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

dezembro, 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), Damares Vieira Cavalcanti, Gilson Santos do 

Rosário e Pedro de Jesus Santos. A seguir, foram apresentadas as seguintes proposições: Moção de 

Pesar 041/2020 - Em decorrência do falecimento repentino da senhora Josefa Batista de Jesus Santos, 

ocorrido em 20 de dezembro de 2020; Moção de Pesar 042/2020 - Em decorrência do falecimento do 

senhor José Hortêncio da Cruz, ocorrido em 17 de dezembro de 2020; Indicação 081/2020 - Ao 

Governo Municipal, solicitando o que segue: a) Providências imediatas junto a Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo, voltadas para a pavimentação púbica com rede de esgoto, na Rua Josefa Alves de 

Oliveira, localizada no Conjunto Habitacional Acrísio de Araújo Dória, no Bairro Fazendinha, na sede 

desta municipalidade; b)Providências imediatas junto a DESO, voltadas para a ampliação da rede 

hídrica do Conjunto Habitacional Acrísio de Araújo Dória, Bairro Fazendinha, na sede desta 

municipalidade nada, para atender a Rua Josefa Alves de Oliveira (Residência do senhor Artur Ferreira 

de Oliveira. No Grande Expediente, o  senhor vereador José Alessandro Santana Farias chamou a 

atenção para a fala do Presidente da Casa, quanto à  responsabilidade dos vereadores, de votarem o 

orçamento na próxima sessão no dia 24 de dezembro, e destacou que, essa responsabilidade deveria ter 

sido que  concretizada, nas últimas semanas, e afirmou que alguns vereadores após a derrota nas 

eleições deixaram de comparecer às sessões.  Ele destacou que, sabe da sua responsabilidade e do seu 

compromisso, mas comumente as pessoas realizam a ceia de Natal na noite do dia 24 de dezembro.  O 

edil foi enérgico na semana passada, por se manifestar nas redes sociais em relação à irresponsabilidade 

de alguns vereadores, que não vieram à Câmara, nem justificaram a ausência e, por isso a Sessão não 

ocorreu, e lembrou que é um compromisso dos edis comparecer a todas as Sessões, e houve muito 

tempo hábil para deliberar sobre os projetos em Pauta até esta data, para finalizar o período legislativo, 

sem protelação sem um motivo plausível. Ele afirmou que, até o início deste ano, sentia orgulho de fazer 

parte desta Casa, mas percebeu que ao longo desta legislatura, que algumas pessoas não honram o cargo 

que ocupam, e ressaltou que espera que nunca mais precise  vir a esta Casa, após a sua saída do Poder 

Legislativo. Ele comentou que, a Lei Orçamentária Anual está na pauta há muito tempo, e a sua votação 

já deveria ter sido concluída, e indagou por que motivo este Projeto não será votado nesta sessão?  O 

edil comentou que, há boatos de que, estão havendo negociações entre o Poder Executivo e Legislativo, 

para votar alguns Projetos de Lei que,  sequer estão em pauta, na véspera de Natal. O edil reafirmou 

que, não está triste por não ter se reeleito, pois tem a certeza de que quem perderá é o povo, porque não 

terá um representante honesto nesta Casa, que não pactuou com essa política nojenta, que tem sido feita 

neste Poder Legislativo. O edil comentou ainda que, ficou muito honrado de ter convivido e trabalhado 

com os servidores da Casa: Aline, Cleide, Geoflan, Josy, Nágila, Nilda Orlando, Vilson e Tainá, que são 

pessoas simples, honestas, dedicadas e muito responsáveis com o que fazem. Na oportunidade, o edil 

desejou um Natal muito feliz a todos, com saúde e paz, e desejou que Deus ilumine os vereadores 

eleitos, para que eles nunca deixem de lutar pelos direitos do povo poçoverdense.  Por fim, o edil 

parabenizou o senhor Silvano, pela passagem natalícia nesta data. Em seguida, o senhor vereador Edson 

de Jesus Reis Santos comentou que, no último dia 17, faleceu o senhor José Hortêncio, que residia no 
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povoado Malhadinha. O edil destacou que, o saudoso Hortêncio era um homem íntegro, sempre honrou 

seus compromissos, tinha uma família numerosa que o amava muito, e pediu a Deus que conforte a 

todos.  Continuando, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos falou sobre a sua indicação 

solicitando que, a Secretaria Municipal de Obras executem serviços de infraestrutura, nas imediações do 

