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

oito de outubro, 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), Damares 

Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gileno Santana Alves, 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, houve a apresentação das seguintes proposições: Requerimento 024/2019 - Convida 

o senhor Eliel de Oliveira Santana, Secretaria Municipal de Administração, a comparecer em uma 

das Sessões Ordinárias deste Poder Legislativo, em data a combinar, para falar a respeito do 

Processo Seletivo Simplificado, previsto no Edital 001/2019, de autoria do senhor Presidente 

Alexandre Dias; Moção de Congratulação 027/2019 - Congratulações a todos que fazem parte da 

Financeira Águia, em virtude dos 10 anos de existência, nesta municipalidade, de autoria do 

senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos. No Grande Expediente, o senhor Presidente 

Alexandre Almeida Dias justificou Requerimento de sua autoria, convidando o senhor Eliel 

Santana, Secretário Municipal de Administração, para comparecer em uma das Sessões 

Ordinárias, para falar sobre o processo seletivo simplificado, previsto no Edital 001/2019. Ele 

afirmou que sua intenção é entender quais os critérios de seleção adotados no referido processo. O 

edil falou ainda, sobre os servidores contratados que estão há vários meses sem receber salários e 

precisa-se saber como essa questão será resolvida.  Na oportunidade, o edil falou sobre o desleixo 

do Poder Público do município, e destacou que encaminhou ofícios para as Companhias de 

Saneamento de Sergipe-DESO, Companhia de Energia Elétrica-ENERGISA e para Operadora de 

Telefonia Vivo, informando os nomes das ruas dos Conjuntos Françual e Pedro Valadares, e 

destacou que o Poder Executivo é quem tem a obrigação de realizar essa ação, para que as pessoas 

possam ter suas correspondências e mercadorias entregues em seus endereços, e a Câmara 

Municipal tomou essa iniciativa, porque o Poder Executivo não cumpriu com a tal 

responsabilidade. O edil elencou todas as leis que denominam os logradouros públicos nos 

povoados e na sede do município, que foram aprovadas nesta Casa, e que até o momento não 

foram atualizados nas empresas e órgãos municipais.  Depois, o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias falou sobre o Campeonato de Futsal que ocorreu no povoado Tabuleirinho, e em 

relação aos boatos que veicularam nas mídias sociais, esclareceu o orador que é jogador há trinta 

anos, e de fato não tem temperamento fácil, mas nunca havia se envolvido em brigas até o último 

fim de semana, e pediu desculpas a todos que estavam assistindo e também a sua família e amigos 

pelo que ocorreu, declarou que foi um erro ter revidado às provocações que recebeu do Professor 

Onéas. Ele disse ainda que, não se orgulha do que fez, mas tem a hombridade de pedir desculpas 

ao colega, que também pediu seu perdão, e ressaltou que, a violência não leva a nada e o que vale 

é o respeito e a amizade que eles têm entre si, e afirmou o parlamentar que depois deste episódio 

decidiu não participar de campeonatos no município, apenas de jogos amistosos. Ele falou também 

sobre a eleição para a escolha dos conselheiros tutelares, e destacou que ocorreram muitos 

problemas no dia da eleição, pois não houve organização, e entre os problemas, se destacaram as 
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filas para a votação que eram quilométricas, e pessoas idosas passaram várias horas esperando em 

filas, em decorrência da expressiva quantidade de pessoas que vieram votar em relação à 

quantidade de urnas disponíveis, além de problemas com os locais das Sessões que foram 

mudados, também falou sobre o transporte, que não realizou as viagens que estavam programadas, 

e muitas pessoas deixaram de ir votar. Ele afirmou que, os candidatos que se sentiram 

prejudicados devem buscar respostas a esses problemas, e também responsabilizar os 

organizadores da eleição. O senhor vereador José Alessandro falou também sobre o fim da 

história do Município, pois naquela data foi demolida a Casa das Irmãs de Santa Maria, que 

contribuíram muito para a cidade cuidando das pessoas que mais precisavam por 40 anos. Ele 

relembrou que, as irmãs pediram que o Prefeito tomasse uma atitude, para restaurar o prédio, haja 

vista que estava com sérios problemas estruturais, e ele se comprometeu a estabelecer um 

memorial municipal naquele local, que seria inicialmente alugado pelo Poder Executivo. O edil 

afirmou que, as pessoas que depositaram sua confiança e seus votos no Prefeito estão muito tristes, 

com este fato.  Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos parabenizou todos os 

candidatos que, se dispuseram a pleitear uma vaga no Conselho Tutelar e congratulou os que 

conseguiram a vaga, desejando que todos tenham muita coragem e se dediquem a defender os 

direitos das crianças e dos adolescentes.   O edil comentou que, as eleições para o conselho são 

organizadas pelo Município, e existe uma comissão com vários representantes de diversos órgãos 

e entidades, e inclusive faz parte dela. Ele disse que, já esperava ter reclamações em relação ao 

transporte, pois foram disponibilizados poucos veículos, já em relação às urnas, ele afirmou que o 

