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

três 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, 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, foi 

apresentada a seguinte proposição: Indicação 083/2018 - Ao excelentíssimo senhor Everaldo 

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

emergenciais junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a colocação de 

braço de lâmpada em frente ao antigo mercado municipal do povoado Rio Real, de autoria do 

senhor vereador José Raimundo de Jesus Souza. No Grande Expediente, o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias falou que na última sexta-feira, ouviu através de um programa de 

rádio a fala do senhor Antônio da Fonseca Dória, na qual o ex-gestor dizia que nestas eleições 

juntaram-se todos numa grande feijoada, e também que havia traidores no grupo. O edil afirmou 

que, sentiu a necessidade de esclarecer que, não existe esse tipo de política que foi colocado pelo 

ex-prefeito, e que não foi formado novo grupo, apenas alguns amigos se juntaram através de 

reuniões, e por entenderem que o candidato Belivaldo é a melhor opção para o Estado, decidiram 

apoiar a sua candidatura. Ele afirmou que, ficou magoado com a fala de Antônio Dória, por isso 

ligou para a rádio, e após aquele dia, pode se encontrar com o ex-prefeito, onde conversaram e 

colocaram seus posicionamentos, e se retrataram pelo que foi dito. Na oportunidade, o edil 

afirmou que estava assistindo ao noticiário, e percebeu que o candidato à Presidência Bolsonaro 

tem recebido em sua residência apenas grandes lideres religiosos, possíveis ministros e grandes 

empresários, enquanto Haddad tem se reunido com pessoas de classes mais baixas, como 

catadores de lixo, jovens atores, estudantes e outros, fato este, que lhe chamou a atenção sobre as 

diferenças dos candidatos. O parlamentar disse ainda, que continua votando e apoiando Haddad, e 

espera que o novo Presidente eleito seja o melhor para o país, e que olhe para o país com olhos de 

humanidade, e de serviço ao próximo. Continuando, o edil comentou que, ontem a noite recebeu a 

visita da filha do senhor Alencar, que contou que ele está passando por um momento difícil, que 

precisa de cuidados de saúde, e procurou o Secretário Municipal de Saúde, mas, foi mal recebida 

pelo atual titular da pasta da saúde. O senhor vereador José Alessandro disse que iria procurar 

outras pessoas que têm mais compromisso com a saúde do município, e que ela aguardasse até o 

outro dia, para que pudesse obter uma resposta, e caso não fosse possível, que procuraria outras 

medidas cabíveis. O edil agradeceu o empenho dos funcionários da unidade de saúde, que 

resolveram o problema e afirmou que, o Prefeito se dirigiu a casa do senhor Alencar, para verificar 

o que estava acontecendo. O edil disse ainda, que este não é o primeiro caso de pessoas que 

denunciam o descaso de algumas pessoas que trabalham na Secretaria Municipal de Saúde, dentre 

elas o secretário. E mais, pediu que o Prefeito ficasse atento a estas situações, pois, é ele quem 

contrata essas pessoas, como também pediu que pagasse os salários atrasados dos servidores 

contratados, que estão sem receber, e destacou que estes também precisam comer e pagar contas. 

Depois, o edil parabenizou os organizadores, como também a todas as pessoas que contribuíram 
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com o torneio que houve no campinho do Conjunto Pedrinho Valadares, e destacou que o trabalho 

que o senhor Carlão e o Mestre faísca e o jovens do grupo de dança fazem são de grande 

importância para a comunidade, pois são voluntários e retiram de situações de vulnerabilidade 

jovens e crianças carentes. Na ocasião, o edil agradeceu aos servidores da DESO, pois, a água já 

está chegando ao povoado Saco do Camisa e em outras regiões, e disse que o abastecimento não 

foi totalmente reestabelecido em toda a comunidade. O edil pediu que o Prefeito exonerasse o 