Conjunto Acrísio de Araújo Dória, pois as pessoas estão começando a construir suas casas, e muito em 

breve aquela área se tornará um grande bairro. Ele relembrou ainda, que antes das eleições o município 

era um canteiro de obras, que atualmente tudo está paralisado, e oferecendo risco para as pessoas, haja 

vista que não há sinalização adequada. Ele disse ainda, que os demais serviços públicos também estão 

precários, e alguns inexistentes, como a marcação de exames, falta de médico e material na Clínica de 

Saúde da Família local, entre outras situações. Ele afirmou que foi eleito, para representar e defender os 

direitos do povo, denunciar as mazelas da gestão, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da 

população. Infelizmente, alguns vereadores que não se apossaram do cargo eletivo já estão de conchavo 

com o Prefeito, negociando voto em Projetos, e afirmou que, o edil que se preocupa com a população é 

aquele que vota nos projetos que a beneficiem, e não por interesses particulares, e foi reeleito porque as 

pessoas reconheceram o seu trabalho ao longo do  mandato, e apesar de não fazer parte do agrupamento 

do Prefeito obteve maioria de votos. Ele comentou que, de forma alguma permitirá que o Prefeito o 

manipule ou influencie, pois quer ter a liberdade de se manifestar para defender o povo de Poço Verde. 

O edil comentou que, ficou muito decepcionado com as palavras proferidas pelo senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias na última sessão, e destacou que, sempre cumpriu com o seu dever de 

vereador, comparecendo às sessões, e não aceita ser chamado de irresponsável, e pediu que quando o 

colega quisesse chamar a atenção dos edis, que denominasse os vereadores e não generalizasse a todos, 

haja vista que, as pessoas podem acreditar que todos edis são irresponsáveis, denegrindo a imagem deles 

através das redes sociais, sem saber por qual motivo eles não foram a sessão. Ele comentou que, todos 

os vereadores que estão nesta Casa foram eleitos através do voto do povo, e devem ser respeitados, 

independente de lado político, e conquistaram seus votos por seus próprios méritos. Por meio de aparte, 

a senhora vereadora Damares Vieira Cavalcanti justificou que não compareceu à sessão passada porque 

precisou cuidar do neto, haja vista que a mãe dele estaria trabalhando naquele dia, e ela avisou a 

Secretaria da Casa, bem como ao Presidente e à representante da UMES. Ainda por meio de aparte, o 

senhor Presidente comentou que, todo o servidor seja público ou privado, aluno ou qualquer pessoa que 

seja membro de uma instituição, por direito tem um percentual de faltas, e no caso do Poder Legislativo 

há representantes que podem substituir o Presidente, quando ele não estiver presente. Por fim, o senhor 

vereador Edson de Jesus comentou que, dará o parecer favorável ao Projeto de Lei que, altera o nome 

da Escola Municipal Antônio Carlos Valadares, mas votará contra a matéria, pois não concorda com a 

mudança, haja vista que, muitas pessoas se identificam com o nome existente e, a lei que proíbe a 

denominação de prédios públicos com nomes de pessoas vivas é antiga, e não compreende porque foi 

invocada apenas recentemente. E, por não haver outros oradores para se manifestarem no Grande 

Expediente, deu-se início à Ordem do Dia. Na Ordem do Dia foram apresentados os Pareceres Verbais 

Favoráveis da Comissão de Justiça Legislação e Redação e da Comissão de Educação Cultura Saúde e 

Meio Ambiente ao Projeto de Lei 1010/2020 - Dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo doar 

bem público imóvel e dá outras providências (Terreno Matadouro/CONSCENSUL). Em seguida, a 

referida matéria foi colocada em discussão. O senhor vereador Pedro de Jesus Santos comentou que 
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essa matéria foi encaminhada há algum tempo, pelo Executivo e foi devolvida para que fosse reescrito e 

que fosse encaminhado o croqui, com o detalhamento da área a ser doada a CONSESUL, algo que não 

estava descrito na matéria anterior.  Em seguida, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou 

que, este Projeto não foi votado, porque faltavam informações pertinentes à área a ser doada, e após a 

correção desses erros, que foram percebidos pelos vereadores, o projeto foi reescrito e será finalmente 

votado.  Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus comentou que, consultou os representantes da 

Cooperativa e eles disseram que, a área a ser doada será formidável, para a realização das atividades da 

cooperativa, que além de reaproveitar o material reciclável, gera emprego e renda para os 

poçoverdenses. A seguir, o Projeto de Lei 1010/2020 foi colocado em votação, obtendo como resultado: 

APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA VOTAÇÃO. Depois, foram apresentados os 

Pareceres Favoráveis da Comissão de Justiça Legislação e Redação e da Comissão de Educação, Cultura 

Saúde e Meio Ambiente ao Projeto 1011/2020 - Dispõe sobre a nova denominação da Escola Municipal 

