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

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

presentes sob a Presidência Interina do senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza, os 

senhores vereadores: 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, Gileno Santana Alves, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de 

Jesus Santos. A seguir foi apresentada a seguinte proposição: Indicação 076/2020 - Ao Governo 

Municipal, solicitando o que segue: 1. Providências emergenciais junto aos órgãos competentes do 

município, voltadas para a criação de uma política de conscientização junto aos moradores da sede 

desta municipalidade, a respeito das queimadas que vêm ocorrendo com frequência, para que se evite 

o que ocorreu na tarde de ontem (19/10), no bairro Fazendinha, causando sérios transtornos 

principalmente aqueles que sofrem com problemas respiratórios; 2. Providências emergenciais junto 

a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a ampliação da iluminação pública da 

Rua Antônio Rosário Dias, a partir do número 150, esta de autoria do senhor Presidente Alexandre 

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

atenção dos colegas vereadores que, ultimamente não estão comparecendo às sessões, e pediu que os 

edis pudessem justificar as ausências, caso contrário poderão ser cobrados pelo povo, e pediu que os 

colegas cumprissem o Regimento Interno da casa. Ele também chamou a atenção dos agrupamentos 

políticos e da população, que estavam fazendo aglomerações em decorrência da campanha política. 

Ele destacou que as pessoas não estão respeitando as determinações das autoridades de saúde, mas a 

Pandemia ainda não acabou, e em alguns lugares, os casos estão se espalhando rapidamente, os 

hospitais estão começando a ficar cheios novamente. O edil comentou que, recentemente encontrou-

se com o seu afilhado, que também é candidato a vice-prefeito, o senhor Euberlan Souza, que o 

cumprimentou quando estava no escritório de contabilidade da cidade, e refletiu que, algumas 

pessoas podem até inventar boatos, sobre a possível mudança de agrupamento, mas ele relatou que 

sua relação com o Euberlan, sempre será com respeito, pois independe de agrupamento político, pois 

os laços construídos são duradouros, e comentou que, não existe nenhum tipo de discórdia em relação 

a ele e aos senhores Evislan e Euberlan apesar de estarem em agrupamentos diferentes. Na ocasião, 

o edil falou sobre o empenho do Senador Rogério Carvalho, que destinou R$ 200 milhões de reais, 

para a recuperação de rodovias do estado de Sergipe, como a que liga o município de Poço Verde a 

Simão Dias, que já é uma realidade, e destacou que está buscando outras fontes de recursos, para a 

melhoria da rodovia, que liga o município a Tobias Barreto. O edil comentou também sobre boatos 

que, estão circulando na cidade, de que o senhor Roberto Barracão não será candidato a Prefeito, e 

destacou que são mentiras, que alguém quer incutir na cabeça das pessoas, ele ressaltou que, seu 

candidato está confiante e não vai desistir de sua candidatura, que será mantida até o fim do pleito. O 

parlamentar pede a Deus que, a cada momento fortaleça os políticos, para que possam trazer 

benefícios para o povo, e que cada candidato faça a sua campanha de forma limpa e justa, para que as 

pessoas possam escolher de forma consciente e correta o próximo gestor do município. Depois, o 

senhor vereador José Alessandro Santana Farias falou que o grupo político que apoia faz uma 

política que pretende partilhar com os cidadãos poçoverdenses uma mudança verdadeira, com 



  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       
honestidade, simplicidade, humildade e transparência com os recursos públicos. Ele disse ainda, que 

estão visitando as pessoas e ouvindo os seus clamores e apresentando os possíveis planos, que o 

candidato fará pela sociedade poçoverdense, e destacou que têm sido muito bem recebidos, apesar de 

muitas pessoas estarem indignados com os políticos do nosso país. Na ocasião, o edil falou que nunca 

se furtou a buscar informações sobre a Covid-19, nem de tomar os cuidados que as autoridades de 

saúde preconizam, ao contrário do Prefeito e de seus Secretários, que ao que parece estão utilizando 

os carros que foram locados pelo Município, para o combate a COVID-19, para fazerem a campanha 

eleitoral. Ele chamou a atenção para o fato, de que o Prefeito Municipal especialmente neste período 

eleitoral está presente no município diariamente. Também chamou a atenção para o fato da 

quantidade de pessoas que, são oriundas de Poço Verde, que moram em Aracaju há mais de três anos, 

mas curiosamente estão passando "férias" na cidade, durante o período eleitoral, e indagou se essas 

pessoas estão tentando garantir os seus empregos, para a próxima gestão, pois as informações que 

soube é que a Prefeitura está loteada, para os cabos eleitorais do Prefeito. Ele falou ainda sobre a 

presença do Governador do Estado na cidade, para assinar a Ordem de Serviço para o início de 

algumas obras no município, e destacou que sabiamente o Governador não utilizou aquele momento, 

para fazer palanque político, ele indagou ainda se o senhor José Everaldo de Oliveira, pai do Prefeito 

é servidor do município de Poço Verde, pois durante o evento, ele foi convidado para representar a 

Prefeitura. Ele destacou que, a autoridade mais indicada para estar representando o município seria o 

