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

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 Santos (Primeiro Secretário), Edson de Jesus Reis 

Santos (Primeiro Secretário), José Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário), Amaury 

Batista Freire, Emílio de Jesus Souza, Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário e 

Pedro de Jesus Santos. A seguir, procedeu-se a dispensa da leitura da Ata da Sessão anterior. 

Em seguida o senhor Presidente publicou ofício do Gabinete do Prefeito, informando o 

cronograma de apresentação dos Secretários Municipais, de acordo com a Lei Municipal 

623/2012, para prestação de contas de suas respectivas Secretarias.  Por conseguinte, deu-se 

início ao Grande Expediente, no qual o senhor vereador Gilson Santos do Rosário agradeceu aos 

eleitores do município de Poço Verde, pelo apoio e votos depositados nos seus candidatos. Disse 

ainda, que o senhor Rogério Carvalho se colocou à disposição de todos os poçoverdenses, como 

também os deputados João Daniel e Zezinho Guimarães. Ele destacou que, esperava um número 

mais expressivo de votos em seus candidatos, mas, salientou que as pessoas têm agido e pensado 

de forma diferente, e cada eleição é uma nova história. O edil disse ainda, que as pesquisas deste 

ano tiveram muitas falhas e apresentaram resultados muito diferentes da realidade, e isso mostra 

uma lição, pois devemos confiar muito mais em nosso trabalho, do que em pesquisas, enfatizou o 

orador. O parlamentar disse também, que já recebeu convites de diversas lideranças políticas, 

para apoiar o senhor Belivaldo Chagas no segundo turno e está analisando as propostas. Na 

oportunidade, o senhor vereador Amaury Batista Freire agradeceu aos eleitores poçoverdenses 

pelo apoio e pelos votos depositados aos seus candidatos, e destacou que, seus candidatos 

ficaram muito felizes com a votação que obtiveram, e concluiu dizendo que, gratidão se paga 

com gratidão, e sempre continuou firme apoiando seus candidatos. Continuando, o senhor 

vereador Gilson do Rosário afirmou que, cada vereador apoiou um candidato e, mesmo que nem 

todos tenham logrado êxito, não abandonarão a cidade, e concluiu afirmando que, o deputado 

João Daniel está à disposição dos colegas vereadores, para o que precisarem. Em seguida, o 

senhor vereador Pedro de Jesus Santos agradeceu aos seus conterrâneos pelos votos, que 

agradeceu o êxito nas eleições dos candidatos que apresentou. E, destacou que se sentiu muito feliz e 

contemplado com as candidaturas que apresentou a população, principalmente no Distrito de São 

José. Disse ainda, que sentiu um pouco de dificuldade em conquistar votos com candidaturas para 

Depurado Federal, haja vista que havia três candidatos locais, mas, se sentiu vitorioso no Distrito de 

São José, porque seu candidato obteve o terceiro lugar, enquanto o seu candidato a deputado estadual 

obteve a segunda colocação naquela zona eleitoral. Ele afirmou que, acredita que esse resultado 

representou que a sua liderança está fortalecida, para continuar a caminhada, rumo à vitória para o 

seu candidato a Governador do Estado, que obteve 25% dos votos no primeiro turno. O edil disse 

ainda, que, o colega vereador Gilson Rosário está articulando junto aos deputados João Daniel e 

Zezinho Guimarães apoio ao senhor Belivaldo Chagas, que obteve mais de 41% de votos no 

Estado de Sergipe, mostrando que, o pouco tempo que ele está no comando do Estado já deu 

resultados positivos, e os sergipanos já perceberam isso. E mais, disse que no cenário político 

nacional, o povo demonstrou que, não aceita mais aqueles políticos antigos, e não reelegeu 
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políticos que tinham longas trajetórias no Congresso Nacional, e deu exemplos. Parabenizou os 

sergipanos pela expressiva votação em novos Senadores e, desejou que estes  lutem pela 

população, defendendo os nossos direitos. O senhor vereador Pedro de Jesus disse ainda, que o 

povo precisa de um governo de coalisão, e de um representante que preze pela união do povo 

brasileiro e não pela divisão, que vem sendo fixada desde o impeachment de Dilma Rousseff. Ele 

disse ainda, que no âmbito estadual quem venceu o pleito terá a responsabilidade de honrar com 

os compromissos, que fez com a população, e nesse aspecto, o senhor Breno Silveira terá um 

papel muito importante, pois, estará ligado ao Governo Belivaldo Chagas, e convidou os colegas 

vereadores a apoiarem o seu candidato. Na oportunidade, o edil comentou que o município 

precisa de melhorias nas estradas de diversos povoados, inclusive no Rio Real e Distrito São 

