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

outubro, 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 e 

Damares Vieira Cavalcanti. Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: Projeto de 

Lei 1006/2020 - Dispõe sobre a estimativa das receitas e fixação das despesas para o orçamento geral 

do Município de Poço Verde, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2021, e dá 

outras providências, este de autoria do Governo Municipal; Indicação 072/2020 - Ao Governo 

Municipal, propondo o que segue: 1. Providências junto a Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo, voltadas para a construção de redutores de velocidade nos dois sentidos da Rua Ana 

Benevides do Rosário, nas proximidades da Mercearia e Panificadora Pingo de Mel, na sede desta 

municipalidade; 2. Providências junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a 

conclusão da melhoria da estrada vicinal da região do Povoado Ladeira do Tanquinho, no trecho 

compreendido Cemitério/Povoado Ladeira do Tanquinho, de autoria do senhor vereador José 

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

Farias comentou que, o atual Governo Municipal, juntamente com o Prefeito engana as diversas 

classes do município, e destacou que, dos dezoito itens existentes no plano de governo do atual 

Prefeito, apenas dois foram colocados em prática, e infelizmente aquelas apresentações que eram 

feitas pelos secretários municipais ficaram na teoria, mas a população quer um governo que esteja 

voltado para a solução dos problemas da comunidade. Ele comentou que, há dois anos, em uma 

audiência pública, o Prefeito de forma deselegante e sem educação, disse que as Indicações e 

Requerimentos feitos nesta Casa, deveriam ser rasgados. Ele indagou aos colegas por que estão 

calados, diante de tantas coisas ruins que, estão acontecendo em nosso município? Na oportunidade, 

o edil convidou o Presidente do Sindserv, senhor Jackson para falar sobre a questão do reajuste dos 

salários dos servidores, e destacou a falta de desrespeito e descaso do Prefeito Municipal. O edil 

comentou que, muitas vezes algumas pessoas publicam fotos nas redes sociais, dizendo que apoia o 

Prefeito, e indagou qual benefício ou vantagem, que esses cabos eleitorais, que se denominam 

representantes de comunidades trazem para a região onde vivem?  E mais, percebe que quando 

algumas pessoas aliadas ao grupo do Prefeito, começam a criticar o governo atual são imediatamente 

caladas, com a oferta de um emprego, para simplesmente receber sem trabalhar, enquanto a 

comunidade é esquecida.  O parlamentar chamou a atenção que, as pessoas têm que entender que o 

voto vale muito e não deve ser vendido.  Continuando, o edil falou sobre as diversas Indicações para 

a reforma nos banheiros do povoado Queimada Comprida, e destacou que, as escolas estaduais 

receberam vários recursos do governo, para a reforma e adequação dos prédios, visando o retorno das 

aulas presenciais, e refletiu que, não houve planejamento para o início das aulas remotas, certamente 

não haverá para as aulas presenciais do município. Na ocasião, o edil comentou que visitou a Praça 

da comunidade Lagoa do Junco e da Ladeira do Tanquinho, e refletiu que o Projeto prevê a 

colocação de brita e grama, mas só foi colocada a brita no local, os moradores da comunidade 

indagaram quem cuidará daquele espaço, pois prevê possíveis problemas no local, se não houver uma 
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pessoa responsável.  Depois, ele afirmou que, um amigo indagou-lhe se tinha desistido da 

candidatura, pois ouviu muitos boatos na cidade, sobre este assunto. O edil por sua vez, reafirmou 

que é candidato, e continua indo na casa das pessoas, ouvindo as suas ideias e reivindicações, e 

destacou que continuará fiscalizando e cobrando, apesar de estar sendo muito criticado, pois acredita 

que está no caminho certo. O edil disse que, as pessoas estão cobrando a entrega das casas do 

Conjunto Marcelo Deda, e ressaltou que é um desrespeito com as pessoas essa demora.  O edil falou 

sobre o Projeto de Lei 1005/2020 de sua autoria, que trata da alteração da denominação de 

logradouros públicos, que atualmente homenageiam três ex-presidentes, que segundo a história 

nacional cometeram crimes contra o povo. Ele sugeriu que, os nomes das praças homenageiem 

pessoas que, fizeram parte da história do município, como senhor Ferreira, um homem centenário, 

que morou por muitos anos na Praça Tancredo Neves, e merece ser homenageado. A seguir, o senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos falou que o município de Poço Verde precisa de uma gestão 

que tenha mais sinceridade, lealdade, menos promessas e mais ações, e destacou que quem trabalhava 

e demonstra mais interesse pelo povo, merece permanecer no Poder Legislativo ou Executivo, por 

outro lado, quem não trabalha, não merece outro mandato, porém quem decidirá é o povo. O edil 

comentou que, a maioria dos gestores utilizam desculpa, de que os quatro anos de mandato não foram 

suficientes para fazer um bom trabalho, mas as pessoas não acreditam mais nisso e querem soluções 

para os problemas do município. Ele refletiu que, quando os vereadores se dirigem as casas das 

pessoas, para pedir votos quem já possui mandato tem que mostrar o que fez durante os quatro anos. 