Secretário de Esportes, e investisse um pouco desses recursos do salário deste nesses grupos 

voluntários, que pensam no melhor para Poço Verde. Disse ainda que, existem comunidades que 

ainda não foram abastecidas com água, mas, espera que seja normalizado o abastecimento o mais 

rápido possível, destacou o orador, que em seguida, pediu que os servidores da DESO colocassem 

as informações nas redes sociais, para que as pessoas possam saber quando vai chegar à água para 

encher seus reservatórios. O edil agradeceu ao Prefeito, ao Secretário Municipal de Obras e ao 

vereador Gilson Santana Alves pela limpeza na nação do povoado Saco do Camisa. Continuando, 

o edil falou sobre o desrespeito do Secretário Municipal de Educação com os professores, que não 

receberam sequer uma mensagem de congratulação pelo dia dos professores.  O parlamentar 

declarou que se decepcionou com o Secretário Eliel, e destacou que talvez este não saiba das 

várias funções dos professores na sala de aula. O edil falou ainda, sobre um caso de uma servidora 

pública, que tem direito a três licenças, e requereu esse direito junto à Prefeitura, para cuidar da 

filha que fará uma cirurgia esta semana, mas, após esperar por duas horas na Secretaria, o 

Secretário de Educação negou o direito a essa senhora. O senhor vereador José Alessandro 

destacou que a licença é um direito que a pessoa tem, para descansar, e ele espera que o secretário 

revogue a sua decisão e possa conceder a licença a esta servidora, para que o desrespeito de 

algumas pessoas de gestão não prevaleça. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou 

sobre o ex-prefeito Antônio Dória, que além de ser uma boa pessoa, também conseguiu fazer parte 

da história política do município, sendo eleito e reeleito, bem como elegendo o seu sobrinho 

através do seu comando de liderança. O edil destacou que, não se preocupa com os comentários 

feitos pelo ex-prefeito, pois, não levou para o lado pessoal, apenas observou os fatos. O edil 

relembrou que, os candidatos políticos que estão disputando o pleito para Governo do Estado, 

muito recentemente faziam parte do mesmo agrupamento político, e o Senador Valadares sempre 

apoiou o ex-prefeito Antônio Dória, por isso é natural que ele apoie o candidato a Governador 

Valadares Filho, como também compreende que, cada pessoa tem o direito de apoiar o candidato 

que achar melhor, e respeita a decisão de Antônio Dória continuar com Valadares neste segundo 

turno, como agradece o apoio dos colegas que decidiram apoiar Belivaldo. Ele afirmou que como 

agentes políticos devem compreender as diferenças de pensamento de cada um, e respeitar suas 

escolhas, independente de quais sejam. E, a seguir comentou que, no primeiro turno decidiu votar 

em Ciro Gomes por decisão própria, mas, o povo brasileiro entendeu que, deveria eleger 

Bolsonaro ou Haddad, e como cidadão e agente político afirmou que deve se posicionar, e neste 

sentido escolheu Haddad, pois, sua formação e convicções, lhe permitem compreender que, existe 

uma forte disseminação do ódio contra o Partido dos Trabalhadores. E mais, afirmou que o 

desenvolvimento do Brasil, especialmente da região Nordeste, se deu com mais ênfase a partir da 

gestão de Lula, e apesar de não ter sido beneficiário de nenhum programa social de governo, 
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reconhece que foram muito importantes para o seu povo, e decidiu apoiar Haddad porque entende 

que ele é o candidato que, mais se assemelha com a sua região. O senhor vereador Pedro disse 

ainda, que está lendo os programas de governo dos dois candidatos, e como professor e pedagogo 

não aceita que o ensino fundamental seja à distância. O edil disse ainda que, vivemos num estado 

democrático de direito, e as pessoas devem respeitar a vontade do povo, e independente de quem 

seja eleito, o que provavelmente será o candidato Bolsonaro, em decorrência do resultado do 

primeiro turno, espera que este seja um bom Presidente, e que una o país, pois, ninguém pode 

manifestar apoio a qualquer um dos candidatos em redes sociais, sem que não seja ofendido e 

atacado pelos que apoiam o outro. Disse ainda, que é professor e está no mandato de vereador, e 

nunca se manifestou politicamente em sala de aula, mesmo sendo perguntado pelos seus alunos, 

pois, respeita o seu trabalho e seus alunos e não quer influenciá-los com as suas convicções, que 

cabem apenas a ele, mas, poderia demonstrar as propostas dos dois candidatos, e não o fez, no 

entanto, lamenta que outros colegas de profissão tenham feito isso. O edil comentou que, aos 

professores cabe saber lidar com os cidadãos que querem, e formar pessoas com o pensamento 

crítico e que façam as suas escolhas, através da busca de respostas a seus questionamentos, de 

acordo com o que compreende que seja melhor para o seu país. Como agente político, afirmou que 

os vereadores tem que tomar seu posicionamento, pois, são referências para o povo que representa. 

