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

dezesseis 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 (Vice-Presidente), Edson de Jesus Reis Santos 

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

Freire, Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gileno Santana Alves, Gilson 

Santos do Rosário, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. A seguir, procedeu-se a 

leitura da Ata da Sessão anterior, sendo aprovada sem qualquer contestação. Em seguida, foram 

apresentadas as seguintes proposições: Indicação 081/2018 - A Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo, voltadas para o que segue: 1. Colocação de braço de lâmpada na comunidade 

Malhadinha, nas proximidades da residência da senhora Joseane; 2. Colocação de braço de 

lâmpada na Rua Pedro Mariano, no bairro Cruzeiro; 3. Instalação de iluminação pública na 

comunidade Saquinho, nas proximidades da residência da senhora Idalina, de autoria do senhor 

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

Santana Farias leu a história sobre a origem do Santo São Sebastião, e comentou sobre um vídeo 

que foi veiculado nas redes sociais, de um rapaz fazendo críticas em relação à imagem do 

padroeiro da cidade São Sebastião. Na oportunidade, o edil repudiou tal atitude e disse que as 

pessoas devem ter o respeito pelas religiões dos outros, independente de qual seja, e, declarou que  

aceitou o pedido de desculpas do autor do vídeo, posteriormente publicado, e afirmou que esse 

tipo de situação não deve se repetir, principalmente num ambiente como o que ocorreu, numa 

rádio comunitária.  O edil disse ainda, que não compareceu a última Sessão, porque precisava 

entender todas as mazelas que tem ocorrido no meio político municipal. Ele afirmou que, alguns 

colegas ora representam o povo, ora a si mesmos, ora representam seu líder político. O orador 

comentou que não considera que faz parte de um terceiro grupo político, bem como não está 

apoiando o grupo da situação, segundo comentam algumas pessoas. E, chamou a atenção que 

alguns colegas falaram que, o recapeamento asfáltico da rodovia que liga Simão Dias a Poço 

Verde só chegaria até o povoado Feirinha, mas, agora que está apoiando o candidato Belivaldo 

tem afirmado que virá até o Poço Verde, e indagou será que se estes não tivessem agora  apoiando 

o candidato  Belivaldo a obra não viria? O edil relembrou que, quando o Prefeito do município 

estava apoiando o candidato Eduardo Amorim, as ruas da cidade não tinham começado o asfalto, 

mas atualmente, as ruas do município estão sendo asfaltadas, será que isso tem relação com a 

manifestação de apoio a Belivaldo?  O orador disse ainda, que havia um áudio circulando nas 

redes sociais, que dizia que a candidata da oposição teve à disposição R$ 400 mil reais, para 

trabalhar a sua campanha, enquanto o candidato da situação teve R$ 100 mil reais, e ressaltou que 

mesmo sem dispensar qualquer recurso financeiro, o candidato Belivaldo obteve 25% dos votos 

dos poçoverdenses, apenas contando com a confiança e o trabalho dos vereadores e lideranças que 

o apoiaram. O edil falou ainda que, percebeu durante a leitura da ata da Sessão anterior, que 

nenhum colega fez qualquer solicitação para a população, principalmente nesse momento crítico 

de falta de água que o município está  passando, e relatou a situação do povoado Saco do Camisa, 

onde as pessoas estão há doze dias sem água. Por meio de aparte, o senhor vereador Gileno 

Santana Alves afirmou que o povo do Saco do Camisa está passando por muitas dificuldades, e 

lamentou o comportamento dos funcionários da DESO, que tratam as pessoas com desrespeito e 
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deboche, e dizem que estão mandando água para a localidade, mas, essa informação não é 

verdadeira. O edil disse que, tomará providências junto ao Ministério Público, pois, já pediu até ao 

Prefeito para ligar para a companhia, mas, os funcionários não estão atendendo nem a solicitação 

do chefe do Poder Executivo. Continuando, o senhor vereador José Alessandro falou sobre o 

percentual de votação de cada candidato ao cargo de Governador: Valadares Filho 41,38%, 

