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

de outubro, às dezenove horas, no Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, onde se fizeram 

presentes sob a Presidência Interina do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos os senhores 

vereadores: José Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário), Amaury Batista Freire, 

Damares Vieira Cavalcanti, Gileno Santana Alves, 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, 

foram apresentadas as seguintes proposições: Indicação 080/2018 - Ao excelentíssimo senhor 

Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito Municipal, solicitando o que segue: 1. Providências 

emergências junto a Secretaria Municipal de Saúde, voltadas para o reestabelecimento das 

atividades dos Agentes Comunitários de Saúde nas comunidades Terra Vermelha, Barro, Mimoso 

e Cachorro Morto, apresentada pelo senhor vereador Emílio de Jesus Souza. No Grande 

Expediente, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário falou sobre a grande incompetência da 

Diretoria Regional de Educação, pois, a Escola Estadual Professor João de Oliveira tem passado 

por uma situação muito séria, declarou o orador  que a unidade escolar não tem lâmpadas nas 

salas, não tem material de consumo entre outros materiais. Ele afirmou que, levou essa 

problemática ao deputado estadual Zezinho Guimarães e, que imediatamente procurou a Secretaria 

de Estado da Educação, para saber o que de fato está acontecendo. O edil comentou que, no último 

domingo o Diretor da DRE se reuniu com a direção da escola, para discutir esta situação, e foi 

acordado que, irão fazer a revisão em toda a parte elétrica da escola, pois, é muito precária, 

chegando ao ponto de a escola receber os aparelhos de ar condicionados e ter que devolver, já que 

a rede elétrica não suportaria a carga. O edil contou que, segundo a diretoria da escola e alunos, o 

secretário estadual de educação não aceitou recebê-los, demonstrando uma grande incompetência 

para estar ocupando um cargo dessa magnitude. Na oportunidade, o senhor vereador Gilson 

Rosário afirmou que o governo já disponibilizou ventiladores e outros equipamentos, mas 

enquanto não for feita a revisão na parte elétrica, os equipamentos poderão ser danificados. Ele 

destacou que, os professores e alunos fizeram manifestação naquela manhã, e continuarão caso os 

problemas no colégio não sejam resolvidos. E mais, disse que esse fato já é notícia mundial, e 

pediu a colaboração dos colegas, para se unirem para pedir a seus deputados, que intervenham 

junto aos problemas da referida unidade de ensino. Por conseguinte, o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias falou sobre a importância dos vereadores participarem das Sessões e, 

pediu desculpas à população pela ausência dos colegas vereadores, disse que é obrigação dos 

vereadores estarem presentes nas Sessões.   Continuando, o parlamentar comentou sobre a 

preocupação do colega Gilson do Rosário com a educação estadual, mas, lamentou que este  não 

tivesse a mesma preocupação com a educação do município, que também tem passado por muitas 

dificuldades, e não se deve utilizar as deficiências que a educação estadual está passando, para 

cobrir as do município. Na oportunidade, o edil parabenizou os estudantes da Escola Estadual 

Professor João de Oliveira, pela ousadia de organizar uma manifestação digna de alunos, que 

querem melhoria para a educação de nosso município. Disse ainda, que como pai de aluno, 

também tem que estar engajado nessa causa, mas, é necessário entendermos onde está o limite 

entre indignação pela melhoria da educação, sem a participação política partidária e, relembrou 

que na gestão passada os professores do município saiam às ruas, para protestar com bandeiras e 
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apitos, dizendo até que o Prefeito anterior era ladrão, e lamentou que, atualmente não se vê mais 

reivindicações, mesmo não recebendo a regência de classe há um ano e dez meses, o transporte 

escolar sendo de má qualidade, que não mudou mesmo sendo investidos mais de 600 mil reais, na 

gestão do atual, segundo o próprio Prefeito. Disse ainda, que o Prefeito anunciou nas redes sociais, 

que o município recebeu ônibus recentemente, e pediu que o Governo Municipal informe onde 

está sendo utilizado esse transporte, pois, trouxe recentemente a informação de que o transporte 

que leva os alunos do Tabuleirinho, para o São José não está comportando a quantidade de alunos 

e professores, que estão vindo em pé, mesmo assim os professores não reclamam dessa situação.  