Governador Antônio Carlos Valadares, passando a ser denominada Escola Municipal Antônio Ribeiro 

Sobrinho. Durante as discussões, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias chamou a atenção 

para o que diz a lei, que trata sobre a denominação de prédios públicos com nomes de pessoas vivas, 

mas enfatizou que está matéria não é de sua autoria, mas da comunidade escolar que, através de abaixo-

assinado e de assembleia sugeriu o nome para a escola. Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus 

comentou que, a maioria das pessoas não quer que o nome da Escola seja alterado, e após o abaixo-

assinado, o Prefeito retirou o Projeto anterior, mas logo em seguida, o senhor vereador da José 

Alessandro apresentou outro de mesma natureza. Ele relembrou que, também apresentou uma matéria, 

alterando o nome da Escola Agrícola José Sarney mesmo assim, as pessoas continuam chamando-a pelo 

antigo nome. Continuando, José Alessandro afirmou que, foram propostos alguns nomes para a 

denominação da Escola, e o conselho escolar em assembleia votou no que julgaram mais merecedor, no 

caso o senhor Antônio Ribeiro Sobrinho, conhecido como 'Bem Criado', e mesmo alterando a 

nomenclatura, as pessoas sempre chamarão a Escola pelo nome que atualmente é chamada, pois se 

identificam com ele. Ele disse ainda, que é representante do povo e, como tal tem que respeitar a 

vontade do povo, que é alterar o nome da escola. Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus 

comentou que, na pauta o referido Projeto é de autoria do colega José Alessandro e não de iniciativa 

popular, e reafirmou que, as pessoas preferem não modificar o nome da instituição.  Ainda nas 

discussões, o senhor José Alessandro comentou que, o Projeto é de fato de sua autoria, mas tem o 

respaldo da comunidade escolar, que o procurou com diversos documentos, como abaixo-assinado e ata 

do Conselho da Escola, com o resultado da votação da assembleia, e se ele fosse sugerir um nome seria 

da senhora Miraldete. A seguir, o senhor Presidente da Casa explicou que, a discussão dessa matéria é 

muito pertinente, e ambas as partes têm razões plausíveis em seus posicionamentos, e contou que no 

início do mandato cogitou alterar o nome de algumas ruas, e na época consultou a Secretaria da Casa e 

algumas pessoas da comunidade, e houve a divergência de ideias, por conta da referência que as pessoas 

têm daquele local, portanto é normal que essa discussão aconteça. Em seguida, a referida matéria foi 

colocada em votação, obtendo como resultado: APROVAÇÃO EM PRIMEIRA VOTAÇÃO, COM 

O PLACAR DE 04 (QUATRO) VOTOS FAVORÁVEIS DOS SENHORES VEREADORES 

JOSÉ ALESSANDRO, GILSON SANTOS DO ROSÁRIO, PEDRO DE JESUS SANTOS e JOSÉ 

RAIMUNDO e 02 (DOIS) VOTOS CONTRÁRIOS DOS SENHORES VEREADORES 
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DAMARES VIEIRA e EDSON DE JESUS REIS SANTOS. E, por não haver matérias para serem 

discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início às Considerações Finais. Nas Considerações 

Finais, o senhor vereador Gilson Santos do Rosário parabenizou aos servidores da Casa, pela obtenção 

da nota 9,9 na avaliação da Transparência, realizada pelo Tribunal de Contas de Sergipe, e isso é 

resultado da competência da assessoria da Casa, em especial Nilda e Orlando, que tem muita 

responsabilidade com aquilo que fazem. O edil comentou ainda, que tem orgulho de ter feito parte do 

Poder Legislativo pelos nove mandatos consecutivos, e destacou que não pretende retornar a esta Casa, 

pois acredita que já deixou o seu legado, e espera que os colegas que foram eleitos possam fazer um 

trabalho melhor que, o dessa legislatura. E mais, destacou que, os servidores que foram indicados por 

alguns vereadores são Servidores da Casa, independente de quem os indicou e todos cumprem o seu 

papel. Ele afirmou ainda, que se houver algum Projeto de Lei a ser apresentado ainda nesta legislatura, 

será analisado com cautela por ele, e votará com consciência, naquilo que for melhor para o município, 

como sempre fez. E, por não haver outros edis para se manifestar nas Considerações Finais, o senhor 

Presidente declarou por encerrada a Sessão, ficando todos convocados para naquela noite de vinte e dois 

de dezembro, realizarem a próxima Sessão Extraordinária, às vinte horas, e para constar eu, vereador 

Edson de Jesus Reis Santos lavrou a presente Ata e abaixo subscrevo.  

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, vinte e dois de dezembro de 2020. 
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