são uníssonos num tema: Poço 

Verde tem que melhorar, e destacou que sempre alertou ao Prefeito que 13(treze) Secretarias eram 

muito para o município. O orador disse ainda, que essas dificuldades financeiras não são da gestão 

passada, e sim desta gestão, que começou bem, mas se perdeu no caminho, e agora tem dado estas 

desculpas, sempre atribuindo a responsabilidade de todos os problemas à gestão passada, e 

afirmou que, não foi tão ruim como a atual, onde as pessoas não têm nem o direito de reclamar. O 

senhor vereador Edson afirmou que, a gestão municipal é feita por um conjunto de pessoas, e 

infelizmente muitas coisas acontecem e, nem mesmo o Prefeito tem conhecimento, por isso, o 

próximo Prefeito tem que ser muito técnico, e resolver os problemas que assolam o município, e 

destacou que continuará lutando para a conquista de um futuro melhor. Depois, o senhor vereador 

Gileno Santana Alves comentou que, todos os Prefeitos do município passaram por crise, assim 

como os vereadores também passam por momentos difíceis, e declarou que ele mesmo já precisou 

tomar empréstimos, para honrar com seus compromissos e ajudar as pessoas que mais precisam. 

Ele afirmou que, infelizmente o Prefeito não está pagando ou deixando de cumprir seus 

compromissos, porque não tem recursos, e, declarou que não deseja que ninguém tenha as 

contrariedades que um Prefeito tem, quando é criticado por não fazer algo, porque não tem 

condições de fazer. Ele lamenta muito que, isso esteja acontecendo e, chamou a atenção que quem 

mais sofre é a população. Em seguida, o senhor Presidente comentou que, recentemente a Lira 

Santa Cruz postou nas redes sociais, mensagens lamentando a falta de apoio, principalmente do 

Poder Executivo, e destacou que aquela instituição social tem papel importante, pois além de 

desenvolver as capacidades dos jovens, também os ensina uma profissão. Ele destacou que esta 

casa tem contribuído com a Lira, e destacou que, ano passado, foi colocada uma emenda no 

orçamento, mas infelizmente não foi cumprida pelo Prefeito. Ele disse ainda, que este ano, 

apresentará uma nova emenda, para que o Prefeito possa realizar um convênio com a instituição, 
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que há 20 anos não tem o apoio de nenhum Prefeito. Na oportunidade, o edil relembrou que 

quando foi eleito, o Presidente da Câmara na época, o senhor vereador Pedro, entregou um 

exemplar do Regimento Interno da Casa, para os novos vereadores, para que tomassem 

conhecimento sobre as regras, e destacou que, algumas regras em relação à presença, a inscrição 

para o Grande Expediente, é atribuição do primeiro secretário, antes do início da Sessão. O edil 

disse ainda, que todos os vereadores tem feito diversas Indicações para melhorar a qualidade de 

vida dos moradores do município, e destacou que infelizmente o Poder Executivo não tem 

cumprido, e destacou que a Câmara tem se esforçado, para que a população interaja com os 

vereadores, através das transmissões das Sessões via internet, e vejam o que os vereadores estão 

fazendo, e destacou que espera que o próximo Prefeito seja mais técnico, e que dialogue com a 

Casa, para ajudar na tomada de decisões. 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 doze de setembro de dois mil e dezenove realizar 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 2019.  

 
Alexandre Almeida Dias/PSDC 

Presidente 

 

José Raimundo de Jesus Souza/PSB 

Vice-Presidente  

 

Edson de Jesus Reis Santos/PSB 

Primero Secretário 

 

José Alessandro Santana Farias/PC do B 

Segundo Secretário 

 

Amaury Batista Freire/PSC 

Vereador 

 

Gileno Santana Alves/PMN 

Vereador 

 

Gilson Santos do Rosário/PMN 

Vereador 

 

Josefa Délia Félix dos Reis/PP 

Vereadora 

 

Pedro de Jesus Santos/PDT 

Vereador 


