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

quatro 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: 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. No Grande Expediente, o senhor vereador Gilson 

Santos do Rosário falou sobre a sua felicidade de poder contribuir com as conquistas dos 

servidores do município, sempre apoiando a valorização de todas as categorias.  Na oportunidade, 

ele também parabenizou o Deputado Estadual Zezinho Guimarães, pela passagem natalícia nesta 

data, e relembrou que, o deputado trouxe diversas conquistas para o município. Depois, ele falou 

sobre a situação delicada de saúde, da senhora Sônia, esposa do Ex-prefeito de Poço Verde, Dr. 

Milton Santana, que está entubada em decorrência da COVID-19.  Ele relembrou que, todos 

devemos nos conscientizar tomar todos os cuidados, pois a doença ainda existe e, está fazendo 

mais vítimas.  Ele afirmou que, gostaria que, o percentual de reajuste dos servidores fosse maior, 

mas acredita, que o valor negociado com o Poder Executivo está dentro das condições que o 

Município pode pagar.  Em seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

comentou que, no último fim de semana dedicou-se a estar junto da família, e durante esse período 

ouviu uma música, que lhe fez refletir sobre os planos dele, frente aos planos que Deus tem para 

nossas vidas, e refletiu que o Senhor sabe o que é melhor para nossas vidas. Ele espera e pede que 

os vereadores que continuarão nesta Casa, e os novos vereadores cuidem do povo da melhor 

forma.  Na ocasião, o edil falou que apresentou uma emenda ao Orçamento, para a construção de 

uma Praça naquele espaço, em frente ao curral dos animais, próximo a três conjuntos 

habitacionais, que não tem espaço de lazer para as pessoas aproveitarem. Ele espera que os 

vereadores que, ficaram não permitam que seja construído um galpão particular neste determinado 

local, que pertence ao município. O edil pediu que, o Poder Executivo encaminhasse o Projeto de 

Lei doando o terreno do antigo matadouro municipal, para a cooperativa, e destacou que essa obra 

beneficiará muitas pessoas. Ele disse ainda, que apesar dos atritos em relação ao fechamento da 

Rua próxima a Escola Municipal Antônio Carlos Valadares, para a construção da Quadra 

Poliesportiva, e espera que em breve essa obra seja realizada. O parlamentar comentou ainda, que 

esta Casa recebeu um Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo, que trata sobre a alteração da 

denominação da Escola Municipal Antônio Carlos Valadares.  Ele destacou que se sente feliz, por 

fazer parte da história da reforma da referida escola. Ele disse ainda, que amanhã haverão algumas 

inaugurações de prédios públicos, e espera que o Prefeitura possa manter as Unidades Básicas de 

Saúde dos povoados funcionando, para que as pessoas não precisem vir a sede do município em 

busca de atendimento, e na ocasião pediu que fosse reformado o posto de saúde da Lagoa do 

Junco, o mais breve possível. O edil disse ainda que, amanhã não comparecerá às inaugurações, 

pois tem um compromisso inadiável. Por fim, parabenizou os aniversariantes do dia, e também a 

cidade de Poço Verde, que completa mais um ano de emancipação política, mas lamentou que o 

Executivo Municipal tenha encaminhado o projeto de atualização salarial no fim do ano, depois 
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das diversas lutas que os servidores travaram, para conseguir seus direitos, e espera que a próxima 

gestão do Prefeito seja melhor que a atual, mas não é o que as previsões apontam. O edil também 

lamentou que o governo municipal ainda não encaminhou o projeto de reajuste dos professores, e 

na oportunidade também lamentou que, os professores poçoverdenses não têm interesse em eleger 

representantes da categoria do magistério, para a Câmara. O edil comentou que, não ficou triste 

com o resultado da eleição, mas com a falsidade de algumas pessoas que se diziam amigas, mas 

não lhe confiaram o voto. Ele parabenizou os professores que se elegeram vereadores em outras 

cidades, e falou ainda que, espera que a situação do Conjunto Marcelo Déda seja resolvida, o mais 

rápido possível, pois os moradores estão pagando aluguel, enquanto os imóveis estão fechados e 

se deteriorando. Em seguida, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou sobre a importância 

de os servidores comparecerem a esta Casa, pois motiva ainda mais os vereadores a lutar pelos 

direitos dos servidores, como sempre têm feito ao longo do ano, haja vista que os edis abdicaram 

do recesso previsto para o mês de julho deste ano, como forma de apoio aos servidores, 

aguardando o posicionamento do governo municipal. Ele disse ainda, que são os servidores 

municipais que movem a máquina administrativa do município, e que mantém os serviços 

públicos funcionando para a melhor qualidade de vida das pessoas. O edil afirmou que, apesar das 

críticas, o papel dos vereadores é imprescindível para o desenvolvimento do município, e tem a 

