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Ata da Quadragésima Oitava Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em treze 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, Gilson Santos do Rosário e Josefa Délia 

Félix dos Reis. A seguir, procedeu-se a dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior. Em seguida, 

deu-se início ao Grande Expediente, no qual o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

parabenizou o Presidente do SINDSERV pela iniciativa de realizar uma conferência com os 

servidores do município, e destacou que, o sindicalista teve a hombridade de convidar o Professor 

Paulo Roberto Caduda, que atualmente é considerado um dos melhores palestrantes do Estado de 

Sergipe, para palestrar na conferência, e na oportunidade o edil expôs a programação do evento, e 

contou que na próxima Sessão trará mais informações sobre os temas abordados. Na oportunidade, 

o edil falou que o Prefeito Municipal nada tem feito pelos servidores do município, e até mesmo o 

salário que é direito está sendo pago atrasado. E mais, o orador declarou que tem dito que o 

Prefeito não tem honrado com o compromisso que fez com seus eleitores, pois, prometeu que não 

cometeria os mesmos erros que criticava da gestão passada, mas, muitas pessoas já estão 

decepcionadas com a atual gestão. O senhor vereador José Alessandro disse ainda que, os 

vereadores podem fazer trabalhos assistencialistas, mas, a principal função dos edis é Legislar e 

cobrar do Poder Executivo. Ele afirmou ainda, que quando é colocada em pauta um Projeto de Lei  

que beneficia o Poder Executivo são compelidos a aprovar, mas, quando os vereadores pedem 

vistas dos Projetos de Lei, encaminhados pelo executivo são taxados de atrasar o município, por 

serem da oposição, e explicou que, para os vereadores aprovarem as matérias devem saber do que 

realmente esta se trata, para não ter arrependimentos futuros. Comentou em seguida, que tem 

visitado todas as regiões do município e tem percebido que as pessoas não querem votar, pois, 

estão desacreditados dos políticos. Ele afirmou ainda, que os vereadores têm a responsabilidade de 

apoiar candidatos que tenham compromisso e responsabilidade com o povo, pois, estão na linha de 

frente, já que estão visitando as pessoas na busca de votos. Ele comentou ainda, que muitos 

políticos têm oferecido vantagens para os eleitores em troca de votos, e chamou a atenção dos 

eleitores que recebem essas vantagens, pois, quando o voto é vendido, aquele político não tem 

mais nenhum compromisso com o eleitor, e indagou o que o eleitor fará quando aquela vantagem 

acabar? O edil afirmou ainda, que os vereadores, lideranças políticas e o Prefeito e Vice-Prefeito 

devem ter a responsabilidade sobre os candidatos que apresentam ao povo, e destacou que sente 

muito orgulho de estar no cargo de vereador, e que assume o compromisso com os candidatos que 

apresenta para a população, por fim,  orientou os eleitores a cobrarem das autoridades o que os 

candidatos prometeram.  Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou 

que, apresentou uma Indicação na Sessão passada, mas, ao chegar no Plenário recebeu uma 

ligação informando que a falta dos monitores já tinha sido resolvida. O edil falou ainda, que os 

moradores da Avenida São José estão indignados com os buracos existentes na via, e destacou que 

apesar da Prefeitura ter tapado os buracos há algum tempo, eles ressurgiram e o governo como 

paliativo colocou terra dentro deles, o que ocasiona poeira no verão e lama no inverno, 

dificultando a vida das pessoas que moram na localidade. O parlamentar pediu que, o Secretário 
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Municipal de Obras solucionasse este problema, pois, muitas pessoas têm problemas de saúde, e 

sofrem com a situação mencionada. O edil pediu que, o vice-líder do Governo pudesse levar a 

solicitação do edil.  O senhor vereador Edson falou sobre a desmotivação das pessoas de não 

querer exercer sua cidadania através do voto, e comentou que é preciso que as pessoas façam 

pesquisas sobre os candidatos, para ver quem pode lhes representar. Ele lamentou o atentado 

