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Ata da Sexagésima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em vinte e cinco 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: Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), José Alessandro Santana 

Farias (Segundo Secretário), Damares Vieira Cavalcanti, 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, foi apresentada a seguinte proposição: Moção de Pesar 009/2018 - Em virtude do 

falecimento da senhora Eunice Martins de Santana, ocorrido em 24 de outubro de 2018, de 

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

vereador José Alessandro Santana Farias falou que o candidato a Governador do Estado, 

senhor Belivaldo Chagas, sempre tem sido lembrado como vice de Jackson, e não como 

Governador, e comentou  sobre a relação dos cargos ocupados por vice-prefeitos no município 

de Poço Verde, que normalmente não demonstram trabalho algum, exceto algumas raras 

exceções. O edil comentou ainda, que muitos têm criticado o candidato Belivaldo, mas, lembrou 

que ele está no cargo de Governador há pouco tempo, mesmo assim, tem feito um bom trabalho, 

tanto que antes de sua gestão, as redes de comunicação sempre tocavam no assunto calendário de 

pagamento dos servidores, e agora não estão mais abordando este assunto, pois, o governador 

está pagando em dia, e está realizando obras em várias cidades, inclusive em Poço Verde, como 

exemplo o recapeamento asfáltico das ruas, destacou  orador. O edil disse ainda, que se eleito 

Belivaldo continuará fazendo um bom trabalho, com uma política de seriedade voltada para o 

povo sergipano, e recomendou que as pessoas parem de dizer que ele fará o mesmo que o ex-

governador Jackson Barreto. Depois, o orador citou alguns vice-prefeitos que passaram pela 

gestão do município, e relatou que se fala muito em renovação nos cargos políticos e públicos, 

mas, declarou que este novo que se apresenta está na política há muito tempo e pouco fez pelo 

povo sergipano, e pediu que as pessoas não fizessem política pensando apenas no seu próprio 

umbigo. O senhor vereador Léo de Fonsinho falou sobre as obras que têm sido feitas no 

município e não tem sido divulgados pela gestão atual, o que tem sido gasto com essas obras, 

mas, na ocasião em que o titular da pasta vier a esta Casa para prestar contas de sua pasta será 

indagado sobre estes temas. Na oportunidade, o edil parabenizou o senhor Cesar de Aires, por  

sua passagem natalícia. Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos falou sobre 

a Moção de Pesar em virtude do falecimento da senhora Eunice Martins de Santana, conhecida 

como Dona Di, que era uma pessoa por quem tinha muita estima, uma serva de Deus, que criou 

seus filhos através do bom exemplo, tornando-os bons cidadãos. Ele disse ainda, que quando 

retornou a Poço Verde, passou um tempo morando nos fundos da Igreja Assembleia de Deus, e 

naquela ocasião a Dona Di sempre lhe dava bons conselhos, que ajudaram na tomada de decisão 

dentro da igreja, buscando o que é correto para a comunidade, bem como na formação do seu 

caráter.  O edil disse também que, a saudosa Eunice deixou o seu legado, no entanto,  ressaltou 

que, as pessoas que tem Deus no coração têm a convicção e sabem que um dia estarão na morada 

com Cristo, e não haverá mais choro, dores e doenças, e pediu a Deus que conforte os seus 

familiares neste momento de dor. Continuando, o edil falou sobre o atual  momento político, e 

destacou que essa eleição foi atípica, pois, candidatos se elegeram utilizando apenas a ferramenta 

do smartphone, bem como outros que tinham verbas milionárias não se elegeram, e chamou a 

atenção que os agentes políticos devem estar atentos a isso, pois, as pessoas estão se tornando 
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mais conscientes, a cada dia. O senhor vereador Edson afirmou ainda que, naquela manhã na 

rádio falou sobre a questão do recapeamento asfáltico, e disse que é algo muito bom para a 

cidade, mas, refletiu que, infelizmente essas benfeitorias sejam realizadas apenas em vésperas de 

eleições. O edil comentou que, respeita a decisão das pessoas de votar nos seus candidatos, mas 

para ele não tem como separar o candidato Belivaldo de Jackson Barreto, pois, este foi vice do 

candidato Belivaldo por mais de três anos, e será muita ingratidão da parte deste, se  for eleito e 

não olhar para Jackson após as eleições. Por meio de aparte, o senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos comentou que, o candidato Belivaldo durante as entrevistas e debates assume com 

gratidão, que foi vice de Jackson e, respeita muito o ex-gestor dentro do grupo. O edil disse 

também que, muitas vezes, os vices mesmo fazendo parte da chapa têm um papel de coadjuvante 

na gestão. O senhor vereador Pedro disse ainda, que Valadares Filho esteve sempre ao lado de 

