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

dezoito 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), Damares Vieira 

Cavalcanti, 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, 

foram apresentadas as seguintes proposições: Indicação 082/2018 - Ao excelentíssimo senhor 

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

emergências junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para realização de obra 

de revitalização/requalificação da Praça Osória Mota (Praça do Triângulo), apresentada pelo 

Presidente Alexandre Almeida Dias. No Grande Expediente, o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias falou sobre a questão da falta de água, e destacou que segundo informações da 

DESO na última terça-feira, chegaria água no povoado Saco do Camisa, mas, infelizmente não 

chegou. Disse ainda, que nem sempre os culpados por isso são os servidores da empresa, e 

afirmou que, a água não chegou até o povoado porque uma das bombas queimou. Ele falou 

também sobre a situação da rede de esgoto, que fica localizada nos fundos da Clínica de Saúde da 

Família, da sede do município, que está a céu aberto, e pediu que a Secretaria da Casa elaborasse 

uma Indicação, caso não haja nenhuma apresentada este ano, para que a Secretaria Municipal de 

Obras realize a colocação de manilhas, pois, da forma como se encontra é um potencial 

proliferador de doenças. Na oportunidade, o edil pediu que o Secretário Municipal de Saúde, 

quando viesse apresentar a pasta trouxesse esclarecimentos sobre a distribuição de fichas, para a 

realização de exames médicos. Pediu também que, o Secretário Municipal de Educação trouxesse 

soluções para assuntos que estão pendentes, e não trouxesse as mesmas coisas que apresentou em 

outras Sessões, e afirmou que, os vereadores estão à disposição, para dar apoio no que for 

necessário, para melhorar a educação do município. Continuando, o edil agradeceu aos munícipes, 

pela confiança e apoio que tem dado as lideranças políticas, que vêm apoiando o candidato 

Belivaldo desde o primeiro turno. Ele comentou ainda, que segundo informações, quatorze ruas do 

município receberá asfalto, e pediu que sejam divulgados os nomes dessas ruas, para que todos 

tenham conhecimento, e também para evitar que o asfalto seja desviado para outras ruas que não 

estejam no projeto, simplesmente para agradar algumas pessoas.  O edil lembrou ao Secretário de 

Educação que, os professores contratados não receberam seus salários ainda, e relatou que mesmo 

sem receber estes se esforçam para realizar atividades alusivas às datas comemorativas, bem como 

para dar o melhor de si para os alunos, portanto merecem o devido respeito da administração, 

destacou o orador. O edil falou que, quando ele e outros professores buscaram a justiça, para 

requerer o direito à Regência de Classe foram taxados por seus próprios colegas de classe,  que 

afirmavam naquela ocasião que os professores  estavam atrapalhando as negociações, e que aquele 

ato era ilegal. O edil comentou que o SINTESE na última terça-feira estava recolhendo 

documentação dos professores, para dar entrada na justiça, e indagou  este ato agora é legal? O 

senhor vereador  José Alessandro pediu que, a gestão municipal possa pagar os salários atrasados 

dos professores contratados, bem como concedendo o direito dos professores à regência de classe, 

e afirmou que assim como o Prefeito tem direito a aumentar o seu próprio salário de forma legal, 
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os professores também têm direito a ter seus benefícios garantidos. A seguir, o orador reportou-se 

ao esporte, e destacou que em 2013 e 2014 a seleção do município de Poço Verde foi campeã da 

Copa Estadual Sub 17, e chamou à atenção para a quantidade de atletas que o Estado de Sergipe 

tinha, e infelizmente de lá para cá, não houve campeonatos, extraindo a esperança de muitos 

jovens e adolescentes, que sonham em ser jogadores profissionais. Disse ainda, que o Governo 

Municipal não tem realizado campeonatos, e o Estádio Camilão está servindo apenas para jogos de 

fim de semana, e indagou se ainda existe Secretário de Esportes no Município. E, declarou esperar 

que no dia 4 de dezembro, que é o dia agendado para a apresentação da pasta, possa esclarecer 

quando serão realizados os campeonatos previstos no planejamento que apresentou em outra 

ocasião. O edil falou ainda, que o município não tem participado de campeonatos, e relembrou que 

no passado, os atletas do município treinavam e participavam de campeonatos no Estado, mas, 

atualmente isso não acontece, pois não há um calendário esportivo, para que  possam participar. O 

parlamentar  indagou onde está o Secretário que queria a cessão do Ginásio de Esportes do 

Município, tendo em vista que o local continua abandonado, apesar da promessa do Prefeito 

revitalizar o ginásio de esportes, mas, sequer fala mais  sobre o assunto, e acrescentou o orador,   

que o município conta apenas com a quadra do povoado Tabuleirinho e a praça da juventude à 

disposição dos jovens, que estão cada vez mais cedo consumindo bebidas alcoólicas, porque  não 

tem perspectiva alguma de melhora no esporte, saúde, educação e segurança do município. O edil 

indagou quais são as prioridades do município? E, na sequência parabenizou a Escolinha de 

Futebol Pé no Chão, pelo trabalho social que vem realizando no Conjunto Pedrinho Valadares, de 

forma voluntária, e investindo os próprios recursos de seus responsáveis, e indagou onde está o 

Governo Municipal, que não está apoiando essa iniciativa, que requer e merece parceria com a  

administração pública, para ajudar cada vez mais jovens. E, concluiu dizendo que, precisa-se 

formar parcerias, para que o município cresça a cada dia, e declarou que está de olho e continuará 

cobrando, pois, este é o papel do vereador. E, por não haver outros edis inscritos para o Grande 

Expediente, ou matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, e ainda edis para se 

manifestar nas Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, 

ficando todos convocados para no dia vinte e três 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 dezoito de outubro de 2018.  

 

 

Alexandre Almeida Dias/PSDC 

Presidente 
 

José Raimundo de Jesus Santos/PSB 

Vice Presidente  

 

Edson de Jesus Reis Santos/PSB 

Segundo Secretário 

 

José Alessandro Santana Farias/ PC do B 

Segundo Secretário 

 

 

 

Damares Vieira Cavalcanti /PMN 

Vereadora 

 

Gileno Santana Alves/PSDB 

Vereador 

 

Emílio de Jesus Souza/PSDB 

Vereador  

 

Gilson Santos do Rosário/PMN 

Vereador 

 

Pedro de Jesus Santos/ PDT 

Vereador 


