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Ata da Quadragésima Nona Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em dezoito 

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. A seguir, procedeu-se a 

dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior. Em seguida, foram apresentadas as seguintes 

proposições: Indicação 073/2018 - Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, Prefeito Municipal, ações junto a Secretaria de Obras voltadas para o que segue: 1. 

Construção de rede de esgoto no Bairro Fazendinha a partir da Dakota Calçados passando pela 

beneficiadora de grãos do senhor Carlinho Cigano e do senhor Zé de Osmundo ligando a rede do 

galpão de Nono de Lerindo, esta de autoria do senhor Presidente Alexandre Almeida Dias; 

Indicação 074/2018- Ao excelentíssimo senhor Prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, 

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

voltadas para retirada de terra dos buracos da Avenida São José, bem como colocação de camada 

asfática no citado local, esta última de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos.  A 

seguir, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o senhor vereador Pedro de Jesus Santos 

falou sobre a carreata realizada no último fim de semana, em apoio ao candidato a Governador do 

Estado Belivaldo Chagas, e destacou que várias lideranças do município se uniram para apoiar o 

candidato, e durante a caminhada percebeu que os munícipes estavam muito satisfeitos e 

recepcionaram muito bem os candidatos. O edil falou também sobre a forma como os vereadores 

tem se comportado neste pleito, apoiando candidatos ao cargo de deputado distintos, mas, com o 

mesmo senador ou governador, pois estão percebendo que o senhor Belivaldo desde que assumiu 

o cargo de Governador tem dado uma perspectiva diferente para o Estado de Sergipe, e tem 

melhorado  muitos os serviços oferecidos à população, além de ter herdado o legado positivo de 

Marcelo Déda, o candidato tem como vice a senhora Eliane Aquino, que prestou grandes serviços 

à sociedade,  através da Secretaria de Combate à Pobreza. O senhor vereador Pedro disse ainda, 

que não acredita nos comentários que tem surgido na cidade em relação a quantidade de votos que 

o senhor Belivaldo obterá se concretizarão, pois, além de oferecer uma proposta diferente, tem 

muitos serviços prestados, e isso conta muito. O edil comentou que, é preciso que os colegas ajam 

com respeito uns com os outros, assim como as pessoas também devem respeitar a decisão de 

quem deseja votar em um determinado candidato a Presidente, visto que vivemos num estado 

democrático de direito. E mais, disse que as pessoas também devem manter o respeito a opinião 

do outro nas redes sociais, e não espalhar notícias falsas.  Continuando, o edil comentou que não 

discute política no seu ambiente de trabalho, pois, é profissional e respeita seus alunos, e ainda 

afirmou que sempre orienta as pessoas a não deixar que a paixão por um candidato, ou por uma 

ideologia política deslumbre-as, pois, dessa forma os discursos podem ser mais agressivos ou 

contraditórios. Ele disse ainda, que está apoiando o candidato a Deputado Federal senhor Fábio 

Reis, que tem contribuído para o crescimento destinando mais de R$ 180 milhões de reais, em 

emendas para o Estado de Sergipe, e espera que ele logre êxito nessas eleições, para continuar 
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ajudando o Estado de Sergipe  se desenvolver. E mais, disse que está apoiando o senhor Breno, a 

Deputado Estadual, um jovem empresário que tem grandes propostas para Sergipe, e para o 

município de Poço Verde. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos falou 

sobre a Indicação de sua autoria,  solicitando ao Prefeito Everaldo Iggor providências junto a 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para retirada de terra dos buracos da 

Avenida São José, bem como colocação de camada asfáltica no citado local, e destacou que as 

pessoas que moram na localidade têm sofrido muito com a poeira proveniente do material que foi 

colocado, principalmente as mais idosas, e por isso reivindicam que essa situação seja solucionada 

o mais breve possível. O edil  refletiu sobre o número crescente de idosos existentes no Brasil, em 

relação a quantidade de pessoas que estão atualmente contribuindo para a previdência, e relatou o 

sofrimento que muitos idosos passam nos corredores de hospitais sem qualquer pessoa para lhe 

amparar. O edil lamentou a situação que o Estado de Sergipe se encontra, com a previdência 

falida, os servidores públicos concursados que se esforçam para fazer um bom trabalho, e estão há 

mais de seis anos sem qualquer reajuste salarial, enquanto o Governador do estado nomeia 

diversas pessoas em cargos comissionados, que não trabalham, mas, recebem altos salários. Ele 

afirmou que, tem dito que se as pessoas acham que o Estado está às mil maravilhas, que 

continuem com este governo, mas, se pensam o contrário, que aproveitem a oportunidade para 

mudar. O edil comentou que está apoiando o candidato Valadares Filho, que traz uma nova 

proposta para o Estado, e contou que conheceu o senador Antônio Carlos Valadares, um homem 

de bem, e que está há mais de cinquenta anos na política, já ocupou diversos cargos públicos e 

nunca houve qualquer escândalo o envolvendo. Recomendou que, quando os colegas forem pedir 

votos, que mostrem as propostas de seus candidatos e não tentem persuadir as pessoas de forma 

autoritária, como  tem visto. O edil falou sobre as condições da Rodovia que liga Poço Verde a 