Eduardo Amorim 26,51%, Belivaldo 25,9% e Dr. Emerson 2,86%. Na oportunidade, o edil 

parabenizou o Professor Lourinaldo, pela votação que teve, pela conduta no seu trabalho de forma 

simples e séria, abrindo espaço na política poçoverdense. O edil ressaltou que, a campanha 

realizada para Belivaldo foi feita com responsabilidade e com os pés no chão, através de um grupo 

de amigos, que pensam numa política diferenciada para o município. O edil comentou que, 

naquela tarde conversou com um dos representantes da DESO no município, e foi muito bem 

recebido pelos servidores da empresa. O orador pediu que, os colegas que têm influência com os 

deputados Zezinho Guimarães ou João Daniel, e até mesmo com o governo do estado, que se 

unam e busquem alternativas para solucionar os problemas do município, e não para si próprio. 

Disse ainda, que não culpa os funcionários da empresa, porque muitas vezes são submissos às 

ordens de superiores, e afirmou que recebeu informações de que já está sendo liberada para o 

povoado Saco do Camisa. E, concluiu se colocando à disposição para ajudar os munícipes, no que 

for preciso, para resolver a problemática da água. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de 

Jesus Reis Santos falou sobre o que ocorreu recentemente no Programa “Uma Nova História”, 

que tem como objetivo levar a palavra de Deus e dar apoio às pessoas que sofrem com depressão, 

com problemas psicossomáticos, alcoolismo, drogas entre outros, para que suas vidas sejam 

transformadas através da fé. O edil comentou que, a Poço Verde FM não tem responsabilidade 

sobre o que é falado no programa, a rádio apenas cede o horário para que as atividades culturais 

que são desenvolvidas no município sejam propagadas, e o único responsável pelo ocorrido foi o 

senhor Carlos Henrique. Disse ainda, que não tolera qualquer forma de discriminação e 

intolerância religiosa, pois, sabe que o país é laico e as pessoas são livres para crer no que 

desejarem, e cabe a todos respeitar uns aos outros.  Ele contou que, na mesma rádio em outros 

programas já ocorreram diversas situações que faziam referência a pastores evangélicos 

denegrindo a imagem deles e da fé que eles professam. Na oportunidade, o edil chamou a atenção  

sobre o preconceito das pessoas em relação às diferentes religiões existentes no Brasil, e como 

muitas pessoas sofrem com a falta de informação e desrespeito. O edil ressaltou que, o senhor 

Carlos Henrique pediu desculpas publicamente, às pessoas que se sentiram ofendidas com o que 

ele falou, e afirmou que, acredita que as pessoas irão perdoá-lo, pois, foi um momento falho, e 

disse: “aquilo que nos une é muito maior do que o que nos separa”. Continuando, o parlamentar 

orador  afirmou que já encaminhou mais de vinte ofícios e Indicações direcionados a Companhia 

DESO, para falar sobre os problemas relacionados a falta de água, e hoje pela manhã tentou entrar 

em contato com os responsáveis pela empresa, juntamente com o Presidente Alexandre Dias, mas, 

não obtiveram êxito.  E, acrescentou que, muitos não defendem a privatização, mas, as pessoas 

estão sofrendo muito com a falta de água, e o que parece é que infelizmente as empresas públicas 

estão servindo para corrupção, e, solicitou  que o Prefeito tome providências em relação a esses 

problemas, pois, água é vida e dignidade para as pessoas. O senhor vereador Edson informou que, 

os vereadores têm cobrado soluções, mas, infelizmente não tem obtido respostas satisfatórias da 
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empresa, bem como também da justiça que é muito lenta. O edil declarou que já foram feitas 

muitas obras, onde os canos foram enterrados, mas, a água nunca chega, e o problema é que no 

Brasil as coisas são feitas sem planejamento e as pessoas não são responsabilizadas pelos seus 

atos. Afirmou a seguir,  que a DESO não está preparada para a seca, e mesmo que hajam muitos 

carros pipas à disposição, não irão suprir a necessidade da população, pois, não haverá como 

captar a água. Depois, o orador falou sobre a Indicação de sua autoria, na qual solicita a Secretaria 

Municipal de Obras e Urbanismo, a colocação de braços de lâmpadas em diversas localidades, e 

declarou que as pessoas cobram muito isso, pois, estão precisando se sentir seguras onde moram. 

