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Ata da Quinquagésima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em dezenove 

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: Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), José Alessandro Santana 

Farias (Segundo Secretário), Amaury Batista Freire, Emílio de Jesus Souza, Gilson Santos 

do Rosário 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: Projeto de Decreto 

Legislativo 021/2019 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Nitecilio Rodrigues 

Almeida; Projeto de Decreto Legislativo 022/2019 - Concede a Comenda da ordem do Mérito da 

Santa Cruz a senhora Maria Josefa de Santana Ninim; Indicação 129/2019- A Secretaria 

Municipal de Obras e Urbanismo, sugerindo o que segue: 1.Providências emergenciais voltadas 

para a limpeza da praça ao lado do CECAF, em frente à Loja SERGISAT, bem como sinalização 

de proibição de colocação de lixo no referido local, ambas de autoria do senhor Presidente 

Alexandre Almeida Dias. No Grande Expediente, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário 

comentou que naquela  manhã soube através de uma servidora do Fórum Eleitoral existente no 

município de Poço  Verde  está  fechado, e a partir de 19 de dezembro os munícipes terão que se 

dirigir até  Simão  Dias, para buscar qualquer  documento ou certidão.  O edil pediu que, os 

vereadores se unissem para tentar sensibilizar o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, para 

que o Cartório local não feche. Ele destacou que, o Deputado Zezinho Guimarães marcou uma 

audiência com o Presidente do TRE, para o dia 30 de setembro às 13h, e pediu que todos os 

vereadores compareçam a reunião, como também mobilizem outras lideranças políticas, haja vista 

que  este assunto é  do interesse de todos. Na oportunidade, o edil falou sobre a avaliação da 

transparência que o Tribunal de Contas do Estado- TCE realiza periodicamente, e estranhou a 

pontuação que a Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal obtiveram, em virtude da 

competência dos servidores da Casa, e informou-se com a Secretaria desta Casa, que explicou-lhe 

que não sabem por que o TCE não computou todos os dados que estavam publicados no portal, 

para fazer a avaliação,  e edil acrescentou que a Câmara tem um prazo para recorrer o resultado, e 

destacou que  esta avaliação é realizada de acordo com a Resolução 311 do TCE.  Ele afirmou 

que, a transparência é muito importante, pois é uma ferramenta que, possibilita aos cidadãos 

saberem onde o dinheiro do povo está sendo aplicado, e destacou que são avaliados nove itens, são 

eles; 1. Sítio Oficial, 2. Estrutura Organizacional, 3. Receita, 4. Despesa 5. Licitações e Contratos, 

6. Relatórios, 7. Recursos Humanos, 8. Serviço de Informações ao Cidadão. 9. Serviço Eletrônico 

de Informações ao Cidadão. O edil declarou acreditar que a nota da Prefeitura 9,2  e da Câmara 

8,4 estão equivocadas, e espera que o Tribunal possa corrigir o erro, dando a nota que os dois 

poderes merecem, e lamentou que outras Câmaras e Prefeituras do Estado de Sergipe tenham 

obtido nota zero nesta avaliação. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana 

Farias contou que, a Câmara recebeu o Livro Riquezas do Semiárido, e destacou que este livro 

trata de projetos existentes no município, como o Dom Távora, que contempla a criação de 

animais, e também a plantação de sementes crioulas no Assentamento José dos Santos, no 

povoado Malhadinha. Ele afirmou que, o Projeto fomenta o desenvolvimento da comunidade, que 



  CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000 

www.camarapocoverde.se.gov.br 

cmpverde.se@bol.com.br 

CNPJ 32.741.571/0001-73 

Fone: (79) 3549-1454       

com a sua cooperação consegue produzir de forma sustentável e, parabenizou a participação da 

poçoverdense Gilmária Farias no livro. Continuando, o edil falou sobre a situação do esgoto do 

Conjunto Françual, e pediu que o Poder Executivo tomasse providências, e atenda ao clamor da 

população, e destacou que enquanto esse problema não for resolvido continuará cobrando, e 

ressaltou que os vereadores dessa legislatura têm feito seu papel, fiscalizando e cobrando do Poder 

Executivo. O edil agradeceu aos munícipes que acompanham as Sessões através das redes sociais, 

e destacou a importância dessa interação do público com os vereadores. Na oportunidade, o edil 

parabenizou o Secretário Municipal Mário Almeida,  atletas e árbitros que participaram do 

campeonato de futebol no município de Poço Verde. Falou sobre a saúde do município de Poço 