preocupação de buscar informações junto aos representantes dos servidores se o percentual 

oferecido pelo Poder Executivo está de acordo com o que foi negociado pelo sindicato, que é uma 

entidade que deve ser imparcial e defender os direitos e interesses dos servidores.  Ele comentou 

que, a luta dos sindicatos em busca da valorização dos servidores é muito importante, mas as 

conquistas dependem também da sensibilidade do gestor Municipal, como também da 

contribuição da Casa Legislativa, que sempre esteve apostos para atender as demandas dos 

servidores. O edil lamentou que, o Prefeito não tenha encaminhado o Projeto de Lei de reajuste 

dos Professores, que há vários anos vinha junto com o dos servidores.  O edil relembrou da lei, de 

sua autoria que foi aprovada nessa legislatura, que trata do pagamento dos salários dos servidores 

dentro do mês, e espera que o Prefeito possa atender todas as categorias. E mais, ressaltou a 

responsabilidade que a Câmara de Vereadores tem de estar aprovando todas as leis, que regulam 

administrativamente o município, e que o Poder Executivo tem a obrigação de cumprir. Ele 

concluiu dizendo que, sempre cumpriu e cumprirá o seu papel de vereador legislando, observando 

o que é bom para o desenvolvimento da cidade. Em seguida, ele falou sobre a delicada situação de 

saúde, da senhora Sônia, mãe do senhor Eduardo Santana, e pede a Deus que reestabeleça a saúde 

dela, o mais breve possível. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, 

deu-se início à Ordem do Dia. Na Ordem do Dia foi apresentado o Parecer Verbal Favorável da 

Comissão de Justiça Legislação e Redação do Projeto de Resolução 001/2020 - Altera 

Dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Poço Verde. (Art. 73 e Inciso II do 

Art. 125). Em seguida, o referido Projeto foi colocado em discussão, na qual o senhor vereador 

Pedro de Jesus Santos afirmou que, a alteração proposta pela matéria não é tão relevante, e a seu 

ver não está de acordo com os avanços tecnológicos, que estamos vivenciando. Em seguida, o 

senhor vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, esse Projeto de Lei, tem o 

objetivo de regulamentar as inscrições para o Grande Expediente, pois não há uma definição 
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explícita da forma como essa inscrição deve ser feita, e alguns colegas vereadores tentaram se 

inscrever através de ligação telefônica, e para que isso não aconteça, a Mesa Diretora resolveu 

alterar o Regimento Interno da Casa, para não ocasionar mais dúvidas, e destacou que é favorável 

que a inscrição no Grande Expediente, seja feita antes do início da sessão. Ele comentou ainda, 

que não concorda com a maneira que as faltas dos vereadores são tratadas, e acredita que, as 

ausências sem justificativa devem ser descontadas dos subsídios dos vereadores. Depois, o senhor 

Amaury Batista Freire comentou que, também é a favor do Projeto, pois se sentiu prejudicado 

quando tentou se inscrever, e por um lapso da secretaria não se inscreveu, e o Presidente da sessão 

na ocasião, não permitiu que ele falasse, enquanto em outro momento, permitiu um outro edil se 

manifestar, o qual havia se inscrito pelo telefone. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson 

Santos do Rosário afirmou que, apesar do Poder Legislativo ter a mesma importância que os 

demais poderes constitucionais, infelizmente não é respeitado como deveria, inclusive por alguns 

vereadores.  Ele afirmou que, compreende as opiniões dos colegas, mas destacou que não haveria 

a necessidade de alteração do Regimento, se os colegas respeitassem o acordo que foi feito, de se 

inscrever antes do início da sessão, e se aprovada a matéria, espera que a próxima legislatura 

possa cumpri-la. Em seguida, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos afirmou que, essa matéria 

poderia ser estendida, dando a possibilidade de se inscrever para o Grande Expediente à distância, 

através das novas tecnologias existentes, e a redação da matéria da forma em que se encontra, 

cerceia os vereadores, no sentido de não incluir a acessibilidade para a utilização da Tribuna, 

destacou o edil, e, declarou que deveria haver um tempo de tolerância, assim como já existe em 

relação à presença. A seguir, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos, comentou que 

quanto mais discussões melhor será o Poder Legislativo, e esta matéria está tentando calar a voz 

dos vereadores, que por algum motivo se atrasarem, e destacou, que a própria lei determina que a 

inscrição pode ser feita até 15 dias antes da sessão, portanto, deixa uma grande brecha, e a seu ver 

essa alteração não surtirá nenhum efeito.  Continuando, o senhor vereador Gilson do Rosário 

afirmou que, concorda com o senhor vereador Pedro, no quesito tolerância de tempo, para se 

inscrever, e destacou que deveria ser o mesmo, que o da presença na sessão, e pediu que o 

Presidente retirasse essa matéria da Pauta, e incluísse essas determinações apresentadas pelos 

vereadores, e na sequência o senhor vereador Amaury concordou com a colocação do colega. 