José, e já conversou com o Prefeito Municipal, para trazer a benfeitorias para o município, e 

disse que já conseguiu emendas para a confecção do calçamento de várias ruas do São José, bem 

como do Saco do Camisa e do Rio Real. Disse ainda, que são os vereadores que devem buscar 

investimentos e melhorias para a população, através dos instrumentos que são outorgados, bem 

como através de emenda dos deputados e senadores. O edil concluiu dizendo que, está à 

disposição para analisar os projetos que tramitam nas comissões, para dar seguimento às 

proposições que estão em pauta, e finalizou agradecendo a todos que votaram nos seus 

candidatos, em especial os eleitores do Distrito de São José. Continuando, o senhor vereador 

José Alessandro Santana Farias agradeceu aos poçoverdenses que votaram em seus candidatos, 

a deputados, senadores, governador e Presidente, em especial  agradeceu a todos que fazem parte 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ao senhores César,    Aíres, Evanildo, Rita entre outros. 

Disse ainda, que o povo compreendeu que, a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados 

precisava de renovação, e também que o Governador do Estado o senhor Belivaldo Chagas 

continue fazendo um grande trabalho. O edil comentou que, é necessário mostrar aos 

poçoverdenses, que não devemos separar as pessoas, por boca preta ou branca, e ainda honrar os 

compromissos, que foram firmados com os políticos que apoiaram, pois, um homem sério tem 

que ter palavra e honrá-la. Na oportunidade, o senhor vereador José Alessandro falou dos votos 

que seu candidato obteve na Lagoa do Junco, e destacou que, foi resultado da juventude, que tem 

se conscientizado cada vez mais e, buscado caminhos e alternativas diferentes na escolha do 

voto.  Ele afirmou que, como representante do povo cobrará melhorias para a população de sua 

cidade através de seus candidatos e,  lamentou a ação de alguns políticos, que por não ter logrado 

êxito nas eleições, utilizaram as redes sociais, para fazer ameaças ou deboche das pessoas, e 

relembrou que quem movimenta o município são os funcionários públicos que compõem o 

quadro, e merecem respeito. Falou que, muitas críticas foram feitas ao gestor passado, mas, o 

atual está cometendo os mesmos erros, e ainda obrigando os servidores a participar de visitas e 

carreatas, para apoiar candidatos, quaisquer que sejam eles.  O orador disse que, as pessoas tem 

que ter a liberdade de poder apoiar candidatos por livre e espontânea vontade, e quando a pessoa 

vota em alguém é porque espera mudança. Disse que, as pessoas têm que ter a liberdade de poder 

apoiar candidatos por livre e espontânea vontade, e quando a pessoa vota em alguém, é porque 

espera mudança, e que não faça o mesmo que os outros fizeram de errado. Disse ainda, que é 

lamentável que infelizmente, os políticos utilizem os maus exemplos para se elegerem, e depois 
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que entram no poder fazem a mesma coisa, por conta de acordos políticos. O edil disse ainda, 

que em quase dois anos de mandato, o Prefeito ainda não fez 15% do que está descrito no seu 

plano de governo, e salientou que, até o momento os servidores não receberam seus salários, e 

pediu que o governo municipal respeitasse os servidores, pois, são estes  que movimentam o 

município, principalmente os que votaram no atual gestor. O parlamentar em seguida, indagou 

quais as ações que o município está realizando para aumentar o número de matrículas, para o 

próximo ano, e destacou que os professores estão à disposição para buscar alunos, mas, é preciso 

que o município dê o respaldo, reformando as escolas. Na oportunidade,  agradeceu as reformas 

que foram iniciadas nas Escolas Municipais Josias Rabelo e Hildete Falcão Batista.  O edil falou 

sobre a problemática da falta de água, os poçoverdenses estão passando necessidades e, pediu 

que o Prefeito disponibilizasse água para todos os munícipes indistintamente, e que faça a 

limpeza nas nações, depois,  o orador comentou que esteve no povoado Saco do Camisa, e um 

munícipe o abordou e disse que, havia um boato que informava que o calçamento que estava 

previsto para ser feito na localidade, não havia sido feito, porque ele não tinha aprovado o 

