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Ata da Sexagésima Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove, realizada em vinte 

e 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 Souza (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 e Pedro de Jesus Santos. A seguir, procedeu-se a leitura da Ata da 

Sessão anterior. Em seguida, houve a apresentação das seguintes proposições: Indicação 

135/2019 – À Senhora Karina Andrade Barbosa Santos, Presidente da Cooperativa de Transporte 

Alternativo de Passageiros do Estado de Sergipe COOPERTALSE, sugerindo o que segue:1. 

Providências voltadas para a construção de pontos de ônibus com cobertura, no Distrito de São 

José, e também entre os Conjuntos Silvino Augusto e Marcelo Déda, ambos às margens da 

Rodovia Pedro Almeida Valadares; 2. Providências voltadas para a instalação de cobertura do 

Ponto de Ônibus existente na Praça Osório Mota, de autoria do Presidente Alexandre Almeida 

Dias; Indicação 136/2019- A senhora Antônia Stela Oliveira de Santana, Secretária Municipal de 

Saúde, solicitando o que segue:1. Providências urgentes para a reinstalação dos bebedouros na 

Clínica de Saúde Família, localizada na sede desta municipalidade, de autoria do senhor vereador 

Edson de Jesus Reis Santos.  No Grande Expediente, o senhor Presidente justificou a sua 

indicação sugerindo a construção de pontos de ônibus com cobertura, no Distrito de São José e 

também entre os Conjuntos Silvino Augusto e Marcelo Déda, além da instalação de cobertura no 

ponto existente na Praça Osório Mota. O edil explicou que, sugeriu essa parceria entre a 

Coopertalse e o Poder Executivo, haja vista que a empresa é uma das maiores no ramo de 

transporte de passageiros, e tem realizado essa benfeitoria em outros municípios, e certamente não 

haverá nenhum empecilho. Ele disse ainda, que nesta data completa-se 50 anos da primeira 

mensagem enviada por internet, e falou sobre os grandes benefícios que esse meio de 

comunicação trouxe para a humanidade, mas também dos malefícios, já que muitos golpistas tem 

utilizado este recurso, para cometer crimes. Alexandre comentou que, a internet deu mais 

visibilidade ao Poder Legislativo de Poço Verde, pois chega a mais pessoas, que observam o que 

os vereadores estão fazendo pela comunidade. Ele afirmou que, na próxima semana fará um 

balanço das indicações que ele apresentou e das que não foram atendidas ainda este ano, e 

reforçará suas solicitações a partir das próximas sessões.  Em seguida, o senhor vereador Edson de 

Jesus Reis Santos falou que este fim de semana, visitou diversas localidades, para conversar com 

as pessoas e entender os problemas do município in loco, também participou de uma vigília no 

povoado Malhadinha, como também de culto e encontro de casais, além de missa e leilão para 

arrecadar fundos para a construção de uma paróquia da comunidade.  O edil falou que, o povo de 

Poço Verde tem muita fé, pois além das várias igrejas evangélicas, a igreja católica também está 

presente em 32 comunidades fazendo o seu papel de evangelização. Edson afirmou que, as 

pessoas que conversou estão muito preocupadas, pois temem não acertar na escolha do gestor do 

município.  Ele comentou que, fez uma indicação solicitando a instalação de bebedouros na clínica 

de saúde da família na sede do município, e destacou que, as pessoas tem reclamado a ausência 
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deste recurso na unidade, haja vista as altas temperaturas do clima. Ele comentou que, os 

servidores estão trazendo de casa água, para beber e relatam que nunca viram uma gestão 

Municipal destratar os servidores como esta, e se a eleição fosse hoje, provavelmente o prefeito 

não obteriam 10% dos votos dos funcionários públicos. Ele comentou que, nesta gestão os 

motoristas das ambulâncias nunca receberam diárias, e passam por dificuldades para se alimentar 

durante o plantão, enquanto outras pessoas que tem cargos comissionados e que não tem 

necessidade recebem varias diárias, segundo dados do portal da transparência. Ele disse que, a 

gestão está tratando os servidores de forma desumana, e perseguindo aquelas pessoas que não 

apoiam o prefeito. Edson relembrou de uma indicação que fez ao município, solicitando a 

