
CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Av. Epifânio Doria, 18 – CEP. 49490.000 – CNPJ 32.741.571/0001-73 

Fone: (79) 3549-1454 e-mail: cmpverde.se@bol.com.br 

Décima Sexta Legislatura 

 

Ata da Sexagésima Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito, realizada em primeiro 

de novembro, 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), Amaury Batista Freire, Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gilson 

Santos do Rosário, Gileno Santana Alves 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: Projeto de Lei 960/2018 - “Dispõe sobre a denominação de Praças e vias públicas, 

localizadas no Distrito de São José, neste município de Poço Verde” - Praça Maria das Graças de 

Jesus, Praça do Agricultor Antônio José de Farias, Rua José Alves dos Santos, Rua 

Epaminôndas Rodrigues Fontes, Rua Brás Bispo dos Santos, Rua Sálvio Soares dos Santos, Rua 

José Inocêncio de Jesus, Rua Erismar Paulo de Souza, Rua José Alves de Souza, Rua Antônio 

Rabelo de Santana e Rua João Carias dos Santos Filho, de autoria do senhor vereador Pedro de 

Jesus Santos; Moção de Congratulação 10/2018 - Congratulações aos alunos do Colégio Estadual 

Professor João de Oliveira, participantes do Projeto da ALESE – Parlamentar Por um Dia. (Gabriel 

Oliveira Santana, Elian Flávio Felisberto da Silva, Rafael Cardoso dos Santos de Jesus, José Lucas 

Almeida Reis e Ana Catarina Leal de Araújo), de autoria do senhor Presidente Alexandre Almeida 

Dias.  No Grande Expediente, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou sobre o Projeto de 

Lei de sua autoria, dando nomes as ruas do Distrito São José. O edil afirmou que, buscou 

homenagear pessoas que fizeram parte da história do Distrito, e que contribuíram para o 

desenvolvimento local da comunidade, como também pessoas que fizeram parte da vida cotidiana 

dos munícipes, como comerciantes locais e outras personalidades. O edil comentou que, apresentará 

a biografia dos homenageados no dia da votação da lei. E mais, disse que o objetivo desse Projeto 

de Lei é reordenar as ruas, bem como simplificar a localização dos imóveis, haja vista que, 

comumente as casas do Distrito possuem duas remunerações distintas, uma da Prefeitura e outra da 

ENERGISA, e isso dificulta a padronização dos endereços.  Por meio de aparte, o senhor 

Presidente comentou que, a Prefeitura é responsável por comunicar as empresas prestadoras de 

serviço à localização das ruas da sede do município e dos povoados, bem como identificá-las 

através de placas. Continuando, o senhor vereador Pedro afirmou que é muito salutar essa 

observação, que o edil fez, e destacou que solicitará ao Governo Municipal através de Indicação, a 

informação dos nomes das ruas para as empresas.  O edil agradeceu aos munícipes que contribuíram 

com a reforma e limpeza do cemitério do Distrito São José, e destacou que o esforço da comunidade 

tornou o local mais agradável para os visitantes.  Ele disse ainda, que percebe que as pessoas que 

residem no Distrito querem que comunidade seja cada dia mais organizada, e que ofereça maior 

qualidade de vida, melhores condições de educação, e principalmente de saúde, para os seus 

moradores, o que é um grande desafio para qualquer gestão. Ele afirmou também que, os 

poçoverdenses são pessoas muito politizadas e questionadoras, e elegem seus representantes, 

esperando que eles possam buscar melhorias para a população, além de não deixar de buscar o 

assistencialismo. O parlamentar orador comentou que, já recebeu duras críticas de seus conterrâneos 

e, apesar de fazer o seu papel de vereador, infelizmente não depende apenas de sua vontade levar as 

melhorias para a sua comunidade. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos 

falou sobre a dificuldade que os munícipes estão enfrentando com a estiagem e a falta de água, e 
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destacou que existem quatro poços artesianos que foram cavados, e que poderiam ajudar a amenizar 

o sofrimento das pessoas, mas, que ainda não estão funcionando. Ele disse que, se dirigiu ao 

DENOCS, juntamente com o ex-prefeito Antônio Dória, para buscar informações em relação aos 

referidos poços, e o responsável pelo departamento ficou surpreso com a informação, e na mesma 

hora ligou para a companhia de energia elétrica, para saber o que estava acontecendo. O edil disse 

ainda que, também se dirigiu a ENERGISA e, protocolou um ofício solicitando que os poços 

fossem ligados o mais rápido possível, para amenizar os problemas dos munícipes com a falta de 

