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Ata da Quinta Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em dezoito de fevereiro, 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 Sousa (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, foram apresentadas as seguintes proposições: Projeto de Decreto Legislativo 001/2020 - 

Concede o Certificado Cidadão Empreendedor Municipal Juca Santana ao senhor Adriano Fonseca do 

Nascimento, de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos; Moção de Congratulação 

004/2020 - Aos senhores Cloves Sousa Correia, técnico em prótese dentária e Lucas Correia Cândido, 

cirurgião dentista, proprietários da Odonto Pró, pelo compromisso e dedicação no desenvolvimento de suas 

atividades, de autoria do senhor Presidente Alexandre Almeida Dias. Em seguida, deu-se início ao Grande 

Expediente, no qual o senhor Presidente falou sobre a Moção de Congratulação em homenagem aos 

senhores Cloves Sousa Correia e Lucas Correia Cândido, proprietários da Odonto Pró, pelo compromisso e 

dedicação no desenvolvimento de suas atividades e serviços odontológicos prestados com qualidade aos 

clientes. O edil destacou que, essas Moções têm o objetivo de valorizar os comerciantes e profissionais que 

geram emprego, renda e mantém a cultura e tradição estabelecendo ou mantendo a sua empresa no 

município, e prosseguiu com a entrega da Moção aos homenageados. Por meio de aparte, a senhora 

vereadora Josefa Délia Félix dos Reis parabenizou Alexandre pela iniciativa, e destacou que, os 

homenageados são merecedores desta Moção. O senhor vereador Amaury Batista Freire comentou que, os 

homenageados são grandes profissionais e estão recebendo uma justa homenagem. A seguir, a senhora 

vereadora Damares Vieira Cavalcanti também parabenizou o Presidente e aos homenageados da noite, 

que são bons profissionais.  Por conseguinte, o Senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, 

o senhor Petronilo, deixou um grande legado e, destacou que era um bom profissional, tanto que os filhos e 

netos seguiram a profissão de dentista, e para o edil é um momento de muito orgulho endossar essa justa 

congratulação. O senhor vereador Pedro de Jesus Santos também comentou que os homenageados são 

bons profissionais e, abrilhantam a cidade com os serviços de ótima qualidade, inclusive com o novo 

espaço de atendimento. Na oportunidade, o homenageado agradeceu aos vereadores, pelas congratulações, 

e destacou que a família se preocupa em prestar os melhores serviços pela população. Ainda no Grande 

Expediente, o senhor vereador Gilson do Rosário chamou a atenção para um tema recorrente em tempos de 

eleição, destacou que alguns políticos costumam utilizar da frase: " o povo tem memória curta", mas 

afirmou que, o povo precisa refletir e perceber se aqueles políticos que antes fechavam as portas para o 

povo, agora estão querendo abraça-lo. Ele destacou que, as pessoas precisam buscar na memória e ficarem 

atentas a toda trajetória dos políticos, não apenas a sua atuação no ano eleitoral, e destacou que as pessoas 

devem escolher candidatos que tenham responsabilidade e compromisso com a população, não apenas por 

parentesco. Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, conheceu o senhor 

Petronilo, e tinha muita estima por ele, e parabenizou os homenageados da noite. O edil relembrou que 

antigamente as profissões como dentista era rudimentar, feita com métodos práticos, sem cuidados de 

higiene e ainda sem anestésicos. O edil falou sobre um material que produziu, onde apresenta para a 

sociedade as proposições que colocou nesta Casa durante seu mandato, afirmou que as publicou nas redes 
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sociais, para que as pessoas tomem conhecimento de tudo aquilo que ele vem realizando, sem contar que 

ainda realiza um trabalho social e assistencialista. Ele falou sobre a incompetência do Prefeito de gerenciar 

o município, e destacou que ele prometeu as pessoas, algo que não podia cumprir, criando expectativas no 

povo, que não correspondem em nada com o que a sociedade poçoverdense está vivenciando, frustrando e 

decepcionando a todos, inclusive aqueles que o apoiaram, para que ele chegasse ao cargo. O edil falou 

sobre a evidente ineficiência da gestão na área de saúde, pois desde que iniciou o mandato, o método de 

marcação de exames é a mesma, e para conseguir uma ficha, o cidadão precisa enfrentar filas na 

madrugada, para realizar o exame na cidade de Lagarto. O edil relembrou que, o Prefeito encontrou a 