contra o presidenciável Jair Bolsonaro, e disse que o cidadão que desferiu a facada, não feriu 

apenas o candidato, mas, a democracia, pois, qualquer cidadão que tenha a ficha limpa e que tenha 

a sua candidatura deferida, tem o direito de concorrer a um cargo público, e por mais que as 

pessoas não comunguem da mesma forma de pensar do candidato, ninguém tem o direito de 

atentar contra a vida. Defendeu o debate de ideias de forma pacífica, e destacou que todo cidadão 

pode escolher o seu candidato, e se o atentado for o desejo da maioria, é sinal de que o país está no 

fundo do poço. Ele disse que, as pessoas devem respeitar-se mutuamente, e qualquer um dos 

candidatos à Presidência que vencer o pleito, deve ser respeitado, pois, será a vontade do povo, e 

isso é o que é a democracia. Disse ainda o orador, que de forma alguma podemos aceitar o que 

aconteceu com Jair Bolsonaro. Por fim, falou que nesta data está completando 21 anos de 

casamento, e saudou a sua esposa, que foi a pessoa que escolheu como companheira, e que sempre 

o apoiou e o fez crescer como pessoa, e a cada dia que passa seu amor por ela cresce mais. Na 

sequência, o Presidente da Casa falou sobre o clima árido, que tem afetado a vida das pessoas que 

vivem e sobrevivem do campo. Declarou que gostaria que não fosse necessário que as pessoas 

precisassem do carro-pipa, mas, nem todas as localidades têm poço ou reservatório. Segundo o 

edil, algumas pessoas que têm feito inscrição na Prefeitura para receber a água, não estão 

recebendo, e destacou que, irá buscar informações sobre este assunto junto aos responsáveis por 

este setor, para saber o que está acontecendo.  Ele disse que, algumas pessoas têm lhe procurado 

para pedir auxílio neste sentido, mas, infelizmente não tem condições de atender a todas as 

pessoas.  Disse ainda, que alguns pontos onde tem sido colocada a água, não consegue atender a 

todas as pessoas que moram nas localidades, em decorrência da distância ou da localização dos 

postos de abastecimento, por isso, sugeriu que, fossem criados novos pontos, e verificassem se os 

existentes estão atendendo a população a contento. Comentou o orador na sequência, que viu o 

senhor Paulo Suassuna, que é um dos maiores especialistas no plantio de palma forrageira, 

juntamente com os técnicos da EMDAGRO, e defendeu que, o município poderia incentivar os 

produtores rurais a fazer o plantio dessa cultura, para que não houvesse escassez de alimento para 

os animais, principalmente nos períodos de seca, haja vista que este ano, os agricultores perderam 

a safra, e o quadro pode ser muito difícil se as chuvas não vierem. Declarou que os vereadores têm 

se mobilizado para atender a população, e tem buscado soluções para o problema da distribuição 

de água junto à DESO frequentemente, cada um dentro de suas possibilidades. A seguir, o senhor 

Presidente falou sobre a política no âmbito estadual, e destacou que a quantidade de candidatos 

existentes tem dividido o eleitorado de várias cidades, o que não é diferente de Poço Verde. Ele 

também afirmou que tem percebido que, os vereadores têm escolhido candidatos de diversos 

agrupamentos políticos diferentes e, acha muito importante para a democracia, pois, mostra que as 

lideranças não estão mais com o “cabresto” que tiveram outrora. Disse também que, não vai 

utilizar a Tribuna, para defender seus candidatos, no entanto não julga quem esteja utilizando este 

espaço para tal. Ele afirmou que, a partir de segunda irá visitar os eleitores, e continuará pedindo 
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os votos para seus candidatos pessoalmente, e até mesmo pelas redes sociais. Continuando, o 

orador falou sobre sua postura na Câmara, e destacou que tem utilizado diversas estratégias de 

cobrança e atuação, e deixou de fazer os vídeos, pois, apesar de muitas pessoas elogiarem, por ser 

um município pequeno, outras pessoas ficavam chateadas, principalmente as que trabalham em 

alguns setores públicos, por isso,  tem buscado agir de forma administrativa, e através do diálogo 

para resolver os problemas apresentados pela população.  O parlamentar reconhece que, não é 

simples administrar um município, mas, com empenho e força de vontade é possível resolver os 

problemas da cidade. Disse ainda, que apresentou dois Projetos de Lei, que denominam os 