Simão Dias, e relacionou com a quantidade de acidentes que ocorre nela, pela falta de sinalização 

e de acostamento, como também pelo péssimo estado, e, chamou a atenção  que, passaram vários 

anos sem qualquer manutenção, mas, como estamos em período eleitoral, começaram a colocar 

borra asfáltica, e indagou porque demorou tanto tempo para tomarem esta atitude? Ele ressaltou 

que, nenhum candidato pode se intitular o salvador da pátria, que vai resolver todos os problemas, 

pois, o sistema está corrompido, e para mudá-lo vai demorar muito. O edil disse ainda, que as 

pessoas devem respeitar-se mutuamente, assim como a opção de voto de cada um, bem como os 

debates devem se ater ao campo das ideias, sem agressões sejam elas verbais ou físicas, pois 

vivemos em uma democracia e o povo vai escolher o candidato que melhor represente o país. O 

edil afirmou que, demonstra para todos a sua posição política, sabe qual o seu papel na Câmara de 

Vereadores e preza pelos bons costumes, por isso, não vai fazer coisas escusas para se perpetuar 

no Poder Legislativo. O parlamentar em seguida, falou  que o Estado de Sergipe está estagnado e 

endividado, com a quantidade de empréstimos que foram contratados, com juros exorbitantes por 

este Governo que está administrando. Ele pediu que as pessoas reflitam sobre os candidatos que se 

apresentam, e exerçam a cidadania escolhendo o melhor para Sergipe, concluiu o edil. 

Continuando, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias parabenizou o senhor Sandro e 

a senhora Aires, pela passagem natalícia naquela  data. Depois, o edil comentou que, observando 

os discursos dos colegas, percebeu que cada um defendeu seus candidatos, mas, o que lhe chamou 
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a atenção foi o colega Edson falar que seu candidato é ficha limpa, se o próprio foi a favor do 

golpe que retirou a Presidente Dilma do cargo. Ele disse ainda, que o Governador em exercício era 

vice, e apenas recentemente assumiu a gestão do Estado, e se ele está fazendo um trabalho 

diferenciado do seu antecessor, não quer dizer que seja apenas por interesse nas próximas eleições, 

mas, defendeu que, quando os vereadores se dirigem aos eleitores para pedir votos, estão 

assumindo a responsabilidade, por isso, devem buscar candidatos que tenham compromisso com o 

nosso município. Na sequência, o edil falou sobre o grupo de capoeira do Mestre Faísca, que está 

precisando de patrocínio, para levar seus membros para participar de graduação na cidade de 

Amargosa/BA, haja vista que o transporte custa R$ 1.400,00 reais. O edil ressaltou que, o trabalho 

realizado pelo Mestre Faísca é muito importante, pois retira das ruas jovens ensinando um esporte, 

de forma gratuita e voluntária, o edil afirmou que ele merece um Título de Cidadão Poçoverdense 

por tal atitude. E, lamentou, que o Mestre Faísca tenha que se esforçar para angariar recursos com 

os vereadores, para poder conseguir pagar o transporte, sendo que esta função deveria ser do 

Poder Executivo, e ressaltou mais uma vez a função dos vereadores de fiscalizar e cobrar do 

Prefeito. Na oportunidade, o senhor vereador José Alessandro se referiu a carreata em apoio a 