Por outro lado, ele falou sobre o cemitério do Distrito São José e, comentou que na gestão 

passada, a parede do muro caiu, e o Prefeito Thiago Dória reconstruiu o muro, no entanto na época 

não o rebocou. O orador informou que, na atual gestão também solicitou ao Prefeito o reboco das 

paredes e a confecção de calçada, mas, ainda não foi possível ser atendido. Ele comentou que, 

pediu autorização ao Prefeito, para que a comunidade pudesse se mobilizar, para realizar a obra e 

o Secretário Municipal de Obras prontamente disponibilizou uma carrada de areia, e na ocasião, o 

edil pediu a colaboração dos colegas vereadores, para doar cimento e outros materiais para ajudar 

na concretização desta obra. Ele comentou também que, os munícipes não precisam esperar 

apenas pelo Poder Público, e podem se mobilizar para resolver os problemas da comunidade. O 

senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou também que, está sendo elaborado um projeto, para 

a denominação de Ruas do Distrito de São José, que será em breve apresentado na Câmara de 

Vereadores, e após aprovado será sancionado pelo Prefeito e encaminhado para os órgãos 

municipais, empresas concessionárias de energia e de abastecimento de água, correios entre 

outros. Por meio de aparte, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário sugeriu que, fosse 

aproveitado o ensejo da realização da obra, e como existe espaço no local, fosse ampliado o 

cemitério do Distrito, haja vista que o cemitério da sede do município está superlotado, e a 

liberação para construção de outro é muito difícil de ser liberada por órgãos ambientais.  

Continuando, o parlamentar comentou que, tem frequentado muito o cemitério, e tem observado 

que o local quase não tem espaço para novas covas, mas, apesar de haver o espaço, mexer na 

estrutura neste momento, demandará de muitos recursos financeiros, e agradeceu a sugestão do 

colega.  Por conseguinte, o senhor Presidente publicou convite, para o e 23º aniversário do Grupo 

MCM, com o tema: “Florescendo no Deserto”, que será comemorado no dia 27 de outubro às 

19h30min, na Primeira Igreja Batista. Em seguida, o senhor vereador José Raimundo de Jesus 

Souza afirmou que, no último fim de semana, o deputado e amigo Luciano Pimentel o procurou e 
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pediu que o edil apoiasse o candidato Valadares Filho, o orador declarou que naquela 

oportunidade confirmou o seu apoio, como também disse que quem quisesse se juntar ao grupo, 

que estaria de braços abertos para recebê-los. E, por não haver outros edis inscritos para o Grande 

Expediente, ou matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início as 

Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário 

destacou que é importante como agentes públicos, os vereadores tomarem seus posicionamentos, 

de acordo com as suas convicções e não por influência de outrem. Ele disse ainda, que alguns 

deputados eleitos estão sendo julgados e refletiu que, é imprescindível disputar a política de forma 

honesta, deixando que os eleitores decidam por si próprios, e não utilizar influência e dinheiro, 

para conseguir votos. Ele disse que as lideranças políticas que estão apoiando o candidato 

Belivaldo devem cada vez mais unir forças, para trazer o desenvolvimento para o município de 

Poço Verde e, lamentou o que ocorreu com os colegas que foram maltratados por membros do 

grupo que fazem parte, e destacou que este foi o motivo pelo qual decidiu sair do grupo Boca 