Conjuntos Françual Santana Souza e João Leal de Araújo, e falou sobre a importância da 

aprovação de Projetos desta natureza, e exemplificou que, para os correios e demais órgãos estes 

conjuntos, assim como as ruas que fazem parte deles não existem. O edil informou ainda, como 

ocorre à tramitação da Lei após a aprovação, e destacou que a Prefeitura é quem fica responsável 

por fazer a sanção, a identificação das ruas com placas e encaminhar a informação para os órgãos 

competentes.  Reportou-se a seguir, sobre outros problemas, que foram expostos em outras 

Sessões e, que têm sido resolvidos, e destacou que cada vereador tem feito seu trabalho dentro da 

sua linha de atuação e de suas possibilidades. O senhor Presidente Alexandre comentou ainda, 

que tem percebido que poucas pessoas têm assistido as Sessões on-line, mas, muitas têm acessado 

após o término, e destacou que está muito satisfeito com a quantidade de visualizações dos vídeos, 

o que mostra que as pessoas estão cada vez mais interessadas no dia a dia do seu município. E, por 

não haver oradores inscritos para o Grande Expediente, ou matérias para a Ordem do Dia, deu-se 

início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias falou sobre o trabalho desenvolvido pelo Mestre Faísca, que ensina capoeira a 

pessoas de todas as idades, de forma gratuita e voluntária. Ele falou sobre os eventos que 

ocorrerão na cidade de Amargosa/ BA no dia 29 de setembro, para a graduação dos membros do 

grupo de capoeira. O edil comentou ainda que, a cidade é um pouco distante, e o transporte custa 

em torno de R$ 1.500,00, e pediu que o Secretário Municipal de Esporte e Cultura, possa 

viabilizar esse transporte, para que os jovens possam comparecer ao evento, representando o nosso 

município, através de uma cultura tão bonita. Ele afirmou que, é obrigação do município fomentar 

iniciativas como esta, pois, enaltece a cidade. O senhor vereador  José Alessandro disse que vai 

ajudar o grupo, mas, destacou que a obrigação dos vereadores não é apenas ajudar 

financeiramente, mas, fazer com que exista algum tipo de auxílio para os grupos culturais 

existentes no município. E pediu que, a senhora vereadora Damares pudesse levar esse pedido ao 

Secretário Municipal de Esporte e Cultura, que não tem sido visto no município.  Disse ainda, que 

as pessoas ficam desmotivadas em assistir a Sessão quando estas são rápidas, e lamentou que isso 

aconteça, pois, o município tem muitos problemas para serem discutidos. O edil afirmou que, a 

questão do carro pipa será um problema que será frequentemente debatido nesta Casa, pois, todos 

os governantes que passaram pelo município, se utilizam da necessidade do povo para fazer 

política, em benefício próprio.  Ele afirmou que, os vereadores precisam se unir, para resolver essa 

problemática, pois, todos os munícipes precisam desse bem tão precioso, independentemente em  

qual boca votou. O edil falou ainda, sobre uma situação que tem lhe chamado atenção, que é a 

exoneração dos professores contratados durante o período de recesso escolar, e ressaltou que estes 

servidores já recebem tão pouco, e se doam às vezes muito mais que os efetivos. O edil afirmou 
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que, a falta de cuidadores é um problema que o próprio Prefeito ou o Secretário Municipal de 

Educação causam, e pediu que estes refletissem sobre isso. Por fim, agradeceu a todos os 

poçoverdenses que estão assistindo a Sessão, em especial ao jovem Cristiano e ao senhor Dino, e 

mandou saudações a todos os muladeiros do município. 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 dezoito de setembro 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 treze de setembro de 2018.  
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