Belivaldo Chagas, e destacou que ficou muito feliz com a receptividade dos poçoverdenses. O edil 

ressaltou que, o respeito entre as pessoas deve ser mútuo, pois, cada um tem o direito de escolher o 

candidato que mais lhe passe confiança e esperança de um Estado melhor. Disse ainda, que se o 

seu candidato Belivaldo Chagas não fizer um bom trabalho será o primeiro a reclamar e cobrar 

dele, até mesmo na Tribuna da Casa. O edil afirmou ainda, que certamente o município se 

desenvolve mais, e o  Prefeito trabalha melhor quando os vereadores da oposição cobram, pois, o 

fazem com mais garra, mas essa cobrança seria mais efetiva se tivesse o apoio dos vereadores de 

situação. Depois, o senhor vereador José Alessandro falou sobre a situação alarmante dos 

cemitérios locais, e destacou que estão superlotados, principalmente os da sede do município, 

portanto, é necessário que o Poder Executivo tome as devidas providências para resolver esta 

problemática. E, por meio de aparte concedido, o senhor Presidente ressaltou que, a última 

ampliação realizada nos cemitérios locais foi feita na gestão do ex-prefeito Jonas Dias, no ano de 

2002, e na época foram desapropriadas algumas casas, que se localizavam nas proximidades do 

cemitério, e na oportunidade foi elaborado um projeto, para a construção de jazigos verticais, mas, 

passaram outros gestores, e este Projeto nunca foi executado. Ainda por meio de aparte, o senhor 

vereador Gilson do Rosário comentou que, este assunto é muito importante, mas, afirmou que 

atualmente está muito difícil de resolver, pois, a ADEMA tem dificultado para os municípios a 

construção de cemitérios, pois, segundo as pesquisas o resíduo proveniente dos corpos pode 

contaminar o subsolo, e consequentemente a água, e para que os municípios construam mais 

cemitérios devem seguir uma série de normas, e de exigências para não contaminar o meio 

ambiente, e deu outros exemplos de algumas obras do município, que ainda não deram andamento 

em decorrência da preocupação com o descarte dos resíduos provenientes da construção ou 

demolição de prédios, e concluiu dizendo que, o Poder Executivo está buscando alternativas para 

construir outro cemitério. Continuando, o senhor vereador José Alessandro falou sobre as 

reclamações que tem recebido através das redes sociais, em relação ao esgoto do Conjunto Acrísio 

de Araújo Dória, e comentou que foi aprovado um Requerimento solicitando que, a Presidente da 
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Associação Boa Esperança viesse a esta Casa prestar esclarecimentos sobre o conjunto. O edil 

falou também sobre os candidatos que está apoiando, como Márcio Macedo ao cargo de deputado 

e, do crescimento de Fernando Haddad nas pesquisas, e concluiu agradecendo a presença dos 

munícipes na Sessão. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, deu-se 

início a Ordem do Dia. Na Ordem do Dia, o Projeto de Decreto Legislativo 011/2018 - Concede 

Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Marcos Vinícius Dantas Borges foi submetido em 

discussão. Durante as discussões, o senhor Presidente justificou a concessão deste título, 

informando que, o senhor Marcos é um empreendedor, que  reside há mais de cinco anos no 

município, e que já constituiu família na cidade, e é muito reconhecido no ramo que atua. Depois, 

foi submetido em discussão o Projeto de Decreto Legislativo 012/2018 - “Concede Título de 

Cidadão Poçoverdense ao senhor Júlio Cesar Silva Santos e Queirós” foi colocado em discussão, 

onde o senhor vereador Edson Didiu justificou a proposição, dizendo que este  é um homem de 

bem, funcionário da Dakota, e também realiza um trabalho de evangelização muito bonito, nas 

comunidades carentes do município. Após as discussões os Projetos de Decreto Legislativo 011 e 

012/2018 foram submetidos em votação, obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR 

UNANIMIDADE EM VOTAÇÃO ÚNICA. Por conseguinte, foi submetido em discussão o 

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), e o Projeto de Lei 

958/2018 - Dispõe sobre a denominação de Conjunto Habitacional e vias públicas, localizados no 

bairro Nação, na sede desta municipalidade. (Conjunto Habitacional Françual Santana Souza, Rua 

José Francisco dos Santos, Rua Josefa Alves de Oliveira Santos, Rua José Santana de Almeida, 

Rua Domingos Bento dos Santos, Rua Alana Emanoella Silva Soares, Rua João Hipólito de 

Araújo, Rua José Celestino de Santana e Rua Valdemar Alves do Rosário). O autor do Projeto 

comentou que,  os moradores da localidade sofrem com a falta de denominação, porque além de 

não receberem entregas e correspondências, também tem dificuldade em obter diversos serviços 

junto a órgãos oficiais e concessionárias de serviços. Ele disse ainda que, os nomes escolhidos 

para a denominação das ruas foram propostos para homenagear a família de pessoas que tem uma 

grande importância histórica no município, e também propôs que o nome do conjunto continuasse 

o mesmo, porque homenageia o saudoso vereador João Leal de Araújo, conhecido como João 

Roseno,  que teve grande importância na história do município, sobretudo representando o Distrito 

de São José. O edil falou também sobre o Conjunto Françual Santana Souza e das pessoas que 

foram homenageadas com os nomes de ruas. Ainda nas discussões, o senhor vereador Gilson do 

Rosário comentou que, este Projeto é de grande importância, pois, homenageia as pessoas que 

fizeram história no município, e pediu que fossem colocados na identificação das placas das ruas, 

os pseudônimos dos homenageados, já que se tem o hábito de chamar as pessoas pelo apelido.  