Preta. Ele espera que as lideranças aprendam a respeitar os vereadores e o povo, e que os próprios 

edis se valorizem mais. Disse ainda que, às vezes ocorre de em alguns momentos da vida as 

pessoas ficam mais fervorosos, e proferem palavras que possam magoar os outros, mas, a maior 

virtude do ser humano é reconhecer os erros, enfatizou o edil. E, concluiu dizendo que, espera que 

na próxima Sessão possa estar comemorando a vitória de seus candidatos a Governo do Estado e 

Presidência da República. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

falou sobre o cemitério do Distrito São José e da mobilização das pessoas da comunidade, para 

realizar as melhorias necessárias no espaço. Ele disse ainda, que na gestão passada, aconteceu algo 

parecido no povoado Saco do Camisa, onde a comunidade se juntou para revitalizar a praça e a 

quadra poliesportiva daquele povoado, há três anos, e afirmou que o Prefeito disponibilizou o 

material para pintura, nas cores que a comunidade escolheu. Ele comentou que, é importante a 

mobilização das pessoas e a contribuição dos vereadores, mas, esclareceu que não é  obrigação dos 

edis, e sim, do município, e declarou esperar que situações como esta não se tornem corriqueiras, 

mas, afirmou que também contribuirá com a comunidade do Distrito do São José. Depois, o 

senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, ficou muito feliz com o apoio do 

colega José Raimundo ao candidato Valadares Filho e, afirmou que é muito importante o apoio 

deste, pois demonstrou que a sua representatividade no povoado Rio Real e na sede do município 

é expressiva, de acordo com os resultados que conseguiu na última eleição, ajudando a eleger o 

deputado Luciano Pimentel. Ele comentou que, a Indicação de sua autoria solicitando que fossem 

tapados os buracos da Avenida São José foi atendida e, agradeceu ao Prefeito e ao Secretário de 

Obras pelo atendimento dessa solicitação. Por fim, disse que a eleição deste ano, surpreendeu 

muito os brasileiros, pois, as pesquisas erraram muito, e as pessoas estão demonstrando que estão 

mais atentas ao seu direito de escolher os candidatos, e estão cansadas da administração do PT. O 

parlamentar disse ainda, que por isso estão mais conscientes e não se importam mais com as fake 

news, nem com as provocações do outro candidato, e declarou esperar que seu candidato 

Bolsonaro vença o pleito neste segundo turno. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos parabenizou o colega José Raimundo, pela expressiva votação que o seu candidato a 

Deputado Luciano Pimentel obteve, e respeita a decisão do citado edil apoiar o candidato 
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Valadares que vencerá o pleito no Estado de Sergipe, destacou o orador, que acrescentou que está 

torcendo pelo candidato Belivaldo Chagas. Disse também o orador, que não defende o PT, e 

concorda que em alguns pontos Michel Temer foi responsabilidade do partido, pois, ele foi eleito 

Vice-Presidente, e poderia ocupar o cargo de Presidente quando a titular estivesse fora do país, em 

caso de morte, ou até mesmo impeachment, se ela tivesse desrespeitado a Constituição Federal, o 

que não foi o caso.  A seguir, o orador declarou, que o impeachment de Dilma foi um golpe dos 

parlamentares, motivado pela mobilização da população, principalmente dos eleitores de Aécio 

Neves. E mais, afirmou que, quem colocou Temer na Presidência foi a bancada evangélica, 

juntamente com a bancada ruralista e grande parte dos deputados do sul do país, que retiraram 

Dilma por um ato que ela não cometeu. Ele reafirmou que espera que o próximo Presidente da 

República seja um homem capaz de unir o país e faça o Brasil ser desenvolvido verdadeiramente, 

e pediu que os agentes políticos sejam sinceros e coerentes, quando levantarem as suas bandeiras 

para defender seus candidatos, e, concluiu dizendo que todos os candidatos querem ganhar e falam 

o que querem, e as pessoas acreditam se quiserem.  Por fim, o senhor vereador José Raimundo 

demonstrou seu apoio ao candidato Haddad, pois, acredita nas suas propostas, e pediu que as 

pessoas possam votar nele, para que este  vença o pleito. 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 cinco 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 vinte e três de outubro de 2018. 
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