Depois, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, os vereadores que 

tiverem interesse de falar, podem se inscrever dias antes, e esse projeto tem o intuito de moralizar 

a Casa, haja vista que, alguns vereadores não estão assumindo o seu compromisso de comparecer 

no horário correto das sessões, chegam atrasados, saem na hora que desejam e até o momento 

nada foi feito. Após as discussões, o Projeto de Resolução 001/2020 foi colocado em votação, 

obtendo como resultado: REPROVAÇÃO COM UM PLACAR DE 07 (SETE) VOTOS 

FAVORÁVEIS, 02 (DUAS) ABSTENÇÕES, DOS SENHORES VEREADORES PEDRO DE 

JESUS SANTOS E GILENO SANTANA ALVES E 01(UM) VOTO CONTRÁRIO DO 

SENHOR VEREADOR EDSON DE JESUS SANTOS. Continuando foi apresentado os 

Pareceres Verbais Favoráveis da Comissão de Justiça Legislação e Redação e da Comissão de 

Urbanismo e Infraestrutura Municipal do Projeto de Lei 1004/2020 - Dispõe sobre a denominação 

de vias públicas, localizadas no Povoado Rio Real, neste município de Poço Verde. (Rua Pedro 
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Macedo Sobrinho, Rua José Félix dos Santos, Rua José Garcia de Carvalho, Rua José Ramos 

Filho, Rua Matheus Domingos dos Santos, Rua Hélio Batista Reis, Rua João Amâncio Correia, 

Rua Abelardo Gabriel de Santana, Rua Antônio Alves Neto, Rua Delfina Maria de Jesus, Rua 

Ester Cecília Costa, Rua Ulisses Batista e Rua Maria Ferreira da Silva); Projeto de Lei 1005/2020 

- Dispõe sobre novas denominações de vias públicas, localizadas na sede deste município de Poço 

Verde. (Rua Alzira Josefa de Jesus, a via pública localizada no Bairro Santa Cruz, conhecida 

como Rua Duque de Caxias; Rua Maria Raimunda Souza, a via pública localizada no Bairro Santa 

Cruz, conhecida como Rua Castelo Branco; Rua João Soares de Santana, a via pública localizada 

no Bairro Santa Cruz, conhecida como Costa e Silva; Praça José Ferreira dos Santos Neto, 

localizada no Centro da Cidade, conhecida como Praça Presidente Tancredo Neves. Em seguida, o 

autor do Projeto 1004/2020, senhor vereador Emílio de Jesus Souza justificou a matéria e pediu a 

colaboração dos colegas para a sua aprovação. Durante as discussões, o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias falou que, respeita o colega, mas relembrou que no início da 

legislatura, o senhor vereador José Raimundo apresentou um Projeto para denominação das ruas 

do povoado Rio Real, e foi até a prefeitura para protocolar o projeto, que foi engavetado, e até 

hoje nenhuma resposta obteve. Depois, o senhor vereador Emílio apresentou um Projeto de 

mesma natureza, que prosseguiu e que, evidenciou a falta de respeito que essa gestão tem com os 

vereadores, principalmente os que não são aliados ao Prefeito, e repudiou o tipo de política, que 

tem sido praticada nessa gestão. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

relatou que, o Projeto de Lei 1005/2020 de sua autoria foi proposto, por motivação de um 

munícipe, que lhe despertou a vontade de pesquisar sobre a história desses ex-presidentes, que 

nomeiam estes logradouros, e que não deveriam ser representados, por que muito maltrataram as 

pessoas mais carentes. Ele disse ainda, que buscou homenagear pessoas que de fato foram 

importantes para o município, e cada uma das ruas receberá o nome de um morador que fez 

história na cidade. Após as discussões, os Projetos de Lei 1104 e 1005/2020 foram submetidos em 

votação, obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA 

VOTAÇÃO. Continuando a Ordem do Dia, foi apresentado o Pareceres Verbais da Comissão de 

Justiça Legislação e Redação, da Comissão de Saúde, Cultura e Meio Ambiente, Comissão de 

Urbanismo e Infraestrutura Municipal, Comissão de Finanças Orçamento e Fiscalização do 

Projeto de Lei 1006/2020 - Dispõe sobre a estimativa das receitas e fixação das despesas para o 

orçamento geral do Município de Poço Verde, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro 

de 2021, e dá outras providências. Depois, o referido Projeto foi submetido em votação, obtendo 

como resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE PELOS VEREADORES 

PRESENTES EM PRIMEIRA VOTAÇÃO. Em seguida, foram apresentados os Pareceres 

Verbais da Comissão de Justiça Legislação e Redação e da Comissão de Finanças Orçamento e 