Falou também sobre a questão da baixa quantidade de fichas distribuídas para a marcação de 

exames, e destacou que existem pessoas chegando às dezenove horas do dia anterior, para 

conseguir pegar uma ficha. Relembrou que foi muito criticado quando sugeriu que, o município 

investisse num laboratório próprio, mas, essa seria uma solução simples e que traria grandes 

benefícios para a população. O senhor vereador Edson afirmou que, não irá fazer cobranças muito 

fortes ao recém-empossado Secretário Municipal de Saúde, porque reconhece que este  assumiu há 

pouco tempo à pasta, mas, as pessoas estão esperando respostas da gestão municipal, que está 

completando dois anos. E mais, afirmou que os vereadores estão fazendo a sua parte, cobrando 

através das Indicações e também dos discursos, mas, é necessário que o Prefeito tome 

providências. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou que tem observado 

as manifestações políticas dos brasileiros de norte a sul do país, diante do cenário político, em 

especial em municípios pequenos, e tem se preocupado com a maneira exacerbada que as pessoas 

tem se expressado nas discussões. O edil se  referiu ao jovem João, que se formou em Medicina, e 

contou a sua história nas redes sociais e comoveu o país, com a sua trajetória de superação. O edil  

relatou que, ficou muito constrangido e indignado com a forma que o jovem foi criticado através 

das redes sociais, apenas por ele ter expressado a sua gratidão e o seu apoio ao governo que, o 

possibilitou ingressar na universidade através das cotas raciais. E, afirmou que, se surpreendeu até 

mesmo com as palavras odiosas e injúrias que partiram de professores, que são formadores de 

opinião. E mais, destacou que vivemos num estado democrático de direito, e os candidatos que 

perderem a eleição têm que aceitar as opiniões, o desejo e o voto do povo, que é soberano. Disse 

ainda, que o candidato Bolsonaro é apenas uma peça, mas, o que lamenta é que a população está 

disseminando o ódio contra outrem, e isso não cabe, nem é necessário, pois, as pessoas devem se 

respeitar mutuamente, enfatizou o orador. A seguir, o orador declarou que  provavelmente o 

candidato Bolsonaro vencerá as eleições, e cabe aos brasileiros respeitar a decisão da maioria e ao 

futuro Presidente da República eleito unir o país e buscar o que é melhor para a nação, que tem 

pago um preço muito alto, após o impeachment de Dilma Rousseff.  Infelizmente, afirmou o 

orador, as pessoas que se demonstram contrárias a Bolsonaro são taxadas de petistas, comunistas e 

contra Deus, e isso não é verdade, e salientou que não é petista, mas, reconhece que o Partido dos 

Trabalhadores tem que se corrigir, pois, teve muitas falhas. Disse ainda, que as pessoas devem se 

afastar do extremismo e da intolerância política ou religiosa, principalmente os professores que 

são formadores de opiniões, e precisam ter a coerência e responsabilidade de passar para seus 

alunos, que num espaço democrático se pode ganhar ou perder, e não devemos disseminar o ódio, 

de ambos os lados. Disse ainda, que desconhece a existência de países governados por ditadores, 

que sejam desenvolvidos. Por outro lado, o edil comentou que as obras de asfaltamento de ruas 
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foram prometidas antes da campanha, e na ocasião, o edil solicitou que fosse colocado no plano, o 

recapeamento asfáltico de ruas do povoado São José. Afirmou que, na ocasião não compreendeu 

que, a sua presença no evento configuraria apoio ao grupo do Prefeito, e entende que buscar 

melhoria para o município não deve ser considerado palanque para qualquer político, destacou o 

parlamentar. A seguir, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos disse que, no resultado do último 

pleito, a candidatura de Eduardo Amorim não obteve sucesso, e o agrupamento do Prefeito decidiu 

apoiar o candidato Belivaldo, que recebeu de braços abertos, todos aqueles que se interessaram em 

apoiá-lo. O orador,  convidou o colega José Raimundo a também fazer parte do grupo, já que 

ainda não definiu a quem dará o seu apoio. Continuando, o edil falou que desde que foi eleito 

vereador pela primeira vez em 2009, vem fazendo diversas solicitações à DESO, não só na 