Clínica fechada, e de fato reabriu a unidade, mas muitas vezes existe médico, mas não tem medicamentos 

para ministrar nos pacientes, e muitas vezes o edil precisou comprar o medicamento, para aliviar as dores 

da pessoa. Ele destacou que a saúde é um conjunto de engrenagens que devem se movimentar juntas, pois 

se algo der errado, todo trabalho se perde. Disse ainda, que muitos pacientes reclamam a quantidade de 

exigências que são impostas, para serem atendidos, e muitas vezes desistem de buscar a saúde pública, 

guardando a sua doença, que se agrava mais ainda. O parlamentar comentou que, a Câmara tem dado as 

garantias e condições para o município executar, e lamentou que o Prefeito tenha dito nas redes sociais, que 

os ônibus escolares não estão funcionando, porque recebeu os veículos sucateados da gestão anterior, e o 

desafiou provar que essa informação é verdadeira. O edil comentou que, o povo precisa de um gestor com 

atitude e responsabilidade, e que faça aquilo que prometeu no seu plano de governo, e que não vendam 

mentiras para a população, fazendo "estelionato eleitoral". Na ocasião, o edil refletiu que o Prefeito sabia 

que teria dificuldade quando entrou na administração, mas o gestor anterior deixou recursos nas contas, 

para que ele administrasse e, ressaltou que, o senhor vereador Pedro em 2017 já dizia, que o slogan 

“Eficiência e Cidadania” era muito ousado, e sustentá-lo seria um grande desafio. Ele declarou que, as 

pessoas estão desalentadas com a gestão e, não acreditam na desculpa de que todos os problemas vieram da 

gestão passada, e destacou que não há mais tempo para isso. Comentou que, toda administração tem cargos 

comissionados, mas aqueles servidores que não fazem nada são parasitas, que usufruem do dinheiro 

público, enquanto quem trabalha de verdade não tem direito a nada, e ninguém fica satisfeito com isso. 

Depois, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias lamentou que, na sua ausência os colegas 

vereadores falem dele, e destacou que ele tem coragem de falar pessoalmente o que está sentindo, e não 

omite ou acoberta situações escusas, e prefere apanhar falando a verdade, do que se esconder, e afirmou 

também que, tem a hombridade de pedir desculpas, quando está errado. Na ocasião, o edil parabenizou o 

Prefeito e todos que fazem parte da Secretaria Municipal de Educação, pela palestra organizada, para os 

professores, que foi muito interessante e proveitosa, e inclusive citou uma frase do palestrante, que disse 

que, “os professores do município de Poço Verde fazem muito”, e relembrou que, 90% dos professores 

apoiaram e votaram no Prefeito atual, e relembrou das greves em 2016. Ele chamou a atenção para a frase: 

“Quem não respeita a lei é um fora da lei”, e destacou que, involuntariamente, o palestrante chamou o 

gestor de fora da lei, por que não cumpre a Lei do Piso do Magistério, a Lei da Regência, a Lei do 

Pagamento dos servidores dentro do mês, lei dos secretários apresentarem suas pastas, e pediu que o senhor 

Presidente tomasse a iniciativa de fazer algo, em relação a esta última lei. O edil falou também sobre o 

evento particular ocorrido na última sexta-feira, e destacou que, foi uma festa muito bonita, mas os 

organizadores não respeitaram a Lei Municipal 449/2007 que, obriga aos promotores de eventos em 

espaços abertos, providenciar os coletores de lixo e banheiros químicos. Ele comentou que, havia muito 
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lixo e garrafas de vidro, que podem ocasionar sérios acidentes, e foram recolhidas por comerciantes 

daquela localidade, e não pelos organizadores do evento, como deveria ter sido feito. O edil disse ainda, 

que nunca agredirá o senhor vereador Amaury, por motivo algum, pois os respeita e não costuma misturar 

as coisas, e é muito verdadeiro, preza muito pela sinceridade e sabe respeitar o espaço do outro, e nunca 

pedirá voto de nenhum eleitor de outro colega vereador.  O parlamentar comentou que, tem um vídeo do 

pai do Prefeito que diz que, o grupo dele nunca apoiou político, por interesse próprio, mas pelo interesse do 

município, ele refletiu sobre a função dos vereadores nesta Casa, e destacou que infelizmente o prefeito 

não respeita o Poder Legislativo e nada que os vereadores fazem, e concluiu dizendo que continuará 

fazendo a sua política do jeito que acredita, que é certo. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos afirmou que está acompanhando as discussões no Congresso Nacional sobre a o Fundeb, e o 