distribuição de EPI'S as serventes e merendeiras das escolas, mas que nunca foi atendida, e 

lamentou também da situação dos garis, que trabalham sem luvas, botas e com as fardas 

deterioradas. Ele comentou também que, uma munícipe lhe abordou, e disse que estava precisando 

de medicamentos, que não tinha na farmácia básica e, buscou auxílio com a Secretária, mas não 

obteve sucesso, porque segundo ela estava com débito na farmácia e, ele refletiu que, enquanto 

alguns precisam de simples medicamentos, outros têm suas altas despesas custeadas pelo 

município.  Ele comentou que é revoltante um paciente ter um exame de ultrassom, marcado para 

ser realizado na cidade de Lagarto, e as pessoas tem que madrugar na fila, ou marcar o exame de 

manhã para fazer a tarde, para não perder a vaga. Ele comentou que, o município de Adustina, que 

é menor que Poço Verde, tem uma máquina de ultrassom. Por meio de aparte, o senhor vereador 

Gilson do Rosário comentou que levou duas pacientes da Lagoa do Junco, passaram por essa  

humilhação de ir para Lagarto pegar uma senha de manhã, para fazer o exame de ultrassom a 

tarde, e destacou que levará esse problema para a Secretaria de Saúde do Estado. Continuando, 

Edson falou que o colega Gilson sentiu na pele, o sofrimento das pessoas, e destacou que não 

existe qualquer seleção, idosos e gestantes passam por esta mesma situação, e refletiu que o 

município poderia fazer um convênio com clínicas existentes na cidade, se não puder adquirir o 

equipamento de ultrassom e, essa atitude beneficiaria muito o povo poçoverdense, que não 

precisaria passar por este sofrimento. O edil comentou que, não podemos aceitar que esse tipo de 

situação esteja acontecendo com o nosso povo. Ele comentou também que, se essas pessoas não 

tivessem a ajuda do vereador Gilson, não conseguiriam realizar o exame, haja vista que moram 

numa localidade distante.  Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

falou que esteve no Congresso Estadual de Professores, como representante desta casa legislativa, 

na qualidade de Presidente da comissão de educação, bem como professor da rede municipal de 

ensino. Ele afirmou que, durante o Congresso pode perceber como o país necessita de políticas 

voltadas para a educação, haja vista que o atual governo, a cada dia subtrai os recursos da 

educação de nosso país e, gostaria que aqueles vereadores que defenderam o Governo Bolsonaro 

expusessem o que esta gestão trouxe ou trará de melhoria para a educação, saúde e segurança do 

país, e lamentou que, ainda existam pessoas que defendam este governo, bem como  o governo 

Municipal que também está acabando com o município, e para ele afirmar que apoia esse prefeito 

é o mesmo que  dizer que está contra o povo. Ele afirmou que, ontem foi o dia do Servidor 

Público, mas infelizmente eles não têm nada a comemorar.  Na ocasião, José Alessandro chamou 

a atenção do radialista, que disse que se o Prefeito é corrupto, é porque a câmara de vereadores 
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permite que seja, e destacou que ele é um comunicador e formador de opiniões, e quando ele traz 

um assunto para o seu programa é porque acredita naquela informação, mas ressaltou que ele 

precisa ter cautela com as suas colocações, pois o que ele disse talvez não esteja acontecendo, e os 

vereadores estejam de acordo com aquela situação.  O edil comentou que, infelizmente alguns 

colegas da situação que há dois meses falavam sobre o descaso da administração, agora calaram, e 

o que parece é que eles só falam quando a necessidade bate a porta deles. O edil comentou sobre a 

situação do estádio Camilão, que só está bem cuidado, porque José Lima tem feito muito 

sacrifício, pois até mesmo o salário dele está atrasado. José Alessandro falou sobre o convênio 

sugerido pelo Presidente da Casa, para que a Coopertalse construa pontos de ônibus no 

município, e destacou que é vergonhoso para o Município, e foram feitas diversas indicações 

solicitando a construção desses abrigos, mas nenhuma delas foi atendida. E mais, relembrou que 

há algum tempo foi realizada audiência pública no Conjunto Françual, e na ocasião foi falado 

sobre o problema do esgoto, mas nada foi feito, o que é um desrespeito com a população que 

reside na localidade. Ele falou que, o vereador Gileno é muito corajoso, em dizer que apoia o 