Verde, e destacou que infelizmente, os vereadores tem que levar as pessoas, para ser consultadas 

em outros municípios, e mesmo cansados têm que vir as Sessões, e citou exemplos dos colegas 

José Raimundo e Amaury.  Depois, o senhor vereador  José Alessandro comentou que, durante a 

assembleia dos professores percebeu que a nova comissão que está à frente do SINTESE, está com 

vontade de fazer alguma coisa, tanto que após a assembleia foram direto para a Prefeitura, e 

parabenizou os dirigentes pela iniciativa de buscar seus direitos. Ele disse ainda, que visualizou 

um dos motoristas que trabalham com o transporte escolar, chegando ao município de Poço Verde 

de carona, pois, o veículo que transporta os estudantes da Lagoa do Junco para a sede  quebrou no 

meio do caminho, e indagou porque esses veículos que passam por tanta manutenção, quebram 

com tanta frequência? Por fim,  desejou sorte aos conselheiros tutelares sucesso nas eleições. E, 

por não haver edis para se manifestar no 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 agradeceu a todos os munícipes e internautas que estão 

acompanhando a Sessão, e destacou que estes motivam cada vez mais os vereadores, a fazer um 

bom trabalho. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro agradeceu a presença dos 

munícipes à Sessão, e comentou que, não estará presente na próxima Sessão, pois participará de 

evento durante os dias 24 e 25 de setembro. Em seguida, o senhor vereador Amaury Batista 

Freire agradeceu a presença dos munícipes na Sessão, e pediu que os vereadores se unissem, e 

buscassem auxílio junto ao Governo do Estado, e outras lideranças políticas, para que a saúde do 

município melhore. Depois, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, está 

muito triste com a notícia de que o Fórum Eleitoral fechará no próximo dia 19 de dezembro, e 

pediu que os vereadores se unam, para tentar impedir que isso ocorra. Ele pediu que, o senhor 

Presidente possa atender a sua Indicação para a realização das Sessões Itinerantes, e destacou que 

apesar das transmissões alcançarem um bom número de pessoas, ele acredita que o calor humano, 

e a presença dos vereadores na comunidade é muito importante. Ele disse ainda, que 

frequentemente tem recebido denúncias sobre o transporte escolar, e naquela data  soube que, o 

município está encaminhando carros praticamente com pouco freio, para buscar os estudantes, 

além disso, segundo informações existem motoristas conduzindo os veículos, sem a habilitação 

adequada, para o tipo de veículo. Ele afirmou que, já apresentou  vários Requerimentos solicitando 

documentos e relatórios demonstrando a situação dos veículos do município e, até o momento não 

foi atendido, e sugeriu que seja formada uma Comissão, com os Vereadores, para que façam uma 

visita à garagem do município, para fiscalizarem os veículos do município, e destacou que os edis 
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tem autoridade para isso. Por fim, ele afirmou que teme que ocorram outros acidentes, para que 

sejam tomadas as devidas providências. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos desejou 

a nova direção do SINTESE sucesso, no desempenho das suas atividades, e que eles tenham 

motivação para lutar pelos direitos dos professores. O edil afirmou que, não está diretamente 

acompanhando o trabalho do sindicato, mas contribui com a entidade, pois acredita que a união da 

categoria pode ter maior êxito, na busca pelas demandas da categoria. Ele afirmou que, o 

município deve estar de fato com muita dificuldade financeira, pois até o momento não 

encaminhou a esta Casa, os Projetos de Leis, que tratam sobre o reajuste salarial dos servidores 

municipais, bem como dos servidores da educação. Ele disse ainda, que os vereadores estão 

fazendo o seu papel, cumprindo na prática suas responsabilidades, cobrando do Poder Executivo, 

bem como apresentando leis, que reforcem a garantia dos direitos dos servidores, a exemplo da 

Lei Municipal 026/2019. O edil lamentou ainda, sobre a situação da saúde do município, e 

destacou que até mesmo o senhor vereador Amaury, que é aliado ao governo não compreende o 

que está acontecendo, e demonstrou a sua indignação com a gestão municipal, nessa área tão 

importante. Disse ainda, que na próxima terça-feira, haverá a palestra da professora Fabiana, que 

tratará sobre o “Setembro Amarelo”.  Por fim, o senhor Presidente publicou convite da 

comunidade Marco do Meio, Queimada Comprida e Travessia, para a Festa dos Arcanjos Miguel, 

Gabriel e Rafael a realizar-se entre os dias 26 e 29 de setembro. 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 e quatro 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, dezenove de setembro de 2019.  
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