Presidente da Câmara dos deputados defende um fundo permanente, bem como aumento no percentual de 

repasse de 10 para 20% dos recursos do ICMS, bem como diversas melhorias para a educação. Ele também 

falou sobre as promessas que muitos políticos fazem à população, que cria expectativas, e muitas vezes são 

frustradas, aumentando ainda mais, a ideia de que os políticos são enganadores, mas destacou o edil que 

não devemos generalizar e acrescentou que, existem bons políticos em todas as esferas, comprometidos 

com o povo. Continuando, o edil comentou que, os vereadores têm a responsabilidade de filtrar as 

demandas da população, mas comumente 99% são verdadeiras e necessárias. O edil comentou que, como 

vereador tenta atender a toda população, mas está mais ligado, a atender a região adjacente ao distrito onde 

mora, pois são as pessoas que estão mais próximas dele, e afirmou que, gosta muito de ajudar o próximo, 

por isso continua fazendo o seu assistencialismo. Também contou que, faz parte de um grupo, gosta de 

ouvir suas bases políticas, de saber qual a orientação do grupo, mas nenhum líder político manda nele, pois 

não são seu dono. Na oportunidade, o parlamentar falou que não acredita que as seis candidaturas ao cargo 

de Prefeito se concretizem, porque não tem base para ir até o final do pleito, até pelas novas exigências e 

configuração do número de candidaturas, levando em consideração o número de homens e mulheres, haja 

vista o tamanho do município. E mais, comentou que, cria expectativas e levar uma ideia de candidaturas a 

diante, e não dar o respaldo necessário frustra as pessoas, e é um tipo de estelionato eleitoral, portanto, os 

agentes políticos devem ter muito critério e cuidado com o povo, e não tentar enganar a população, pois 

sofrerá as consequências posteriormente. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande 

Expediente, ou matérias para serem discutidas na Ordem do Dia, deu-se início às Considerações Finais. 

Nas Considerações Finais, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, nunca ficou preso 

a  Prefeitura em decorrência de cargos de comissão, disse ainda, que sua esposa ocupa um cargo, pela 

competência dela, não por questões políticas, e destacou que não concorda com gestores que, de forma 

irresponsável enchem a Prefeitura de funcionários, apenas por apoio político, e destacou que o município 

não tem condições de arcar com essas irregularidades, que só aumentam as dívidas com INSS que já 

ultrapassa os 26 milhões de reais e 17 milhões de Precatórios, e orientou as pessoas que analisassem e 

fizessem a escolha correta no dia da eleição. Em seguida, o senhor vereador Amaury Batista 

Freire  sugeriu que, os vereadores marquem uma audiência com o Presidente do Banco do Estado de 

Sergipe, para falar sobre os boatos de que a agência de Poço Verde vai fechar, pois a população está 

temerosa,  haja vista os outros órgãos que fecharam recentemente. Ele relembrou que, a agência do Banco 

do Brasil foi reinaugurada na gestão do Ex-prefeito José Everaldo e do atual Prefeito Everaldo Iggor. O 

edil disse ainda, que pediu ao Prefeito que, comprasse as medicações, principalmente os medicamentos 
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controlados, e destacou que os usuários podem surtar, se não tomarem a medicação, até que a licitação seja 

concluída. Ele falou também que, a situação das garrafas deixadas na festa da sexta à noite estava muito 

perigosa e poderia causar sérios acidentes, e orientou que as pessoas que fizerem seu evento, que realize a 

coleta do lixo.  Ele disse ainda, que não tem nada contra o vereador José Alessandro e, que estima muito a 

família dele, que tem muita amizade pois conviveu por muitos anos e destacou que, nunca trará mentiras 

para esta Casa, e tudo que ele disse está gravado nos áudios dessa Casa. Ele afirmou que não deve a cabeça 

a nenhum político e, está no agrupamento do Prefeito, e continuará nele, até o dia que em que ele não se 

sentir bem. Depois, a senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis  falou que, estamos vivenciando uma 