Contou ainda o edil, que no último fim de semana, os alunos do João de Oliveira informaram a 

situação em que estava a escola, e imediatamente entrou em contato com o diretor da DRE, que 

lhe respondeu que já tinha entrado em contato com a Secretaria Estadual de Educação, e que 

encaminharia pessoas para resolver os problemas elétricos da escola. O orador  lamentou a ação de 

pessoas que, não têm nada haver com a escola e estão utilizando os problemas daquela unidade 

escolar, para promover políticos, a exemplo do radialista Família.  Disse ainda, que recentemente 

o diretor da escola foi afastado, por problemas pessoais, e a unidade apesar de ter recursos na 

conta, não pode utilizá-los, porque ainda não foi nomeado um novo diretor. E mais, afirmou que, 

apoia as manifestações dos alunos, e independentemente de apoiar o senhor Belivaldo Chagas,  

destacou que seu compromisso com a população se torna ainda maior, e por isso está cobrando as 

melhorias na referida escola. Disse ainda, que a responsabilidade pelo voto depositado nos 

candidatos que os vereadores apoiam é deles, pois, são eles que estão indo apresentar os 

candidatos para o povo.  O senhor vereador José Alessandro comentou que, tem muita 

responsabilidade de não estar utilizando a situação da Escola, para pedir votos para o seu 

candidato a Governo. Disse ainda, que não acredita que os demais candidatos resolverão o 

problema da escola.  O senhor vereador Gilson Rosário afirmou que, o problema da citada escola 

está na rede elétrica, e não é responsabilidade do governo municipal, mas, do governo do Estado. 

Disse ainda, que o colega deveria levar os problemas ao conhecimento da população, esquecendo 

as questões políticas, e ressaltou que citou o nome do Deputado Zezinho, porque ele tem acesso ao 

Secretário Estadual de Educação, que ficou surpreso com a situação e, por sua vez, chamou a 

atenção do Diretor da DRE 02, para que resolva o problema, lamentou que, infelizmente no país as 

pessoas precisam protestar nas ruas para que os problemas sejam solucionados.  Continuando, o 

senhor vereador José Alessandro comentou que, não fez um comparativo, nem responsabilizou o 

governo municipal pelos problemas na educação estadual, e contou que às vezes os vereadores 

fecham os olhos para os problemas do município, disse em seguida que está fazendo um relatório  

sobre a situação das escolas municipais, que também tem sérios problemas nas instalações 

elétricas. Disse ainda, que não concorda em colocar ventiladores na escola sem fazer a revisão 

elétrica, pois, estarão tapando o sol com a peneira.  E mais, afirmou que os estudantes querem que 

a Professora Iranildes seja nomeada diretora da escola, e assim que esta estiver 

administrativamente apta, o senhor Abraão, Diretor da DRE 02 nomeará a professora ao cargo.  

Na oportunidade, o edil agradeceu e parabenizou o professor Abraão pela disponibilidade de 

atender os alunos e professores no seu dia de descanso. Depois, o edil falou sobre o 

desaparecimento do jovem Rone e do senhor Anselmo, que já completou 60 dias, sem qualquer 
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notícia.  Ele afirmou que a polícia está fazendo um bom trabalho no município, e está tentando 

trazer respostas, mas, depende da colaboração das pessoas da região do Saco do Camisa, que se 

tiverem alguma informação que levem até a polícia, para ajudar a entender o que aconteceu com 

esses poçoverdenses. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus afirmou que, a situação 

do Colégio Estadual Professor João de Oliveira é lamentável, por outro lado, é possível saber que 

as pessoas estão mais  conscientes, e com vontade de mudar as coisas, pois, fizeram suas 

manifestações de forma apartidária, sem denegrir a imagem de ninguém. Ele disse ainda, que não 

há justificativa, para a situação ter chegado a este ponto, se o diretor da DRE estiver há muito 

tempo no cargo. Ele indagou porque não foi nomeado um novo diretor para a escola, já que o 

outro está afastado?  O edil pediu que, a Secretaria da Casa elaborasse um Requerimento 

solicitando que o Senhor Abraão possa vir a esta Casa, prestar esclarecimentos sobre este assunto. 