Ele lembrou que, durante o seu mandato denunciando as mazelas do município, cobrando o que tem 

que ser cobrado, muitas vezes travando brigas, por defender o direito do povo que clama por uma 

saúde digna. E mais, afirmou que os vereadores são representantes do povo e não podem se calar 

diante da ineficiência do Poder Executivo.  O edil falou sobre as inúmeras proposições que 

apresentou nesta Casa, e destacou que acredita na melhoria da cidade, e não se cansa de utilizar o 

espaço da Tribuna, para defender os bons costumes, os princípios cristãos, se posicionou firmemente 

sobre o que acredita, e destacou que quem trabalha deve permanecer no Poder Legislativo ou 

Executivo, e certamente o povo sabe escolher.  O edil falou que, muitas pessoas têm reclamado o 

constante barulho ocasionando pelos fogos de artifício, que têm sido queimados a qualquer dia e 

horário pelos políticos, ele pediu que todos respeitassem as pessoas idosas, as crianças e pessoas que 

sofrem com doenças e que, se incomodam e até mesmo, acordam assustadas muito com o barulho. O 

edil sugeriu que os fogos sejam soltos na hora certa, que é depois das eleições, por aqueles que 

estiverem interessados em festejar. 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 comentou que, o atual Prefeito não fez nada em seu mandato, e apensas utilizou de desculpas 

de que a culpa foi do seu antecessor. Ele falou sobre os gastos que o município fez durante a 

Pandemia, com a aquisição de combustíveis e de outros materiais, que foram desnecessários no 

combate a COVID-19.  Ele refletiu que, se preocupa com o futuro do Município, se o atual Prefeito 

for reeleito, já que ele não trabalhou no seu primeiro mandato, o que fará no segundo? Depois, o edil 

justificou o Projeto De Lei 1005/2020 de sua autoria, falando sobre a história de vida dos 

homenageados. Por conseguinte, o senhor Presidente comentou que, percebeu que foi colocada uma 
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faixa de pedestres em frente à farmácia e a Padaria Ki Pão, e acreditava que teria sido a gestão 

Municipal, haja vista que solicitou através de diversas Indicações a pintura da faixa de pedestres em 

vários locais, além da adequação das praças e logradouros públicos, para que cadeirantes possam ter 

acesso, mas foi a iniciativa privada que realizou o serviço, e infelizmente mais uma vez a gestão 

decepcionou a população. Na oportunidade, o edil falou sobre a indicação de sua autoria para a 

construção de Pontos de ônibus nas imediações do Conjunto Silvino Augusto, e destacou que 

apresentou a solicitação para o Governo Municipal, como também a empresas privadas, mas não 

obteve sucesso, enquanto isso as pessoas sofrem esperando o transporte a mercê do clima.  Em 

seguida, o senhor vereador Amaury Batista Freire comentou que, às ruas do Conjunto Silvino 

Augusto estão esburacado, em decorrência do tráfego de caminhões pesados, e pediu a colaboração 

dos colegas, para que elaborem um documento coletivo, solicitando que o governo Municipal tome 

providências, para que não haja maiores danos na pavimentação das ruas. O edil pede a Deus que, a 

Pandemia acabe e que as pessoas continuem colaborando para o controle, e  parabenizou os 

Profissionais de saúde, pelo empenho e esforços. O edil  comentou que, vai buscar informações em 

relação à grama da Praça do povoado Ladeira, no entanto acredita que é algo simples de ser 

resolvido. O edil afirmou que, infelizmente o Prefeito precisou entrar com ação na justiça, para que o 

dinheiro para a construção de construções que deveriam ser feitas, mas não foram e citou as inúmeras 

obras  executadas por gestores passados, mas  foram  feitas de forma irregular e sem planejamento, 

algumas delas em terrenos invadidos.  Por uma questão de ordem o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias sugeriu que,  o colega Amaury solicitasse a Secretaria Municipal de Obras, que fosse 

ampliado o acesso no terreno que, fica na lateral do Conjunto Silvino Augusto, para que as caçambas 

possam passar pela estrada, já que atualmente tem pouco espaço.  O Presidente solicitou também que 

fosse realizado o conserto da via, que fica na entrada da cidade, nas imediações da Residência de 

João da Pizzaria. O senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, o Governo 

Municipal deveria colocar placas de sinalização proibindo o tráfego de veículos pesados por dentro 

do conjunto, se utilizando do código de trânsito. O edil afirmou que, esta Casa não comunga com 

coisas erradas,  e relembrou que no início da gestão foi apresentado um relatório sobre as condições 

dos veículos do município e dos transportes escolares, e na época foi muito utilizado pela gestão 

como se fosse um troféu, mas infelizmente a atual gestão passou o tempo todo lamentando a situação 

e não fez nada para solucionar os problemas, se agarrando a justificativa de que as mazelas foram 

deixadas pela gestão passada. Ele destacou que, dos dezoito ônibus existentes, dez foram 

desmontados e colocados às peças em outros veículos, e disse que em breve fará uma visita na 

garagem para verificar a situação dos transportes.  Depois, o senhor vereador José Alessandro 

comentou que, a construção do muro da garagem do município, não foi feita por questão de 

segurança, mas para esconder as coisas erradas que estão sendo feitas naquele espaço, e convidou os 

colegas vereadores Damares e Pedro, que  fazem parte da Comissão de Educação e também o senhor 

vereador Edson, para visitarem o local e observarem como estão os ônibus escolares. Por fim, o edil 

falou sobre a indicação de sua autoria solicitando a construção de dois redutores de velocidade, em 

frente à Padaria  Pingo de Mel, pois segundo o proprietário o local é movimentado e pode 

ocorrer  acidentes. Ele pediu ainda, que o Secretário Municipal de Obras possa dar manutenção na 

estrada que liga o cemitério da Lagoa do Junco até o povoado Ladeira. E, por não haver outros edis 
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para se manifestar nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, 

ficando todos convocados para no dia seis de outubro, 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, primeiro outubro de 2020. 
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