Secretário Municipal de Obras. Durante a solenidade, percebeu que os nomes de alguns políticos da 

região foram citados e também o do senhor Evislan Souza, que é um empresário poçoverdense muito 

conhecido no âmbito regional, mas lembrou que o candidato a vice-prefeito é o irmão dele. O edil 

disse ainda que, faz questão de participar de todos os eventos da Prefeitura Municipal, pois é seu 

papel, como representante do povo e estava lá, para agradecer ao Governador e, principalmente ao 

Senador Rogério Carvalho que, encaminhou a emenda para que essas obras fossem realizadas.  Ele 

declarou que, fica triste pela rodovia que liga o município de Poço Verde a Tobias Barreto não ter 

sido contemplada, mas espera que em breve ela seja recuperada. O edil solicitou ao Governo 

Municipal o retorno das ações voltadas para o combate a COVID-19, e destacou a preocupação e os 

cuidados com as medidas de prevenção que estão tendo, com as pessoas, principalmente as que são 

do grupo de risco.  O edil comentou que alguns candidatos a vereador, que antes ocupavam pastas na 

gestão do município, estão prometendo fazer várias ações e mudanças nas áreas de esporte e cultura, 

e indagou porque eles não fizeram quando estavam nas respectivas pastas?  Ele afirmou que não 

adianta tentar enganar a população com mentiras, pois o povo está atento, e desejou a todos os 

candidatos sorte, na disputa eleitoral. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande 

Expediente, deu-se início a Ordem do Dia.  Na Ordem do Dia foi colocado em discussão o Projeto de 

Decreto Legislativo 04/2020- Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor José Eribaldo 

Ferreira dos Santos. Durante as discussões, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos parabenizou à 

senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis, pela propositura, pois o homenageado é uma pessoa 

que contribuiu muito com o município, foi Professor de Geografia por muitos anos e, se sente muito 

honrado em poder votar nesse título de cidadão, haja vista que o senhor Eribaldo é merecedor desta 

honraria. Em seguida, o senhor vereador Amaury Batista Freire parabenizou a colega pela indicação, 

e considera o senhor Eribaldo um irmão dele, pessoa que tem muito carinho e amizade, desde a sua 
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infância.  Depois, o Projeto de Decreto Legislativo 04/2020 foi colocado em votação, obtendo como 

resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM VOTAÇÃO ÚNICA. E, por não haver 

outras matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia deu-se início as Considerações 

Finais. Nas Considerações Finais, a senhora vereadora Josefa Délia Félix dos Reis agradeceu a 

todos os colegas, pela aprovação da matéria de sua autoria, e destacou que o senhor Eribaldo ficará 

muito grato e honrado de receber está homenagem. Depois, o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias falou sobre Fake News e, destacou que o Prefeito coloca nas redes sociais pesquisas 

falsas, com desrespeito aos adversários e aos próprios adversários. Ele relembrou que, muitas vezes o 

líder do Grupo Boca Branca, o senhor José Everaldo desrespeitava seus próprios eleitores, iludindo 

com mentiras, quando muitas vezes já sabendo que não venceria a eleição, e algumas pessoas faziam 

até apostas, perdendo quantias em dinheiro.  Ele comentou que, muitas pessoas ainda tem paixão por 

políticos, e agem como adoradores, mas refletiu que essa atitude não é correta, pois os políticos têm 

que ser organizados, verdadeiros e lutadores, pelo que é melhor pela população, e muitas vezes 

alguns políticos são corruptos, porque a população se deixa enganar por promessas irreais. Ele 

indagou de onde esta saindo o dinheiro, que o Prefeito está fazendo campanha? E espera que, as 

pessoas deem a resposta a essa gestão desumana, deficiente e que não tem respeito ao funcionário 

público e um Prefeito que largou a cidade as moscas, para fazer a sua campanha, haja vista que, 

atualmente o município é um dos que o número de casos de COVID-19 tem crescido 

exponencialmente, depois das carreatas feitas pelo próprio Prefeito, com a presença obrigatória dos 

servidores do Poder Executivo, e ainda pagando pessoas para participarem com seus veículos.  Em 

seguida, o senhor vereador Amaury Batista Freire em resposta a provocações dos colegas na sessão 

passada, citou lei que trata sobre a arrecadação e gastos de recursos por partidos políticos e 

candidatos, com destaque ao artigo 35 da lei 9.504/1997, que trata dos gastos eleitorais e prestação de 

contas durante as eleições, em especial do pagamento de combustíveis, até o limite de 10 litros por 

veículo, e disse ainda que essas informações devem ser indicadas na prestação de contas. Ele disse 

ainda, que os casos de COVID-19 estão aumentando em várias cidades, o Prefeito e sua equipe 

continuam fazendo as prevenções, mas não há como ter controle sobre as pessoas que estão se 

aglomerando em praças e outros locais, e espera que as pessoas tenham mais consciência. Ele disse 

ainda, que as ferramentas chegaram, o Prefeito está trabalhando, fazendo a manutenção das estradas, 

as obras nas praças estão sendo feitas, para que a cidade seja cada vez mais bonita. E concluiu 

dizendo que, o ex-prefeito José Everaldo fez história no município, e tem muita credibilidade, para 

representar o Prefeito e o município em qualquer lugar ou ocasião, e para ele as pessoas devem 

respeitá-lo pela liderança política que ele é e para um filho não há um representante melhor que um 

pai. 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 dois de outubro, 

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, vinte de outubro de 2020. 
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