Projeto.  Afirmou que, nunca votou contra os projetos que beneficiam a população, e mesmo que 

ele fosse contra qualquer matéria, não depende apenas dele para reprová-la, pois é minoria. E, 

afirmou que, tem apresentado diversas Indicações, principalmente para calçamento, entre outras 

necessidades para a população, e reafirmou seu compromisso com a população, que jamais 

abandonará. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, o 

resultado das eleições mostrou a todos que a política está mudando, e relembrou de como  

conseguiu êxito na eleição para o cargo de vereador, com uma campanha simples, humilde 

disputando com políticos mais experientes de igual para igual, chamou a atenção para o grande 

resultado da eleição presidencial, onde um político que, de forma meteórica fez uma campanha 

através de redes sociais, e conseguiu mais de 49 milhões de votos dos brasileiros. Disse ainda 

que, os eleitores de Jair Messias Bolsonaro são de todas as classes, todos os gêneros, e não são 

pessoas revoltadas, mas, cabeças pensantes, que querem ser representadas por políticos novos. E 

mais, disse que em Sergipe apoiou o candidato Valadares Filho, que teve uma boa votação, mas, 

não tão expressiva quanto a do seu oponente, e,  apesar de ser difícil lograr êxito, não é 

impossível, e acrescentou que as pessoas estão com o pensamento de mudança, e candidatos 

antigos não foram eleitos,  afirmou que está satisfeito com o resultado que obteve no município 

de Poço Verde, pois mesmo que seus candidatos não tenham sido eleitos, ajudou a compor a 

quantidade de votos que eles obtiveram no município, através de seu trabalho, como também 

pelo apoio das pessoas que lhe ajudaram durante a campanha, e agradeceu a confiança e o apoio 

de todas elas. O edil afirmou ainda, que independentemente de quem vencer o próximo pleito, 

respeitará a vontade do povo, e toda vez que abordou algum eleitor para pedir votos, e que ele já 

tinha algum candidato, respeitou a vontade, e pediu apenas os votos para seu candidato, apenas 

aos eleitores que não tinham escolhido um candidato, pois, acredita que política deve ser feita 

dessa forma. Disse que, os candidatos que apoiou são pessoas em que acredita que, será melhor 

para o país, e certamente os demais escolheram os candidatos com os quais se identificam, e na 

oportunidade elencou os motivos de não votar no candidato do Partido dos Trabalhadores.  Disse 

ainda, que os servidores ainda não receberam seus salários, e nem o Poder Executivo, nem os 
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Sindicatos se manifestaram para dar uma nota de esclarecimento, para informar às pessoas o que 

está acontecendo.  O edil disse ainda, que as pessoas não são obrigadas a fazer parte do 

sindicato, e se estas instituições não estão representando o servidor, eles têm todo o direito de  

desfilarem-se.  O edil sugeriu que, o líder do governo da Casa, no próximo ano conversasse com 

o Secretário Municipal de Finanças, para definir um calendário de pagamentos para os 

servidores, para que as pessoas possam basear-se quando irão receber, e quando ocorrerem 

situações onde o salário por ventura atrase, possam comunicar o que houve.  Continuando, o 

parlamentar falou que tem observado situações, onde a justiça tem bloqueado os recursos do 

FPM, e isso reflete na gestão municipal, e pediu que o colega Gilson trouxesse informações para 

os munícipes na próxima Sessão, pois, as pessoas têm lhes cobrado nas ruas. Em seguida, o 

senhor Presidente agradeceu aos poçoverdenses, os votos que seus candidatos obtiveram na 

última eleição, como também as pessoas que apoiaram e ajudaram a campanha. O edil disse 

ainda, que apesar de nenhum de seus candidatos não ter logrado êxito nas eleições, não significa 

que apenas vencendo se resolva tudo, mas, o aprendizado também faz parte da dinâmica da 

política. Destacou que, está satisfeito com o resultado das eleições, porque a representatividade 

dos seus candidatos foi muito expressiva e maciça.  Por conseguinte, o senhor Presidente 

publicou o ofício dos moradores do povoado Barragem, convidando para participar da Festa da 

Padroeira daquela comunidade, e na oportunidade pedem  contribuição para a construção da 

capela. O edil comunicou a programação das novenas, que iniciarão no dia 09 até o dia o 11 às 

19h, e no dia 12 haverá uma caminhada penitencial às 5h:30min, e às 6h:30min acontecerá o 

encerramento com missa solene. 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 Gileno Santana Alves 

agradeceu a Deus, por ter lhe dado disposição e coragem para pedir votos para seus candidatos, e 

destacou que as pessoas estão mais receosas e desacreditadas com os políticos, tanto que, quando 

pedia os votos, muitos lhes diziam que não estavam votando no candidato, mas, por consideração 

ao edil. Disse ainda, que está muito grato pela votação que seus candidatos obtiveram, e 

agradeceu a todos que apoiaram e deram este voto de confiança a ele, e se comprometeu a 

continuar dando assistência a todas essas pessoas. O edil afirmou que, ficou surpreso com a 

votação, pois, durante suas andanças ouvia muita gente dizendo que não iria votar, e lamentou a 

atuação de algumas pessoas do seu grupo, que a todo tempo desafiavam a sua liderança, e 

destacou que não acredita que política seja feita dessa forma, as pessoas devem se respeitar, e 

não fazer deboche ou tentar passar por cima uma das outras. E concluiu afirmando que na 

próxima eleição não se candidatará, nem apoiará nenhum candidato, pois, nenhum deles dá o 

devido valor ao seu trabalho, bem como ao povo. Continuando, o senhor vereador José 