TRE é quem as disponibiliza, e cada uma delas computa pelo menos 2.300 votos, e surpreendeu-se 

com o número de eleitores, que foi expressivo e incomum, já que nas eleições anteriores não 

houve uma procura tão grande como neste ano.  Ele afirmou também que, o número de pessoas 

organizando a eleição foi pouco, e faltou muita informação sobre a mudança dos locais das 

Sessões, gerando confusão entre os eleitores, mas é um direito do cidadão reclamar, no entanto 

demonstrou que, os mesários iniciaram as atividades bem cedo e, concluíram tarde da noite, após 

o término da apuração dos votos. O parlamentar chamou a atenção que espera que, esse pleito 

sirva como exemplo, para corrigir os erros, para que não ocorram nas próximas eleições, e sugeriu 

que se fosse apenas um candidato, talvez a votação fosse mais rápida, e também se houvesse mais 

veículos, todos os candidatos obteriam mais votos. O senhor vereador Edson chamou a atenção 

para a quantidade de idosos exercendo a sua cidadania, porém muitos não conseguiram votar, em 

decorrência da demora nas filas. O edil comentou que, em junho de 2017 apresentou Indicação 

que tratava da criação do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Poço Verde, 

e se entristece ao ver que, um prédio que fez parte da história do município, tenha sido demolido, 

por falta de apoio e incentivo do Poder Executivo. Ele disse ainda, que na Indicação também 

solicitava que o município fizesse o tombamento dos prédios históricos do município, e destacou 

que houve tempo para realizar este procedimento, mas não foi feito. Ele contou que, aos poucos a 

memória do município está se perdendo, e se continuar nesse ritmo a próxima geração não vai 

lembrar como era o município, e destacou que visitará o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional- IPHAN, para obter informações sobre o que é necessário para tombar os 

prédios históricos que ainda existem no município. O edil falou também sobre a situação do 
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CAPS, pois está faltando tudo, e infelizmente os usuários não estão sendo atendidos como 

deveriam. Ele comentou que, visitou um usuário, que está preso entre grades, porque não está 

frequentando o CAPS. Ele falou também que, existia um time de futebol formado por vários 

atletas, e que participava de campeonatos em todo Estado de Sergipe, e atualmente não existe 

mais, e é vergonhoso para nosso município. O edil afirmou que leu o edital do Processo Seletivo 

do município, e destacou que, em algumas cidades processos desta mesma natureza foram 

anulados, por não cumprirem normas e regras, no entanto, não sabe como o município pretende 

pagar as pessoas que forem admitidas através deste processo seletivo, se as que estão ocupando 

essas vagas estão sem receber seus vencimentos. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de 

Jesus Santos comentou que, ficou muito feliz por exercer o seu direito de escolher os conselheiros 

tutelares, como também em ver a quantidade de pessoas que se dispuseram ir às urnas no último 

domingo. Na oportunidade, o edil parabenizou todos os candidatos que participaram do pleito, e 

destacou o número expressivo de candidatos, como também refletiu como o povo de Poço Verde é 

politizado, haja vista o grande número de votos obtidos pelos candidatos eleitos. Ele comentou 

que, o número de urnas foi insuficiente, diante do número de pessoas que se apresentaram para a 

votação, e esta eleição serviu como experiência, para os próximos pleitos. Na ocasião, o edil 

também lamentou a demolição da Casa das Irmãs, e destacou que o prédio da Câmara Municipal 

de Poço Verde também é um prédio histórico, e sua fachada não pode ser alterada, e a atitude do 

colega Edson Didiu de se dispor a ir ao IPHAN é muito proativa, assim como a do Presidente 

Alexandre Dias de buscar explicações técnicas em relação ao Processo Seletivo Simplificado 