água.  Na oportunidade, o edil comentou que, é importante que os vereadores falem o que estão 

fazendo, pois, muitas vezes as pessoas criticam os políticos, mas, não procuram saber o que ele está 

fazendo pelo seu município. O senhor vereador Edson falou que, alguns moradores do Conjunto 

João Emídio solicitaram que, colocassem Indicação para que a iluminação pública fosse melhorada, 

pois, em algumas localidades as lâmpadas estão queimadas, e em outra rua o braço da lâmpada está 

ao contrário, e está iluminando o céu, e solicitou que um técnico da Secretaria pudesse ir ao local, 

para verificar essa situação. Continuando, ele falou sobre o funcionamento do autoatendimento na 

agência do BANESE do município, que tem fechado muito cedo durante a semana, e não abre aos 

domingos, e os clientes não estão conseguindo realizar suas transações, e pediu que a Secretaria 

elaborasse uma Indicação para ser encaminhada a Superintendência do banco. O edil falou também 

que, no dia 31 de outubro comemorou-se 501 anos de reforma protestante, e contou um pouco da 

história do protestantismo no mundo, que foi iniciada por Martinho Lutero, que possibilitou a época 

a tradução da bíblia para várias línguas, e publicou 95 teses contrárias a doutrina da igreja católica, 

que era a única religião cristã da época. Ele disse ainda, que o Brasil é um país laico, e aceita todas 

as religiões, mas, é o país mais católico do mundo, porém 35% de sua população é protestante. Na 

oportunidade, ele parabenizou a Congregação Esperança, localizada no Conjunto Silvino Augusto, 

que completou um ano de existência este ano, e parabenizou também o Grupo MCM da Igreja 

Batista de Poço Verde, que completou o 23º aniversário de existência.  Ele comentou que, ainda 

este ano ocorrerá o I Encontro de Bandas Gospel, que tem o objetivo de convidar os jovens para 

ouvir a palavra de Deus, num momento de lazer e descontração com músicas louvando ao senhor, 

com o estudo da palavra, demonstrando para a comunidade, que o jovem cristão também se diverte. 

O parlamentar comentou que, na época que se converteu foi muito criticado pelos seus amigos, e 

passou por diversas tribulações, mas, o vazio que sentia antes de sua conversão foi preenchido com 

a alegria que sente servindo ao senhor Jesus Cristo. Ele concluiu dizendo que, está firme na luta e 

continuará buscando melhorias para o município. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias falou sobre o descaso da educação do município, com relação ao pagamento dos 

professores contratados que estão há mais de três meses sem receber seus salários, e os efetivos, que 

até esta data não receberam, e lamentou que a informação que obtiveram foi de que o salário será 

pago na próxima semana.  O edil comentou que é um desrespeito da administração deixar os chefes 

de família, que têm a sua única fonte de renda proveniente da Prefeitura, que se dedicam para fazer 

o trabalho de maneira correta, e que votaram no Prefeito e, estão passando por estas dificuldades, e 

refletiu como as pessoas que não votaram no Prefeito estão sendo tratadas. Em seguida o edil 

declarou que como Presidente da Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Meio Ambiente, 

solicitou uma audiência com o Prefeito, para falar sobre os problemas na área da saúde e educação. 

E mais, o edil falou sobre a lei que rege a licença prêmio, e destacou que o Prefeito e o Secretário 
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de Educação estão utilizando jogo de empurra-empurra em relação ao assunto, e comentou que, 

duas servidoras da educação tem tentado obter esse direito, mas, não tem conseguido. Ele 

relembrou que, numa determinada gestão acontecia o mesmo, o Prefeito sempre dava alguma 

desculpa, para não conceder a licença. O senhor vereador José Alessandro relembrou que, na 

gestão passada o Secretário de Educação é quem concedia as licenças para seus subordinados, 

sempre respeitando o direito dos servidores, trabalhando com honestidade e compromisso com a 

educação, por isso o professor Caduda foi considerado um dos melhores Secretários de Educação 

do Estado de Sergipe, e o melhor gestor da educação do município de Poço Verde.  O edil disse que 

está faltando respeito do gestor com seus servidores, e é preciso se planejar e conceder os direitos a 

quem os tem, e indagou onde está a eficiência e cidadania? Ele declarou esperar que, o Secretário 

não esteja sendo o escudo de defesa do Prefeito, e que até a próxima Sessão o Secretário possa 

trazer uma solução para este problema. O edil orador destacou que Sergipe é o Estado com o maior 

índice de mortes do Nordeste, e em sua grande maioria são pessoas jovens, que se envolvem em 

situações de violência, e neste sentido ele falou que o esporte contribui para que esses jovens não 

entrem para o mundo do crime. O edil lamentou que, o município não possui um calendário 

esportivo para este ano, e afirmou que vai marcar uma reunião com o Secretário Municipal de 