Prefeito independente do que aconteça, e infelizmente o Prefeito está seguindo o mesmo caminho 

que o seu pai, que fazia muitas promessas, mas não cumpria. José Alessandro comentou que, 

Poço Verde precisa de uma mudança verdadeira, que faca o melhor para o povo, e não que a 

gestão municipal passe de pai para filho, ou para tio, sobrinho, como uma herança. Ele disse 

também, que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Poço Verde está de portas abertas, para 

atender a todos os seus coloboradores e demais pessoas que necessitarem, para tirar quaisquer 

dúvidas em relação ao Trabalhador Rural e, concluiu parabenizando a Fetase, pelas ações que 

estão sendo realizadas em prol da agricultura familiar. Em seguida, o senhor vereador Pedro de 

Jesus Santos falou sobre a importância dos vereadores lutarem pelas politicas públicas do 

município, e ressaltou que está na hora dos colegas de situação assumirem a liderança do governo 

nesta casa, para fortalecer o debate, e buscar melhorias em prol da população. Ele afirmou que, 

por mais simples que sejam, as políticas públicas têm que ser ofertadas para a população, pois são 

muito importantes, haja vista que o povo da cidade é muito carente. Ele disse ainda, que os 

vereadores têm a obrigação de fazer cobranças à administração pública, e também da importância 

de um líder do governo na casa, pois ele tem a função de trazer as informações, provenientes da 

administração, para contrapor as críticas que a oposição tem apresentado. Ele falou também que é 

natural que a oposição apresente mais proposições, e afirmou que na legislatura passada mesmo 

sendo da situação apresentou muitas demandas da população, na forma de indicação, projetos de 

lei e outros. E mais, contou que a transmissão da sessão ao vivo deu mais visibilidade ao trabalho 

dos vereadores, e destacou que tem dividido o seu tempo visitando as comunidades, bem como 

cobrando atitudes do Poder Executivo. O edil comentou que, quando um vereador traz uma 

problemática para está casa, é porque têm alguém sofrendo com a desassistência do poder público. 

Pedro relembrou que em 2017, quando os vereadores traziam alguma cobrança imediatamente o 

líder do governo, na época Gilson do Rosário trazia as informações solicitadas, e era visível para 

toda a movimentação da administração, para oferecer o melhor para a população, mas infelizmente 

não vemos mais aquele cenário tão bonito. O edil falou que, a união do Poder Legislativo é muito 

importante, e destacou a possível grande quantidade de candidatos a prefeito e vereadores, e mais 
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uma vez se colocou a disposição para disputar o cargo de Vice-Prefeito, e destacou que não se 

filiou ao Partido dos Trabalhadores, porque pretende ser candidato e, o partido tem algumas regras 

e, ele sendo recém filiado a legenda não seria escolhido. Ele comentou que, valoriza a palavra, o 

compromisso, sua reputação e identidade, e não permite que as pessoas manchem a sua identidade 

sem que tenham provas das leviandades que inventam. O edil comentou que, aceita ser candidato 

ao cargo de Vice-Prefeito, se for definida a candidatura antes da convenção, para que ele possa 

trabalhar o quanto antes, para que na época não seja substituído por um nome com mais robustez 

e, ele não consiga mais se candidatar a vereador.  O edil afirmou que, política é coisa séria, e não 

teme as críticas do "fogo amigo", nem cede às pressões de agentes políticos, porque suas ações são 

claras e responsáveis, sempre respeitando todas as pessoas. Gilson Santos do Rosário comentou 

que, o colega José Alessandro apresentou a sua candidata a prefeita e, espera que ele sustente o 

seu apoio até o fim, e ficou feliz com a quantidade de candidatos que se propõe a se candidatar, 

para concorrer ao cargo de Prefeito, e destacou que as pessoas precisam de novidade, e que o 

gestor faça o melhor para todos, e não para um agrupamento. O edil disse ainda, que o colega José 

Alessandro com o seu ímpeto acaba ofendendo os colegas que fazem parte da situação, e destacou 

que os vereadores da situação estão mais próximos da administração e tem mais acesso ao 