Michel Temer, inclusive indicando pessoas para cargos em âmbito nacional, mas, quando é 

perguntado sobre este assunto nega, e concluiu dizendo que acredita na palavra de Belivaldo. 

Continuando, o senhor vereador Edson admitiu que, ajudou a eleger Jackson Barreto nas 

eleições passadas, e afirmou que não atribui a Belivaldo as decisões de Jackson, mas reconhece 

que não tem como o Belivaldo esconder que foi seu aliado. O edil disse ainda, que apoia o 

candidato Valadares Filho, e independente do candidato que seja eleito, será o governador do 

Estado, e não hesitará em pedir pelo povo de Poço Verde. Ele comentou que, a oposição tem um 

papel importante, de cobrar ao Prefeito, ou ao governador e até mesmo o Presidente, e 

certamente se o seu candidato não for eleito, respeitará a vontade do povo, pois isso é 

democracia, e não se pode coagir ninguém a apoiar candidato, ou tentar diminuir alguém porque 

vota ou pensa diferente, e concluiu dizendo que, o candidato que vencer deve ser respeitado, pelo 

que perdeu. 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 Pedro de Jesus Santos parabenizou o senhor vereador 

Gileno Santana Alves que, comemora data natalícia naquela data. O edil afirmou que, respeita 

muito o colega, que já passou por vários mandatos, e tem servido muito bem a sua comunidade 

por vários anos, e desejou a este muita paz e saúde, e que  continue sendo prestativo como é. Na 

oportunidade, o orador falou sobre as eleições que se aproximam e, pediu mais uma vez o voto 

para seu candidato Belivaldo, que é um homem comprometido responsavelmente com o 

desenvolvimento do Estado de Sergipe. Ele afirmou ainda, que as pessoas têm que desassociar a 

sua imagem das de Jackson e  André Moura, e pediu aos seus opositores, que mostrem propostas 

e o que irão fazer pelo Estado de Sergipe. O edil disse ainda, que o seu candidato está 

fortalecido, mas pediu que as pessoas vão às urnas, para confirmar o seu voto em Belivaldo, para 

Governador e em Haddad, para Presidente da República. Por conseguinte, a senhora vereadora 

Josefa Délia Félix dos Reis parabenizou o senhor vereador Gileno Santana Alves, e destacou 

que além de seu amigo, também é um homem muito trabalhador, tanto que o povo tem 

reconhecido seu trabalho a tantos anos. Ela disse ainda, que discorda do que o colega Edson 

falou sobre a vinculação de Belivaldo a Jackson, e destacou que, a seu ver cada político tem que 

mostrar o seu trabalho, pois, cada um tem uma maneira de agir e de pensar, e se eleito Belivaldo 

realizará uma boa gestão, e apesar de fazer parte do mesmo grupo de  Jackson, não quer dizer 

que tenha os mesmos pensamentos. A edil disse ainda, que os vereadores se reuniram e pediram 

que o recapeamento asfáltico seja feito até o município de Poço Verde, haja vista que a obra 
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estava prevista até o povoado Feirinha, e ele se comprometeu a realizar a obra. Ela pediu ainda, 

que os eleitores votassem no candidato Haddad, e defendeu o seu candidato. Por fim, 

parabenizou o senhor Cesar de Aires pela sua data natalícia. Depois, o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias parabenizou o colega vereador Gileno Santana Alves pela sua data 

natalícia, e contou que apesar de fazerem parte de grupos diferentes respeita muito o colega, e 

deseja muitas felicidades a ele.  Continuando, o parlamentar também falou sobre a Moção de 

Pesar em homenagem à senhora Eunice, e destacou como ela foi importante na vida do colega 