Raimundo de Jesus Souza comentou que, o seu candidato ligou agradecendo a todos os eleitores 

que confiaram seu voto, em especial aos eleitores do povoado Rio Real, que contribuíram para a 

vitória. Disse ainda, que fez uma campanha limpa, com simplicidade e sem gastar qualquer 

centavo. Depois, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que foi um dos 

primeiros amigos do senhor Luciano Pimentel, e quando anunciou a candidatura pela primeira 

vez, não pode apoiá-lo, pois, já tinha compromisso com o Zezinho Guimarães e também nunca 
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soube que ele seria candidato. Naquela oportunidade, aconselhou-o a não entrar no meio político, 

pois, existe muita falsidade e, ele perceberia isso quando deixasse a Superintendência da Caixa, e 

muitas das pessoas que estavam ao seu redor se afastariam, e foi o que aconteceu, pois, os 

representantes do PSB em Poço Verde negaram apoio ao candidato, que tanto fez pelo 

município. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias mostrou-se  

muito feliz, por ter amigos vereadores, e que respeita a decisão deles de apoiarem seus 

candidatos, e na oportunidade o edil elencou os motivos de não votar em Bolsonaro, e continuará 

pedindo votos para seu candidato, e independente de quem for eleito,  deverá ser respeitada a 

decisão do povo. Ele disse ainda, que a política deve ser feita com respeito ao cidadão, que deve 

escolher aquele que vai defender o direito do povo.  Por conseguinte, o senhor vereador Edson 

de Jesus Reis Santos comentou que, se o que o vereador José Alessandro vem declarando sobre 

o senhor Bolsonaro fosse comprovado, este não teria a quantidade de votos que obteve, e 

afirmou tem muitos motivos para não votar em Haddad, mas, ressaltou que respeita a decisão do 

voto de cada pessoa. Disse ainda, que não defende o candidato, mas, a maioria das propostas 

dele,  é a favor da vida, da família e do bem-estar, e independente de quem vencer o pleito vai 

respeitar, pois, o povo é soberano. Depois, o senhor Presidente comentou que, o candidato Jair 

Bolsonaro e seu vice-presidente são militares, e já deixou claro que o Brasil precisa de uma 

intervenção, e o que lhe preocupa é o Brasil chegar ao ponto de ser tomado pelas forças armadas, 

caso o Congresso não aprove o que o Presidente quiser, portanto, é necessário que se fale sobre 

isso, e que as pessoas pesquisem o que foi a ditadura, e entendam o que realmente querem, para 

depois não serem surpreendidos. A seguir, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou 

que, durante a campanha no primeiro turno, não entrou no debate em relação ao seu candidato a 

Presidência do Brasil, mas, votou no candidato Ciro Gomes, pois, entendia que este seria o mais 

preparado no momento, para unir o Brasil, além de sua capacidade administrativa comprovada, 

vida pública ilibada, e por ter se apresentado com capacidade para articular com os três poderes. 

Ele disse ainda, que compreende que nenhum país desenvolvido no mundo sobrevive à ditadura, 

e não quer que o seu país passe mais uma vez por um regime como este, pois, vivemos numa 

democracia, e temos liberdade de expressão, enfatizou o edil. O orador declarou em seguida, que 

não acredita que esse regime voltará a ser implantado no Brasil, como também não acredita que 

ele cortará as verbas para a Rede Globo, pois, irá continuar o mesmo sistema que existe, porque  

o candidato Jair Bolsonaro já está pactuando com os candidatos que ganharam, para conseguir 

governar. E mais, disse que o sistema permanecerá o mesmo, e as grandes emissoras continuarão 

fazendo a cobertura de notícias, pois, a imprensa tem que ser livre. E, acrescentou que  nunca 

entendeu porque as pessoas criticam tanto uma emissora, e depois continuam assistindo toda a 

sua programação. Disse ainda, que está nítido quem é o candidato que representa a classe mais 

alta e a classe mais baixa, e lamentou a ação de sulistas que trataram os nordestinos com 

xenofobia, enquanto se solidariza com pessoas de outros países como a Síria pelas redes sociais,  

e defendem a construção de muros para não permitir a entrada de imigrantes de países vizinhos, 

como a Venezuela. 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 onze 
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de outubro de dois mil e dezoito, às dezenove horas, realizarem a próxima Sessão Ordinária, e 

para constar eu, vereador Edson de Jesus Reis Santos, lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo.  

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