Prefeito, e muitas vezes conseguem resolver algumas demandas sem a necessidade de indicações, 

mas também estão mais sujeitos a criticas, tanto da sociedade, quanto dos próprios colegas, no 

entanto, ele afirmou que, continuará no grupo, até o dia que perceber que vale a pena permanecer 

nele. Ele disse ainda que, o colega José Alessandro falou na sessão passada sobre a instauração de 

uma CPI, e destacou que é necessário apenas de quatro vereadores, e essa quantidade a oposição 

tem, e por que não fazem, se fala tanto de corrupção? O edil falou também que, não adianta 

levantar essas criticas, pois a população sabe quem trabalha ou não, e ela decide quem retorna para 

o parlamento, ele comentou também que, não vai se candidatar nas próximas eleições, e espera 

que o povo escolha candidatos que realmente trabalhe em prol do povo.  Continuando, Gilson 

disse que o senhor José Alessandro critica muito os colegas da situação, e fala muito do sindicato 

dos trabalhadores, mas nunca foi trabalhador rural, e mais, afirmou que todos os vereadores 

trabalham, no entanto cada um a sua maneira. Na oportunidade, ele falou sobre o problema de 

abastecimento de água do Tabuleirinho, e destacou que já se reuniu com o Presidente da DESO, 

para falar sobre este problema, como também deu algumas sugestões, para resolver aquele 

problema. Ele disse também que, semana passada os vereadores da situação se reuniram com o 

Prefeito, e expuseram todos os problemas relatados nesta casa. O edil comentou que, em breve vai 

chegar o momento das pessoas escolherem seus candidatos, e as pessoas devem refletir sobre a sua 

escolha, e que não votem por paixão, apenas porque não gostam de um determinado grupo, e 

depois não venham reclamar depois. Ele afirmou que, sempre teve o seu posicionamento firme, 

nunca esteve atrelado a nenhum prefeito em decorrência de cargos políticos, e não teme chamar a 

atenção ou criticar o prefeito, independente de onde esteja. Por meio de aparte, o senhor vereador 

Gileno Santana comentou que, não é a primeira vez que o colega José Alessandro critica os 

vereadores, e perguntou quais foram as ações que ele fez a mais que os demais vereadores?  Ele 

afirmou que, ele apenas fala mais que os demais, e não compreende porque ele tem essa postura, 

pois está há 26 anos nesta casa, sempre respeitou todos os vereadores e sempre foi respeitado, pois 
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trabalha, e por isso tem sete mandatos consecutivos. O edil disse ainda que, não precisa fazer 

requerimento pois tem acesso ao prefeito, e cada vereador sabe o que faz, não adianta criticar 

ninguém. Ele comentou que, infelizmente o Prefeito não pode fazer nada se não tiver dinheiro, e 

indagou como ele resolve os problemas de sua casa sem dinheiro?  Portanto, não adianta criticar o 

gestor, se ele não tem recursos para melhorar o município. Continuando, Gilson afirmou que, 

também apoiou o Governador do Estado, e ficou muito insatisfeito, quando soube que a operação 

tapa buracos não chegou até Poço Verde, por falta de recursos financeiros, mas não vai atirar 

pedra no governador por isso. Gilson comentou que, todos queremos que o município tenha os 

serviços funcionando, pois significa que o povo terá qualidade de vida, e espera que o município 

melhore. E, por não haver outros edis para se manifestarem no 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 comentou que, não 

falta com o respeito com os colegas da situação, apenas cobra que eles utilizem a tribuna, para 

cobrar o que as pessoas pedem a eles. O edil reconhece que os vereadores da situação têm mais 

acesso ao prefeito, mas ele apresentou diversas indicações para a melhoria do município, bem 

como do povoado Saco do Camisa, e utiliza a tribuna, porque este é o lugar do vereador, para falar 

dos problemas do município. Alessandro disse ainda que, em momento algum faltou com o 

respeito, com qualquer vereador, pois não é moleque, e pediu respeito dos colegas, pois é 

representante do povo nesta casa, e pode ser até que ele seja ingênuo na política, mas não é besta, 

e sabe que alguns colegas defendem apenas os cargos que, seus familiares possuem na 

administração.  O edil disse ainda, que as pessoas sabem qual a metodologia que os colegas com 

vários mandatos utilizam para se reelegerem e não tem medo de falar. O edil indagou ainda, 