Edson, e como também deve ter sido importante na vida de outras pessoas, haja vista que foi 

professora do município por muitos anos, e trabalhava com muita dedicação e amor ao seu 

trabalho. O senhor vereador José Alessandro comentou que, continuará apoiando Belivaldo 

Chagas, pois este não votou a favor do golpe, porque está nítida a crescente que o Estado de 

Sergipe está tendo com a sua gestão, e ainda porque acredita que este fará o melhor para o 

município de Poço Verde, e destacou que a função dos vereadores é buscar melhorias para o seu 

município e para o Estado. O edil declarou que torce para que seus candidatos vençam o pleito, 

mas, espera que o que vencer possa fazer o melhor pelo Estado e pelo Brasil. Por conseguinte, o 

senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, não quis dizer que quem estava 

mandando no governo era Jackson, mas, não tem como esconder que eles foram aliados 

politicamente, bem como não tem como esconder que Valadares votou a favor do impeachment 

de Dilma Rousseff. O edil disse ainda, que após as eleições está aberto a conversar, pois, faz 

parte do grupo político, e comentou que, a sugestão do colega José Alessandro de lançar 

candidatura de uma mulher para o Poder Executivo, para as eleições 2020 é muito interessante.  

O edil disse ainda, que analisará quem será o próximo candidato e, independente de quem seja se 

tiver boas propostas para o município apoiará. Ele disse que, está muito confiante no êxito de 

seus candidatos, principalmente Bolsonaro que é um tsunami de votos, da mesma forma que seus 

colegas, e espera que na próxima semana possa estar comemorando a vitória. Na sequência, o 

senhor Presidente comentou que, recentemente esteve numa reunião na Casa do colega Edson, e 

lá o edil colocou seu nome à disposição para disputar a candidatura, para chefe do Poder 

Executivo, e parabenizou o colega por essa iniciativa.  Ele também falou sobre a visita de alunos 

de duas escolas municipais, e agradeceu e parabenizou aos professores e alunos, que se 

comportaram muito bem, bem como prestaram bastante atenção às explanações aqui 

apresentadas. Na oportunidade, o edil disse que mostrou as instalações do prédio, bem como 

explicou como é feito o trabalho administrativo da Câmara, assim como algumas benfeitorias 

realizadas no prédio, como acessibilidade para portadores de necessidades especiais, transmissão 

das sessões ao vivo, bicicletário entre outros. Depois, comentou  que fez questão de frisar para os 

alunos a importância do voto consciente, observando os políticos que oferecem alguma 

vantagem para financeira em troca de votos. Ele disse ainda, que para ele o candidato Bolsonaro 

é um tsunami, no sentido de destruição, pois, tem ideias mirabolantes, e provavelmente assumirá 

a Presidência do nosso país, e os brasileiros irão pagar um preço muito alto. Ele deu exemplos de 

frases citadas pelo filho deste, e refletiu sobre como ele tratou o filho dele, e como  pensa que o 

filho do outro deve ser tratado, e destacou que não apoia o candidato, mas, respeita as pessoas 

que o apoiam. Com relação ao cargo de governador do Estado, disse que apoia o candidato 

Valadares Filho, pois, na família Valadares que está há muitos anos na vida pública, nunca 

houve caso de corrupção em sua trajetória política, como também são exemplos de cuidado com 
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o povo poçoverdense, através das emendas que sempre encaminhou para o município, através do 

ex-prefeito Antônio Dória.  Ele disse também que, Belivaldo é um homem do bem, e ele pode 

até fazer um bom trabalho, mas, a forma como o Estado está formado, está engessada em 

decorrência das lideranças que estão apoiando o candidato, e acredita ser impossível administrá-

lo dessa forma. Ele falou também sobre a Moção de Pesar, em virtude da morte da senhora 

Eunice, e se solidarizou com a família enlutada. Na oportunidade, parabenizou o senhor 

vereador Gileno Santana Alves e, falou que este é um homem de bem, muito humano e 

comprometido com o seu povo, por isso continua sendo votado pelos eleitores, haja vista que se 

esforça para atender as demandas do povo. 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 trinta 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 cinco de outubro de 2018.  
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