Câmara, mas, também no Ministério Público, e destacou que de fato o município tem muitos 

canos enterrados em várias localidades sem o devido fornecimento de água, que foram obras 

realizadas na gestão do Governador Marcelo Déda. O edil relembrou que, o colega vereador 

Gilson Rosário já apresentou diversas sugestões para melhorar o abastecimento, captando água do 

estado da Bahia, chegando a regiões como Cacimba Nova, Tabuleirinho e São José e regiões 

adjacentes. O orador propôs que, o Prefeito organizasse uma frente de combate à estiagem, para 

discutir e propor soluções para a falta de água, principalmente as dezenove comunidades que 

sofrem com o desabastecimento de água, mesmo tendo a encanação da DESO, e afirmou que, essa 

deve ser uma prioridade do governo municipal, pois, o período de estiagem ainda nem começou, 

mas, as dificuldades já estão às portas, concluiu o edil. Continuando, o senhor vereador Gilson 

Santos do Rosário falou sobre o ocorrido com o senhor Carlos Henrique, e afirmou que o 

conhece desde a infância, no entanto, destacou que este cometeu um erro, mas, teve a hombridade 

de reconhecê-lo, e se retratar. O orador  ressaltou que, cada pessoa pensa diferente, como também 

interpreta as escrituras bíblicas de uma forma diversa, o importante é que todos saibam que existe 

apenas um Deus. O edil falou ainda que, não esperava que o apoio do grupo do Prefeito ao 

candidato Belivaldo traria tantas picuinhas políticas. E,  afirmou que, o grupo do Prefeito recebeu 

vários convites de diversas lideranças políticas, para apoiar o candidato Belivaldo. E mais, 

comentou que algumas pessoas criticaram o recapeamento asfáltico que foi feito na véspera da 

eleição, e ressaltou que, não é a primeira vez que isso ocorre, e citou exemplos. Também 

comentou que sempre foi crítico a esta situação, pois, são ações feitas sem planejamento, e para 

ele, antes de colocar asfalto numa rua, deveriam ser realizadas obras de drenagem e de 

esgotamento sanitário, para evitar problemas futuros. Outro assunto abordado pelo edil foi à 

comparação feita pelo colega José Alessandro, sobre o percentual de votos obtidos pelos 

candidatos Eduardo e Belivaldo, em relação ao número de lideranças políticas envolvidas nessa 

campanha. O edil destacou que, os dois grupos são muito fortes e houve uma grande soma de 

esforços, para obterem o resultado do último pleito, e agora os dois grupos se uniram, para obter 

mais representatividade, que o candidato apoiado pelo grupo do Presidente da Casa. Sobre a 

questão da DESO levantada pelos colegas, o edil comentou que, querem responsabilizar o 

Prefeito, mas,  lembrou que a empresa é estadual, e ele mesmo já esteve várias vezes na Diretoria 

da DESO e, mostrou na ocasião que, seria muito fácil resolver os problemas de abastecimento do 

povoado Tabuleirinho e região, através da interligação de adutoras, que vem do estado da Bahia, e 

ainda, declarou  que, o mais importante é que os vereadores se unam, para em conjunto buscar 
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soluções para os problemas de abastecimento. Ele comentou que, atualmente onze carros pipas 

abastecem o município, sendo um da DESO, três da Prefeitura e sete do Exército, e não são 

suficientes, para abastecer a todas as pessoas e os animais. Disse ainda, que o deputado Zezinho 