Após as discussões, os Projetos de Lei 956 e 958/2018 foram submetidos em votação, obtendo 

como resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA VOTAÇÃO.  E, por não 

haver outras matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início às 

Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor Presidente concedeu a palavra com 

aquiescência de todos os membros a senhora Gilmária Farias de Santana, e esta,  comentou que, 
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faz parte do Movimento Sem Terra, um legado deixado pelo seu falecido pai, e destacou que está 

muito lisonjeada e satisfeita com a homenagem que, a Casa Legislativa está prestando a ele, e 

agradeceu a todos os vereadores pela aprovação do Projeto. Por conseguinte, a senhora Simone 

filha do senhor José Raimundo dos Santos (Raimundo de Zinha),  também agradeceu em nome de 

todos os seus familiares, a todos os vereadores pela homenagem feita, a seu saudoso pai, que 

muito fez pelo município, e o mais importante deixou um legado de honestidade para todos os 

seus familiares. Em seguida, o senhor vereador Gilson do Rosário comentou que, as pessoas não 

devem perder o respeito umas pelas outras, nem perder amizade por questões políticas, pois, logo 

elas cessarão e a amizade deve prevalecer. Falou ainda, sobre os candidatos que está apoiando 

para as próximas eleições, e destacou que são pessoas com as quais se identifica, ressaltou ainda 

que, o Deputado Federal João Daniel, que já destinou este ano, diversos benefícios para o 

município, dentre eles as duas ambulâncias, para servir a sede desta municipalidade, como 

também a comunidade da Lagoa do Junco e os assentamentos localizados nas suas proximidades, 

como também verbas para a construção de duas praças. O edil disse ainda, que se reuniu com o 

senhor Rogério Carvalho e outros colegas vereadores, e comentou que o candidato está à 

disposição de todos os vereadores, que queiram aderir à campanha de sua candidatura. Por outro 

lado, o edil falou ainda sobre a questão da distribuição de água através de carros pipa, e comentou 

que o Prefeito tem se esforçado para resolver essa problemática. Ele falou também sobre a questão 

levantada pelo colega José Alessandro, em relação ao Conjunto Acrísio Araújo Dória, e contou 

que a Associação Boa Esperança não tem qualquer responsabilidade sobre a infraestrutura do 

Conjunto, e sim o município. E mais, disse que o orçamento para realizar a obra está previsto  em 

mais de dois milhões de reais, e necessita de diversas liberações da ADEMA. O senhor Gilson 

Rosário disse que, por questões burocráticas houve um atraso para o pagamento de algumas 

bandas, mas, o município já realizou o pagamento de todas elas, e destacou que as bandas mais 

famosas exigem o pagamento antes mesmo de se apresentar. Por conseguinte, a senhora vereadora 

Josefa Délia Félix dos Reis agradeceu aos poçoverdenses, pela receptividade demonstrada aos 

candidatos que estiveram no município na última sexta-feira. Ela comentou que, ficou muito 

lisonjeada com o apoio e entusiasmo da população, que está demonstrando que confia nos 

candidatos que estão sendo apoiados por ela e outros colegas. A edil afirmou que, seu candidato a 

deputado estadual é o jovem Breno, um rapaz de bem, trabalhador e que está ingressando na 

política para fazer o melhor por Sergipe e por Poço Verde. Ela comentou que, as eleições estão se 

aproximando, e é preciso mudar o governo do país, afirmou que, na gestão do Partido dos 

Trabalhadores, os brasileiros de diversas classes tiveram oportunidades iguais, como também foi 

ampliado o acesso a água e energia elétrica no campo, construção de milhares de casas populares, 

entre outras obras importantes que beneficiaram o povo, e é por isso, que ela apoia o candidato 