porque o vereador Gileno não cobrou que o prefeito Thiago as melhorias para o município?  Ele 

disse ainda, que o vereador Gilson não conhece a história de sua família, portanto não pode julga-

lo ou critica-lo, e destacou que por muitos anos trabalhou na zona rural colhendo milho e feijão, e 

novamente exigiu respeito dos colegas. Em seguida, o senhor vereador Amaury Batista Freire 

falou que, o colega José Alessandro se exalta na tribuna, e destacou que ele não vê o que os 

colegas fazem. E, afirmou também que o edil se envolveu em confusão no futebol recentemente, 

mas não vai encontrar pessoas para brigar com ele neste parlamento, pois os vereadores têm classe 

e calma, e ressaltou que, os vereadores não calam porque consentem, pois também fazem as suas 

cobranças dentro e fora do parlamento, inclusive recentemente se reuniu com o prefeito.  Ele 

comentou que, o vereador tem que mudar o tom de cobrança, pois está muito exacerbado, 

denegrindo e debochando dos colegas, e destacou que, cada vereador faz a sua parte.  Por 

conseguinte, o vereador Gileno indagou a José Alessandro qual vereador trabalha apenas para si 

próprio? E destacou que todos os vereadores trabalham pelo povo diariamente, e ressaltou que, o 

colega não está demonstrando a sua educação como professor, ele disse ainda, que a Prefeitura 

está repleta de indicação e requerimento, que foram apresentados  na gestão passada para tomar 

providências em relação ao esgoto do Conjunto Françual, mas infelizmente sem recursos é 

impossível qualquer prefeito fazer alguma coisa, e destacou que o colega tem ferido a dignidade 

dos edis com o seu discurso.  Ele comentou que, as pessoas estão esperando a visita dele nas suas 

casas, e não apenas ficar falando na tribuna, pois não está resolvendo nada. Depois, o vereador 
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Gilson do Rosário falou que, o colega Gileno tem uma forma de se expressar, que talvez confunda 

o colega José Alessandro, e destacou que os vereadores da situação não merecem ser criticados 

como estão sendo, e também exigiu que José Alessandro os respeitassem.  Ele afirmou que, foi 

reeleito através do voto do povo, que concedeu a legislatura. Ele afirmou que, apesar do senhor 

José Alessandro tê-lo ofendido não guardará rancor, mas destacou que ele é um bom Professor, 

mas está tendo péssimas atitudes como vereador, utilizando de discurso de ódio, faltando com o 

respeito com todos os vereadores, comparando-se a vereadores do mandato passado. O edil 

afirmou que, faz parte da função dos vereadores fazerem a cobrança, mas não de forma exagerada 

como alguns colegas tem feito.  O vereador Pedro de Jesus afirmou que, não se pode atribuir a 

crise, a justificativa de o Poder Executivo não estar realizando os serviços públicos. Ele afirmou 

que, a população escolhe um determinado gestor, porque acredita que ele pode resolver os 

problemas do município, e destacou que a crise não iniciou neste mandato, mas desde 2014 o 

Brasil vem sofrendo com esta crise, motivo este para depor a Presidente da época. Ele disse ainda, 

que a população exige a resolução dos problemas, também exige que os vereadores fiscalizem, 

votem e apresentem projetos e ainda, façam o seu assistencialismo.  O edil falou também sobre o 

pedido da Igreja Católica do Distrito de São José, que solicitou que a Prefeitura, concedesse 

através de documentos, a concessão de terreno situado ao lado da Igreja da comunidade, para a 

construção de um novo templo e, ressaltou que este pedido tem mais de um ano, mas a prefeitura 

ainda não encaminhou resposta, e ele aproveitou a oportunidade, para reiterar a solicitação, e 

pediu o apoio dos colegas, para que essa solicitação seja atendida.  Ele disse também que, 

apresentou indicação solicitando a restauração da imagem de São José, existente na principal 

avenida do distrito de São José, mas como ela não foi atendida, tem realizado uma campanha, para 

angariar recursos para a aquisição de uma nova estátua, e pediu o apoio dos colegas e de toda a 

comunidade. 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 e um de 

outubro de dois mil e dezenove realizar a próxima Sessão Ordinária, às dezenove horas, e para 

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

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, vinte e nove de outubro de 2019.  
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