Guimarães não resolve tudo, mas, se preocupa em inteirar-se dos problemas e buscar alternativas 

para solucioná-los. O edil comentou que está sentindo falta do “G 6”, que sempre demonstrava 

forte no início do mandato, e agora perdeu força. O senhor vereador Gilson Rosário comentou que 

é natural o posicionamento do grupo que faz parte, na escolha do candidato Belivaldo, e se o 

senhor Eduardo Amorim estivesse disputando o segundo turno, certamente convidaria os colegas 

para apoiá-lo. E ainda, comentou que o Prefeito tem buscado a DESO, o DER e demais órgãos, 

mas, chamou à atenção que, não é só ir até as organizações e esperar que tudo seja resolvido 

imediatamente, a solução mais viável é a união de todas as forças, para buscar resolver esses 

problemas, bem como fazer as pessoas compreenderem que nem tudo que é solicitado, o 

município tem condições de atender. Por meio de aparte, o senhor vereador Gileno Santana Alves 

falou da sua insatisfação com a empresa DESO, pois, estão fazendo manobras para desviar a água 

para outras localidades, e as pessoas que moram no povoado Saco do Camisa não estão 

conseguindo ser abastecidas, pois, a pressão da água não está sendo suficiente para abastecer 

aquela comunidade, e quando as pessoas vão até a companhia para pedir um caminhão de água são 

maltratadas pelos servidores, que não dão qualquer explicação ou solução para as pessoas. O edil 

afirmou que, não se dirigirá à DESO, pois, está muito magoado e só irá fazer confusão. 

Continuando, o vereador Gilson Rosário disse que irá até a Diretoria da DESO, para solicitar mais 

caminhões pipa, para abastecer aquelas pessoas que pagam pelo abastecimento da água que não 

chega a suas residências. Em relação ao laboratório municipal, o edil declarou que o município 

não tem condições de arcar com ele, e enquanto a saúde pública no âmbito nacional não melhorar, 

as filas sempre existirão, e comentou que até mesmo nas clínicas particulares existem filas, e não é 

diferente no setor público. Ele comentou que, o Governo deve melhorar o repasse de recursos para 

os municípios, nas áreas de saúde e educação, para que de fato haja melhoria nos serviços públicos 

essenciais. O edil disse que, já solicitou ao Prefeito que mantivesse no município os atendimentos 

de médicos de diversas especialidades, para que as pessoas não precisassem se deslocar para 

Aracaju, para ter atendimento. Na oportunidade, o senhor Presidente da Casa indagou ao edil 

orador, se este tem conhecimento sobre a situação do Seguro Safra? O senhor Gilson Rosário 

afirmou de imediato que não tem conhecimento sobre o assunto, mas, procurará informações junto 

ao Secretário e ao Prefeito Municipal e trará a resposta em breve. 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 José 

Alessandro Santana Farias falou sobre o Dia dos Professores, e comentou sobre o descaso com 

os professores pela administração municipal. O edil pediu que a Administração Municipal olhasse 

com outros olhos, para os professores contratados, que se dedicam muito, mas, passam meses sem 

receber salários.  Ele afirmou que o "G 6" pode estar um pouco afastado, mas, todos os membros 

presam pelo respeito e decisão do outro, e sempre estão unidos nos momentos que é necessário 

estar juntos. Disse ainda, que não responsabilizou o Prefeito pelos problemas da DESO, mas, 

como representante máximo do município, este tem mais prestígio para requerer as soluções para a 

cidade.  Disse ainda, que não é o único que tem que cobrar da empresa, e destacou que a sugestão 
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do vereador Pedro é muito interessante.  O edil concluiu dizendo que para ele, o seu maior 

presente é ver as leis que foram aprovadas nesta Casa colocadas em prática, e o respeito é o maior 

presente do Professor, em especial os professores contratados. Por conseguinte, o senhor vereador 