Esportes para buscar informações sobre o calendário para o próximo ano, haja vista que não há mais 

tempo para elaborar um para este ano.  Na oportunidade, parabenizou a gestão pela Copa Rural e 

Copa Cidade, que ocorreu no município este ano, e lamentou que outros eventos esportivos não 

tenham sido realizados no município desde então. Ele pediu também que, no próximo calendário 

esportivo sejam incluídos os times de esportistas veteranos e times femininos, que estão crescendo 

cada vez mais na cidade e nos povoados. E, concluiu dizendo que, está lendo um livro chamado 

“Sabedoria Popular II”, e citou um ditado popular, refletindo sobre o que não importa se você vai 

colher, o que importa é o que você vai deixar, portanto, cultive, construa e plante ações que não 

sejam apenas para você, mas, que possam servir para todos e para o futuro. Ainda no Grande 

Expediente, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário informou aos vereadores e a comunidade, 

que a administração municipal realizará algumas demissões no quadro de servidores comissionados, 

para que possa adequar à realidade o município, haja vista que, a justiça está cobrando diversas 

obrigações que não estavam previstas dentro do orçamento do município, como precatórios e ações 

trabalhistas de gestões passadas, bem como de dívidas com empréstimos consignados em 

instituições bancárias, pois, a Prefeitura não repassava os valores referentes aos empréstimos, que 

eram descontados na folha de pagamento, o que ocasionavam ações de danos morais, haja vista que 

as pessoas tinham seus nomes negativados e ganhavam causas na justiça contra a Prefeitura. O edil 

disse ainda, que na última sexta-feira as contas da Prefeitura foram todas bloqueadas pela justiça, 

para que cumprisse as obrigações judiciais contraídas na gestão passada. O edil disse ainda, que a 

gestão está passando por uma reforma administrativa, e diminuirá o número de Secretarias, bem 

como o número de funcionários contratados. Ele afirmou que, votará favoravelmente ao Projeto de 

Lei apresentado pelo colega Pedro, pois, reconhece que as pessoas homenageadas foram de grande 

importância para o Distrito de São José.  Ele pediu também que, no próximo Projeto de Lei 

denominando ruas, que possa ser homenageado o senhor Abel Carias, que também contribuiu para o 

desenvolvimento daquele povoado.  O edil concordou com a colocação do colega Edson em relação 

ao funcionamento do autoatendimento dos bancos, e comentou que procurou os responsáveis pelo 
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Banco do Brasil, e indagou sobre o horário de funcionamento, e segundo informações, depende de 

uma Lei Federal, além de argumentar que, devido aos constantes arrombamentos e assaltos, só 

podem funcionar num horário específico. O edil reclamou a péssima qualidade da internet do prédio 

da Casa, e solicitou que fossem tomadas providências. O senhor vereador Gilson Rosário falou 

sobre licença prêmio, e destacou que uma servidora municipal o abordou, e disse que requereu o seu 

direito na Secretaria Municipal de Educação, mas, o Secretário negou, e afirmou que estava 

obedecendo uma ordem, bem como a lei diz que, a licença só será concedida se houver uma pessoa 

que possa substituir o servidor no período de sua licença, mas, o Secretário afirmou que, a servidora 

poderia buscar a justiça para requerer seu direito, caso se sentisse prejudicada.  O edil comentou 

que, o deputado João Daniel enviou recurso para aquisição de novas ambulâncias para a sede do 

município, como também para o povoado Lagoa do Junco.  Por conseguinte, o senhor vereador 

Edson lamentou a notícia trazida pelo senhor vereador Gilson Rosário, e relembrou que, logo no 

início do mandato, o Prefeito e os Secretários criticavam muito a gestão passada, e percebe que eles 

estão cometendo os mesmos erros de seus antecessores, e refletiu que, administrar um município é 

complicado e não é para principiantes, e todos os servidores merecem receber seus salários em dia, 

e espera que no próximo ano, a gestão possa apresentar um calendário de pagamentos, para que as 

pessoas possam se programar. 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 Gileno Santana Alves agradeceu aos colegas 

que o parabenizaram no seu aniversário, como também pela formatura de uma de suas filhas. Ele 

disse ainda, que reconhece que as coisas estão difíceis, mas, lamenta que os servidores tenham que 

ser dispensados, e pediu que a gestão tivesse mais respeito pelas pessoas, que fizesse uma reunião e 

explicasse quais os motivos dessa atitude. Ele afirmou que, é triste ver as pessoas que mais 

trabalharam para o Prefeito serem demitidas, mas, é melhor ser dispensado agora, que continuar 