Fiscalização do Projeto de Lei 1008/2020 - Concede Revisão Salarial dos Servidores Públicos do 

Município de Poço Verde/SE e dá outras providências. Durante a discussão do Projeto, o senhor 

vereador Edson de Jesus Reis Santos lamentou, que esse projeto tardou a chegar, e apesar de ser 

retroativo janeiro, afirmou que, esse percentual certamente fez falta no orçamento dos servidores, 

que poderiam ter utilizado esses recursos, embora no ano passado, a revisão salarial tardou, e os 

servidores não receberam o reajuste. Ele espera que no próximo ano, o Prefeito se planeje melhor, 



  CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000. 

www.camarapocoverde.se.gov.br 

cmpverde.se@bol.com.br 

CNPJ 32.741.571/0001-73 

Fone: (79) 3549-1454       
e que encaminhe o reajuste o mais breve possível, para que os servidores não sejam tão 

prejudicados, haja vista que o orçamento já está sendo votado, portanto ele já sabe quanto pode 

gastar. Em seguida, o Projeto de Lei 1008/2020 foi submetido em votação, obtendo como 

resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE PELOS VEREADORES PRESENTES EM 

PRIMEIRA VOTAÇÃO. Em seguida, foi colocado em discussão o Requerimento 10/2020 - 

Revogação da Portaria 180/2020 que concede revisão dos subsídios dos vereadores da Câmara 

Municipal de Poço Verde, durante a situação de emergência na saúde pública, em decorrência da 

pandemia do COVID-19, na qual o  senhor vereador José Alessandro justificou o Requerimento 

de sua autoria, e destacou que, já está na pauta há algum tempo, e continua defendendo que o 

reajuste do subsídio seja retirado dos vencimentos dos vereadores até o fim da Pandemia. Depois a 

matéria foi colocada em votação, obtendo como resultado: REPROVAÇÃO COM UM 

PLACAR 07 (SETE) VOTOS CONTRÁRIOS, DE 02(DOIS) VOTOS FAVORÁVEIS, 01 

ABSTENÇÃO DO SENHOR VEREADOR JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS SOUZA. A 

seguir, o Requerimento 015/2020 - Convoca o presidente da Associação Comunitária Sebastião 

da Fonseca Dória, a comparecer em uma das Sessões Ordinárias deste Poder Legislativo, em data 

a combinar, com a finalidade de falar a respeito do paradeiro do veículo destinado ao Programa 

Odontomóvel e Requerimento 016/2020 - Ao Presidente da Associação Comunitária Sebastião da 

Fonseca Dória, para que apresente a prestação de contas dos últimos 10(dez) anos foram 

submetidos em discussão, e o seu autor, o senhor Amaury Batista argumentou que, as duas 

matérias tem o objetivo de esclarecer para a sociedade, qual a destinação do Odontomóvel, bem 

como tem que  ser esclarecido, o que tem sido feito com os recursos públicos que são destinados a 

esta associação, durante os últimos dez anos. Ainda nas discussões, o senhor vereador Gilson 

Santos do Rosário afirmou que, é necessário convocar o Presidente responsável pela entidade, 

para que sejam esclarecidas as dúvidas. Depois, os Requerimentos 015 e 016/2020 foram 

submetidos em votação, obtendo como resultado: APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM 

ÚNICA VOTAÇÃO.  A seguir, foram submetidos em discussão, o Requerimento 017/2020 - 

Convida à senhora Antônia Stela Santana de Oliveira, Secretária Municipal de Saúde, a 

comparecer em uma das Sessões Ordinárias deste Poder Legislativo, em data a combinar, com a 

finalidade de falar a respeito do paradeiro do veículo destinado a realização de exames 

ginecológicos. E na sequência, o autor da matéria, senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos 

chamou a atenção, sugeriu que um representante da Secretaria Municipal de Saúde compareça a 

esta Casa para esclarecer o que aconteceu com o veículo onde as pessoas faziam exames 

ginecológicos. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro indagou se na época que o colega 

Amaury assumiu a Secretaria de Saúde, esse veículo estava prestando serviços para a saúde ou 

não?  Após as discussões, o Requerimento 017/2020 foi submetido em votação, obtendo como 

resultado:  APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. E, por não haver 

outras matérias para serem discutidas ou votadas na Ordem do Dia, ou edis para se manifestar nas 

Considerações Finais, o senhor Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos 

convocados para naquela noite de vinte e quatro de novembro, realizarem a próxima Sessão 

Extraordinária, às vinte horas, e para constar eu, vereador Edson de Jesus Reis Santos lavrei a 

presente Ata e abaixo subscrevo.  
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Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, vinte e quatro de novembro de 2020. 
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