Pedro de Jesus Santos falou sobre o encontro com o candidato Belivaldo no último sábado, onde  

pode perceber novamente o compromisso do Governador com o Estado de Sergipe e a importância 

de fortalecer o município de Poço Verde, a partir das demandas, demonstrando a importância de 

colocar o município entre as propriedades para o desenvolvimento do Estado. O edil declarou que 

durante o encontro foram apresentadas diversas solicitações, dentre elas a continuação do 

recapeamento asfáltico, que parou no povoado Feirinha, para que a obra se desenvolva até Poço 

Verde, e na ocasião o Governador afirmou que, está aguardando o repasse dos recursos da CIDE, 

mas, independente disso, é compromisso do governador realizar essa obra, quando tiver quando 

recursos nos cofres do Estado. Disse ainda, que está tranquilo em relação ao segundo turno, e 

continuam atuando da mesma forma que no primeiro, visitando as pessoas pedindo votos para seu 

candidato até o dia que a justiça eleitoral permitir. Por fim, desejou que os vereadores  tivessem 

sempre entendimento de trazer para esta Casa, proposituras que sejam possíveis de serem 

concretizadas. E,  relatou que, a estiagem no município é um problema antigo, e apesar de os 

vereadores em todas as legislaturas cobrarem soluções, infelizmente o que falta é priorizar a 

solução deste problema, que pode ser resolvido com medidas simples.  A seguir, o senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, apresentou duas Indicações para que os 

buracos na Avenida São José fossem falados, e pediu que o Prefeito priorizasse colocação da borra 

asfáltica, haja vista que muitas ruas da cidade estão sendo asfaltadas. Disse ainda que, não 

responsabiliza o Prefeito pelos problemas com a DESO, mas, pede que ele como representante do 

município interceda pelo município. E, contou que, respeita a decisão dos colegas de apoiar o 

candidato Belivaldo, e de forma alguma vai criticá-los por isso. E mais, afirmou que após este 

período o grupo tornará a ser unido, buscando sempre o melhor para Poço Verde.  Ele disse 

também que, é imperativo que o candidato Belivaldo vença o pleito, haja vista que se somar o 

percentual de votos obtidos no primeiro turno, com os votos que o grupo do Prefeito obteve já 

somam a maioria absoluta dos votos. No entanto, o edil afirmou que, continuará trabalhando na 

busca de votos para seu candidato, pois, compreende que a alternância de poder e mudança na 

conjuntura de Governo farão muito bem para o Estado, e consequentemente para o município. 

Continuando, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário falou sobre o dia do Professor e o dia 

do Vereador que são comemorados neste mês. Depois, o orador comentou que, o senhor Belivaldo 

assim que passou a eleição do primeiro turno, teve a humildade e simplicidade de buscar, junto ao 

Deputado Federal André Moura, a liberação dos recursos da CIDE, para a realização das obras de 

recapeamento asfáltico, da rodovia que liga o município de Simão Dias ao povoado Triunfo. O 

edil disse ainda, que buscou informações junto à DESO, e a falta de água se deu, em decorrência 

de defeito numa das bombas, por isso, foram feitas diversas manobras, para abastecer as diversas 

regiões da cidade, no entanto, a bomba foi trocada e o fornecimento de água está sendo 

normalizado, e amanhã já haverá água no povoado Saco do Camisa, segundo o diretor da DESO 

local.  O edil comentou que, o Governador autorizou a perfuração de mais três poços artesianos na 

região da Escola Agrícola, pois, segundo os especialistas é um local que tem muita água, e 

ressaltou que, o governador do Estado garantiu que, a questão da falta de água no povoado 
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Tabuleirinho será sanada ainda este ano. Por outro lado, em relação ao Seguro Safra, o edil 

comentou que o município está aguardando receber os recursos do ICMS, para fazer o pagamento 

do Seguro Safra, que será feito de uma só vez, e ressaltou que o município poderia pagar em até 

cinco parcelas, mas, para que não ocorra problemas como bloqueios de verbas pela justiça, como 

já ocorreu em outras administrações. 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 dezoito 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 dezesseis de outubro de 2018.  
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