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Ata da Oitava Sessão Extraordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em vinte e cinco de junho, às 

vinte horas e trinta minutos, 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 Sousa (Vice-Presidente), Edson de Jesus Reis Santos (Primeiro Secretário), José Alessandro 

Santana Farias (Segundo Secretário), Damares Vieira Cavalcanti, Emílio de Jesus Souza, Gilson 

Santos do Rosário Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. E, por não haver oradores 

inscritos para o Grande Expediente, deu-se início à Ordem do Dia. Na Ordem do Dia foi colocado em 

discussão, o Projeto de Lei 999/2020- Autoriza o Poder Executivo a conceder Subvenção Social, na forma 

de auxílio financeiro à Associação Musical Filarmônica Lira Santa Cruz e dá outras providências. Após as 

discussões, o Projeto de Lei 999/2020 foi colocado em votação, obtendo como resultado: APROVAÇÃO 

POR UNANIMIDADE EM TERCEIRA VOTAÇÃO E REDAÇÃO FINAL. E, por não haver outras 

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 comentou que esta Casa já fez a sua 

parte, aprovando o Projeto 999/2020, e espera que o Poder Executivo possa cumprir a parte dele, doando 

esse recurso, bem como os demais gestores possam ampliar os valores, de acordo com a condição 

financeira do município. Ele comentou ainda, que solicitou ao Poder Executivo possa repor as lâmpadas da 

iluminação pública de algumas ruas do município, e espera que sejam atendidas. E concluiu agradecendo a 

todos que acompanham as sessões, e se colocou a disposição dos munícipes. Depois, o senhor vereador 

José Alessandro Santana Farias Falou sobre o desejo que não se realizou na gestão do Ex-secretário 

Municipal de Educação, senhor Paulo Roberto Caduda de poder construir as quadras poliesportivas do 

povoado Queimada Cumprida, da Escola Municipal Antônio Carlos Valadares e da quadra da escola 

Agrícola. Ele explicou que, infelizmente na gestão passada havia pessoas que travavam os projetos, pois 

pensavam apenas na política partidária e na política do bolso. O edil comentou ainda, que acredita na 

política, e fica muito feliz ao ver jovens com ideias alvissareiras, se interessarem pela política e colocarem 

seus nomes à disposição, como o senhor Thiago de Heliópolis. Por outro lado, o edil comentou que não 

compreende por que há tantos empenhos de combustíveis, se o município está praticamente parado. O edil 

ficou surpreso com a informação do Prefeito Municipal, de que a quadra poliesportiva do povoado Lagoa 

do Junco será construída, e destacou que é uma solicitação antiga dos vereadores, não é atendimento de 

indicação recém-apresentada pelo senhor vereador Emílio. Ao mesmo tempo, o edil relembrou a promessa 

que o Prefeito fez a comunidade da malhada Grande, em 2019 o calçamento do entorno da Igreja local 

estaria pronto, mas pelo que estamos percebendo, o mandato dele está  acabando e até agora a obra nem foi 

iniciada, concluiu o orador. Em seguida, o senhor Pedro de Jesus comentou que, realizou diversas 

cobranças a Secretária de Obras, para a realização urgente de limpeza e capina das ruas do Distrito São 

José,  assim como a manutenção das estradas vicinais que ligam o Distrito a outras localidades. O edil 

relatou as dificuldades dos vereadores, fazer a fiscalização de forma eficiente e correta, dentro da 

administração pública de Poço Verde, haja vista que o Poder Executivo não tem sido transparente e 

injustificavelmente tem dificultado o acesso aos documentos, dando margem a muitas pessoas acreditarem 

que os vereadores não fiscalizam o município, o que não é verdade.  Ele afirmou que, o Requerimento  de 

autoria coletiva, aprovado por unanimidade nesta noite com a aquiescência de todos os vereadores 

torna  ainda mais concreta, a necessidade do Poder Executivo demonstrar  as informações solicitadas,  para 
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a efetividade da função do Poder Legislativo, que vai muito além da aprovação de matérias, e concluiu  sua 

fala pedindo que, as pessoas continuem se cuidando, que pratiquem o distanciamento social, utilizem 

máscaras e higienizem-as para não contrair o coronavírus.  Por fim, o senhor vereador Edson de Jesus 

comentou que, os moradores reclamam que, não está sendo feita a coleta de lixo na Travessa Dezinho, e 

lamentou que os moradores além de conviver com a lama, não tem o mínimo respeito do Governo 

Municipal, que não coleta o lixo nas portas das residências daquelas pessoas, que têm que depositar o seu 

lixo nas casas de outras pessoas. O edil também repudia a situação das rodovias, que ligam o município de 

Tobias Barreto a Poço Verde e Poço Verde a Simão Dias, e relatou as dificuldades que as pessoas 

enfrentam diariamente trafegando por essas estradas, e pediu que, o Governador tivesse mais respeito com 

os sergipanos.  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 dois de julho, de dois 

mil e vinte, realizarem 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 cinco de junho de 2020. 
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