Haddad, e pediu que as pessoas votem nele e nos candidatos do PT, para que o Brasil volte a 

crescer como antes, e o povo volte a ser feliz. A seguir, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos 

comentou que, os membros da Comissão Justiça Legislação e Redação se reuniram na manhã do 

dia dezoito, para discutir os Projetos propostos pelo Presidente da Casa, e destacou que todos os 

nomes foram analisados minuciosamente, e prontamente foram elaborados os pareceres favoráveis 

as matérias, que votadas naquela noite. O edil disse ainda, que apesar de denominar ruas ser um 
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Projeto simples, os edis têm o cuidado de sugerir nomes de pessoas que deram a sua contribuição 

para o município de alguma forma, como também é uma forma de homenageá-las. O edil contou 

que, quando o nome de seu pai foi escolhido para denominar uma rua ficou muito honrado e 

lisonjeado, pois, eternizou o nome do seu saudoso genitor, algo muito significativo para ele. O 

senhor vereador Pedro de Jesus Santos contou ainda, que também foi abordado por um munícipe, 

que o indagou em relação a problemática dos cemitérios locais, e o que a Câmara tem feito para 

solucionar este problema? O edil comentou que, de fato a ADEMA tem criado situações que 

dificultam a construção e ampliação dos cemitérios locais, por isso, acredita que é necessário que, 

os Poderes Públicos se unam, para buscar soluções para esta problemática. Por fim,  agradeceu a 

presença dos munícipes e, as pessoas que estão acompanhando a Sessão através da transmissão 

oficial pelo face book e comentou que, é uma grande satisfação para ele estar representando o 

povo de Poço Verde. Por conseguinte, a senhora vereadora Damares Vieira Cavalcanti 

parabenizou todos os familiares dos homenageados, e destacou que é uma grande emoção para 

todos, poder ver o nome de seus genitores sendo reconhecidos.  Na oportunidade, a edil  falou 

sobre os candidatos que está apoiando, para deputado estadual, federal, senador, governador e 

presidente. Ela comentou que, tem pedido os votos aos seus eleitores com muito respeito, pois, 

cada um tem o direito de escolher quem melhor lhe represente.  Continuando, o senhor vereador 

José Alessandro Santana Farias comentou que, os munícipes têm reclamado da demora da 

Secretaria Municipal de Obras, em retirar o resíduo proveniente do conserto dos calçamentos das 

ruas, que segundo os moradores ficam muito tempo sem ser recolhidos, fazendo com que outras 

partes do calçamento sejam prejudicadas, por isso  solicitou ao Secretário que, realize a retirada do 

material das ruas o mais rápido possível. O edil pediu ainda, que os colegas se reunissem para 

pedir ao Prefeito que realize a demolição do antigo matadouro, haja vista que já foram retirados 

diversos materiais como telhado e outros, e o local está sendo utilizado apenas para abrigo para 

bandidos e usuários de drogas, segundo os moradores da localidade. O edil pediu ainda, que a sua 

mãe seja homenageada com a denominação de algum logradouro, ou órgão público da área de 

educação, pois, a saudosa Leni  dedicou a vida  à educação do município, e concluiu ressaltando o 

papel dos vereadores. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson do Rosário comentou que, o 

Poder Executivo pretende disponibilizar a área do antigo matadouro, para que a cooperativa de 

catadores possa realizar as suas atividades no local. Disse ainda que, em breve chegarão projetos 

nesta Casa, para que a cooperativa possa receber emendas parlamentares para auxiliar na execução 

de suas atividades. Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos parabenizou os 

familiares das pessoas homenageadas, e destacou que é um momento muito feliz ver o nome de 

um ente querido sendo reconhecido e perpetuado na história do município. Ele falou também que 

não entende porque alguns colegas se referem ao governo do Presidente Temer como golpista, 

haja vista que o PT e o PMDB se aliaram em quinze estados diferentes, inclusive no Estado de 

Sergipe e, citou exemplos. Por este motivo ele acredita que essa história de golpe não existe, e não 

adianta tentar convencer as pessoas disso. O senhor vereador  Edson afirmou que, o candidato 

Belivaldo promete mudanças, mas, até o momento não tem notado mudança alguma, pois, os 

corredores do HUSE continuam superlotados, os salários dos servidores do Estado não estão 

sendo pago em dia, bem como também está sendo parcelado. Na oportunidade o edil chamou a 
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atenção  que, as pessoas não precisam de esmolas, mas, de emprego, pois, este gera dignidade, e 

assim poderão cuidar de suas famílias, e ressaltou que a crise do país começou no governo do PT, 

onde as coisas começaram a desandar, e não é culpa apenas do famigerado Michel Temer, mas, 

infelizmente, o que resta para o pobre são as migalhas que caem da mesa dos ricos. 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 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 dezoito de setembro de 2018. 
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