época de destruição, onde diversos órgãos estão sendo fechados sem qualquer explicação, e nossos 

representantes não estão fazendo nada, para mudar isso. Ela destacou que, a câmara tem feito a sua parte, 

mas as suas reivindicações não estão sendo atendidas. Ela pediu que o povo acordasse, que observasse 

quem tem de fato prestado serviço ao povo que mais precisa e ao município, e destacou que, quando 

chamou os colegas para fazer uma manifestação junto ao INSS e ao TRE não foi ouvida, e agora a 

população está sofrendo.  Por conseguinte, o senhor vereador Gileno Santana Alves comentou que nunca 

pediu que os prefeitos que ele apoiou, que desse emprego a seus familiares, pois ficaria muito 

envergonhado se um eleitor dissesse que não conseguiu um emprego, por que o filho dele ocupou a vaga, e 

o filho dele foi contratado pela  competência que tem para realizar um tipo de serviço. E mais, afirmou que 

as críticas ao Prefeito sempre existirão, e o gestor tem feito o que está ao seu alcance dos recursos que tem 

disponível para administrar, e muitas coisas melhoraram como a segurança, e  muita gente teme que, 

aquela triste realidade, onde as pessoas eram assaltadas diariamente retorne. Em seguida, o senhor 

Presidente comentou que, já encaminhou a questão do descumprimento da Lei Municipal 623/2012 para a 

assessoria jurídica da Casa, para que sejam tomadas as providências cabíveis, e ainda, afirmou que na 

próxima Sessão apresentará um Requerimento coletivo, solicitando informações sobre o possível 

fechamento da agencia existente no município. Depois, o senhor vereador José Alessandro comentou que, 

os servidores estavam recebendo seus vencimentos parcelados até o mês passado, mas surpreendentemente, 

este mês a Prefeitura conseguiu pagar o salario em sua totalidade e as férias, e indagou ao Prefeito como o 

foi possível esta façanha?  Ele destacou que, o Poder Executivo tem que valorizar os empresários e 

empreendimentos existentes na cidade, que prestam os serviços ao município, mas também tem que pagá-

los em dia. Ele falou sobre os rumores sobre a construção de um Shopping em Poço Verde, mas até o 

momento, não chegou nenhum Projeto de Lei nesta Casa, e destacou que, se for ruim para a população não 

aprovará a matéria. A seguir, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, o debate nesta Casa 

é muito importante, pois a população pode visualizar todos os lados da política, mas refletiu que, a 

segurança pública é de responsabilidade do Governo do Estado, e se o Governo Municipal contribui com 

alguma coisa, é preciso que seja trazida a informação concreta, para esclarecer para a população. Ele disse 

ainda, que os únicos candidatos do passado, que tem se apresentando para a sociedade são o atual prefeito e 

vice- prefeito, os demais são todos novos, e declarou não ser contrário, a quem se dispõe a se reeleger e 

acredita que, o gestor tem que desenvolver o seu mandato de forma correta. Por conseguinte, o senhor 

vereador Edson de Jesus comentou que, se convencionou afirmar que, se algo está bom é em decorrência 

da administração Municipal, sendo que a segurança pública é de responsabilidade e mérito pela sensação 

de segurança da população é do Governo do Estado. Ele disse ainda, que acha muito bonito quando as 

pessoas colocam em prática aquilo que acreditam, só não concorda, quando se criam expectativas sobre 
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uma determinada candidatura que depois não se concretiza.  Ele destacou a falta de medicamentos 

controlados e o sofrimento da população, que necessita deles. Por fim, o senhor Presidente falou sobre a 

quantidade de ambulâncias que existem no município, e destacou que, pelo que é divulgado nas redes, 

existem seis ambulâncias, mas comumente quando algum paciente precisa de uma ambulância, sempre há 

algum empecilho ou obstáculo, e afirmou que vai apurar esse assunto junto a Secretaria Municipal de 

Saúde. 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 fevereiro de dois mil e 

vinte, 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, dezoito de fevereiro de 2020. 
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