trabalhando e não receber. E mais, contou que a decisão de demitir ou admitir é do Prefeito, e as 

pessoas que ele indicou devem tomar satisfação com ele, pois é o Prefeito o responsável pelo 

município, destacou o orador. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro comentou que, a 

equipe de futebol que existe desde a gestão de Antônio Dória continua se reunindo e jogando, e a do 

atual Prefeito não, pois ela só existiu durante a campanha. Ele disse ainda, que se entristece com a 

notícia trazida pelo colega Gilson Rosário, mas, concorda com a afirmação do colega Gileno, que é 

melhor ser demitido agora, que continuar trabalhando sem receber. O edil disse ainda, que se for 

para extinguir as Secretarias, que sejam aquelas que pouco fazem, e que tem vários servidores que 

são apadrinhados por políticos. Ele disse ainda, que existem muitas Secretarias que fazem um bom 

trabalho, e que tem ótimos profissionais, mas, não têm condições ou ferramentas adequadas para 

trabalhar.  Ele pediu que, o Prefeito pague os salários atrasados dos servidores, e que a gestão seja 

mais eficiente e humana, pois, estas pessoas que estão sem receber passam por muitas dificuldades, 

e não tem perspectiva nenhuma de melhora. Ele comentou que, as dívidas do município já 

formaram uma bola de neve, e se preocupa como o Prefeito honrará com todos os compromissos até 

o fim do ano? Por fim, o edil agradeceu o trabalho dos servidores que estão saindo da gestão 

municipal, pois, muitos se dedicaram no seu serviço, a exemplo da filha do colega Gileno. 

Continuando, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que, na gestão passada o 

município também passou por dificuldades, mas, somente no último ano da gestão, o Secretário 
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Municipal de Educação, senhor Paulo Roberto Caduda deixou de cumprir com as obrigações da 

pasta, e atrasou os salários dos professores, e no mesmo período, o país passava pelo ápice da crise.  

Naquela época, por estar próximo ao período eleitoral, o SINTESE e os professores não queriam 

dar ouvidos ao Secretário, que mais fez pela educação do município. Ele disse também, que os 

professores se deixaram levar por questões políticas eleitoreiras, e o Secretário sempre respeitou a 

decisão dos professores, bem como nunca questionou suas atitudes, e muitas vezes se calou, pois ele 

sabia o que tinha feito em benefício dos professores.  O edil afirmou que, não está trazendo este 

assunto com desdém, pois ele é professor e reconhece que, os problemas poderão recair sobre toda a 

categoria. Para ele, os recursos da Educação deveriam ser gerenciados pelo Secretário responsável 

pela pasta, e não pelo Secretário de Finanças.  E mais, comentou que na gestão de Caduda todas as 

escolas do município tinham pedagogos em seus quadros, e na atual gestão não existe esse 

profissional, tão necessário para o ensino aprendizagem nas escolas.  O edil indagou porque o 

SINTESE não questiona as atitudes do atual Secretário de Educação?  E, declarou que não se sente 

representado pelo SINTESE, pois, percebe que os responsáveis pela instituição no município 

cruzaram os braços. Ele contou que, também se preocupa como o Prefeito honrará com os 

compromissos até o fim do ano, pois de acordo com as informações passadas pelo colega Gilson 

Rosário o financeiro está com muita dificuldade, e as dívidas estão aumentando cada vez mais.  Na 

oportunidade, o orador parabenizou o Secretário Municipal de Educação, por estar cumprindo o 

calendário de eleições para a gestão democrática das escolas. Por fim, desejou a todos os munícipes 

um bom fim de semana. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson do Rosário comentou que, o 

maior aumento concedido aos professores foi de 23%, e não de 25% como afirmou o colega Edson, 

e é testemunha disso, pois, era vereador na época, e naquela ocasião os próprios professores ficaram 

surpresos com o valor, já que tinham solicitado apenas 8%. No ano seguinte a concessão desse 

aumento, o próprio Prefeito se arrependeu de ter concedido um percentual tão alto, pois percebeu 

que o município não teria condições financeiras de pagar. Ele disse ainda, que já se dirigiu ao 

correio central, para solicitar que as correspondências das pessoas que moram nos povoados fossem 

entregues, mas, infelizmente esse serviço não foi atendido pela empresa, e informou que irá 

continuar lutando por isso, para que as pessoas tenham esse serviço a sua disposição. E, concluiu 

dizendo que amanhã é um dia triste, para a maioria das pessoas, por ser o dia de finados, mas 

refletiu que todos nós seguiremos o mesmo caminho. 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 seis de novembro 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 a baixo subscrevo.  

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, em primeiro de novembro de 2018.  
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