O senhor vereador Edson lamentou as dificuldades que o Estado de Sergipe tem passado, e 

afirmou que, é muito triste o menor Estado do país, estar passando por uma crise, em decorrência 

de um governo desastroso.  Disse também que o Estado precisa de um representante que, resolva 

seus principais problemas, que são saúde, educação e segurança. O orador afirmou que, no  

município tem muitas pessoas capazes, que se preparam nas universidades, mas, infelizmente não 

têm oportunidade de trabalho. O edil comentou que, referente à segurança no município, percebe 

que a polícia tem feito um bom trabalho, principalmente nos eventos em que está comparecendo, 

trazendo maior sensação de segurança para a população. No entanto,  destacou que as pessoas 

precisam se sentir seguras sempre, e não apenas quando a polícia estiver presente. 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 Gilson Santos do Rosário comentou que, no município de Poço Verde existe uma 

pessoa responsável pela indicação de pessoas, para ocupar cargos no Governo do Estado.  Ele 

disse ainda que, acredita que essa pessoa deveria esta mais atenta a estas situações, e indicar um 

novo diretor, para que as atividades na escola voltem a sua normalidade, pois, da forma como está 

não pode continuar, porque até  o recurso da escola está retido, e se não for utilizado poderá 

retornar para o governo federal. O edil disse que, a sugestão da Professora Iranildes é interessante, 

mas, pode demorar muito, já que ela só poderá assumir o cargo, após a sua portaria de 

aposentadoria ter sido emitida, o que em alguns casos pode demorar mais de três meses.  O edil 

disse ainda, que o diretor da DRE 02 precisa comparecer mais ao município, já que a escola está 

há algum tempo sem diretor. Ele disse ainda, que o diretor deveria ter passado para o governador, 

o comportamento do Secretário Estadual de Educação, que não quis receber os estudantes e 

representantes da escola, pois, é pago para isso. Por conseguinte, o senhor vereador Gileno 

Santana Alves falou sobre a sua tristeza e indignação com algumas pessoas de sua comunidade, 

que tem dito que irão persegui-lo, para que  não tenha nenhum voto na comunidade. Ele destacou 

que, nunca mediu esforços para ajudar as pessoas da sua região, e nunca perseguiu quem quer que 

seja, e destacou que, não é um político de promessas, e sim de ação.  E mais, afirmou que está 

decepcionado com seu agrupamento político, pelo que estão fazendo com ele e destacou que, 

quando se aposentar não pedirá votos, nem apoiará político algum, pois, não vale a pena. O senhor 

vereador Gileno contou que, sempre apoiou Bosco Costa e Ibraim, mas, infelizmente este ano nem 
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tudo correu como previsto, e por isso ficou muito triste, mas, continuará trabalhando até o fim do 

seu mandato, e não deixará seus eleitores de lado, e afirmou que nas próximas eleições não 

apoiará ninguém. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro falou que é lamentável que 

alguns políticos só visitem o município a cada quatro anos, levam os votos dos poçoverdenses e 

nada fazem pelo povo, enquanto as pessoas que de fato trabalham pela população são esquecidas, 

e  destacou que os vereadores continuarão aqui, servindo a população. O edil falou ainda, que 

todas as escolas do município de Poço Verde recebem recursos do Programa Dinheiro Direto na 

Escola, que são geridos pelo conselho escolar, e não pelo diretor da escola. No entanto, muitas 

vezes os pais de alunos e professores não se interessam pelo conselho, que determina onde serão 

investidos estes recursos. O edil disse ainda, que os recursos que ficarem em caixa, poderão ser 

reprogramados para serem gastos no ano seguinte, caso não sejam gastos dentro do exercício. Por 

outro lado, o edil falou sobre a iluminação pública no povoado Saco do Camisa, e destacou que 

fez Indicação ao Prefeito, assim como o senhor vereador Gileno, mas, até o momento não foi 

atendido. Disse ainda, que realizou um levantamento da quantidade de braços de lâmpadas que 

seriam necessários para suprir a necessidade da comunidade. Ele finalizou falando sobre a 

instalação elétrica da Escola Estadual Professor João de Oliveira, e destacou que é um problema 

sério, e pediu que o Requerimento sugerido pelo colega Edson fosse feito em nome de todos os 

vereadores, para fortalecer ainda mais a solicitação.  E, agradeceu também ao delegado Fábio 

Pimentel e ao Capitão Lemos, que tem feito um bom trabalho pela população, e ressaltou que 

continuará trabalhando em prol do povo, pois, este é o papel do vereador, concluiu o edil. 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 quatro de outubro de dois mil e 

dezoito, às dezenove horas, realizarem a próxima Sessão Ordinária, e para constar eu, vereador 

José Alessandro Santana Farias, lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo em substituição ao 

titular.  

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, em dois de outubro de 2018.  
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