001/2019 do município de Poço Verde. Ele disse ainda, que está há menos de um ano das eleições 

de 2020, e até o fim de março do ano que vem é o prazo para mudança e filiações em partidos, e 

chamou a atenção dos colegas para as novas regras eleitorais, que mudaram recentemente e que é 

necessário cautela, para não cometer crimes junto à Justiça Eleitoral. Ele falou ainda, sobre a 

atitude do Presidente Alexandre Dias, que dispôs seu nome para a candidatura para Vice-Prefeito, 

se assim as lideranças do grupo “Boca Preta” entenderem que ele está pronto, para esta disputa, 

mas teve a humildade de dizer que mesmo que não seja escolhido, apoiará o grupo da mesma 

forma. O edil chamou a atenção sobre as eleições deste fim de semana, e salientou que, apesar de 

não terem sido eleitos, os candidatos não devem se dar por vencidos, pois nem sempre se ganha na 

primeira disputa, e a derrota serve para que as pessoas repensem a sua forma de agir. O senhor 

vereador Pedro relembrou que,  antes da eleição para Prefeito, o candidato Iggor já tinha sua 

chapa definida há mais de um ano antes das eleições, e sugeriu que os lideres do grupo “Boca 

Preta” fizessem o mesmo, e começar a trabalhar essa ideia na cabeça das pessoas. Ele disse ainda 

que, não devemos desmotivar as pessoas a se candidatar, seja a qualquer cargo político, e saber 

respeitar as opiniões e a vontade das pessoas, que tem seus objetivos e sonhos. E, por não haver 

outros edis para se manifestar no Grande Expediente, deu-se início a Ordem do Dia. Na Ordem do 

Dia, foi submetido em discussão o Projeto de Decreto Legislativo 023/2019 - Concede Título de 

Cidadão Poçoverdense ao senhor Antônio Givanildo da Silva Santos (Cascata); Projeto de 

Decreto Legislativo 024/2019 - Concede Título de Cidadão Poçoverdense ao senhor Jairo Reis da 

Silva. Durante as discussões, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos justificou os projetos 

de sua autoria, destacando que os senhores Antônio Givanildo da Silva Santos e Jairo Reis da 
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Silva contribuíram com a cidade de Poço Verde. Depois, o Projeto de Decreto Legislativo 023 e 

024/2019 foram submetidos em votação, obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR 

UNANIMIDADE ÚNICA 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 comentou que, no dia 31 de outubro será realizada Sessão Solene, para a 

entrega dos Certificados de Empreendedor Juca Santana a alguns comerciantes, e no mês de 

novembro será feita a entrega de Títulos de Cidadãos e da Comenda da Ordem do Mérito da 

Santa. Depois, o senhor vereador José Alessandro parabenizou a todos da Loja São José 

Calçados,  pela reinauguração do empreendimento, que deixou a cidade ainda mais bela. Ele 

falou  sobre  os comentários nas redes sociais em relação à demolição da Casa das Irmãs, e 

destacou que  visitou o prédio há algum tempo, e na ocasião percebeu que havia objetos do 

município, e o que percebeu é que o Poder Executivo já havia alugado o espaço, para fazer o 

memorial, e ressaltou que a comunidade está atenta a essas questões. Continuando, o senhor 

vereador Pedro de Jesus Santos disse  que o Poder Legislativo é forte, e se estiver organizado se 

torna muito mais forte, pois as ações da Casa são proativas,  voltadas para o desenvolvimento de 

Poço Verde e todos os vereadores têm condições de se lançarem a disputa na chapa majoritária. 

Ele afirmou ainda que, cada candidato tem ter seu posicionamento definido, e manter suas ideias 

até o fim, ter respeito com os eleitores e, com as  agremiações partidárias, e quem obtiver o êxito 

nas eleições que cuide do município. Por conseguinte, o  senhor vereador Gileno Santana 

Alves afirmou que, está satisfeito como vereador, e acredita que não nasceu para ocupar outro 

cargo político, e destacou que se tiver a disponibilidade e a oportunidade de voltar para esta Casa 

ficará muito feliz. 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 dez de 

outubro de dois mil e dezenove realizar a próxima Sessão Ordinária, às dezenove horas, e para 

constar eu, vereador Edson de Jesus Reis Santos, em substituição ao titular lavrei a presente Ata e 

abaixo subscrevo. 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, oito de outubro de 2019.  
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