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Ata da Oitava Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em três de março, 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 Sousa (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, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. 

Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: Moção de Congratulação 006/2020 - Moção de 

Congratulação a Empresa Doria Bomboniere, de autoria do senhor Presidente Alexandre Almeida Dias; 

Indicação 015/2020 – Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: 1. Providências emergências junto 

a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo voltadas para a melhoria da iluminação pública do Conjunto 

Habitacional Pedro Almeida Valadares Neto (Pedrinho Valadares); 2. Limpeza da Quadra Poliesportiva 

do Conjunto Habitacional Pedro Almeida Valadares Neto (Pedrinho Valadares) e da Praça do Conjunto 

Françual Santana Souza, esta última de autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias. Em 

seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o senhor vereador José Alessandro Santana Farias 

falou sobre o descaso desta ao Governo Municipal, com a educação, e ressaltando o início tardio das aulas, 

em decorrência da falta de manutenção dos ônibus escolares, que seria realizada até o dia 02 de março, 

conforme foi estabelecido em uma assembleia juntamente com os professores. O edil destacou que, no 

primeiro dia de aula, percebeu que alguns professores que costumavam ir no mesmo transporte, não 

estavam presentes no carro, e indagou ao motorista o que havia acontecido, e o cidadão informara, que 

algumas escolas de povoados não teriam aula naquele dia, porque não tinha transporte suficiente para levar 

os alunos e professores.  Ele afirmou que, se dirigiu a garagem do município, para buscar esclarecimento 

sobre este assunto, com o responsável pelos transportes, mas como de costume ele não se encontrava no 

local, mas, num Posto de Gasolina, com um birô, e não se sabe ao certo que atividade ele tem feito lá, e 

chamou a atenção dele, pois como servidor do município, deve estar no seu local de trabalho, cumprindo 

suas obrigações e ainda atendendo as pessoas, que lhe procuram. Ele comentou que, existe um servidor 

municipal, que é um vigilante, mas tem feito o trabalho de motorista de ônibus, quando há alguma 

ausência, como também de chefe de transportes, e destacou que este cidadão está sob desvio de função, 

assumindo responsabilidades que não tem qualificação necessária para tal. Ele disse ainda, que o servidor 

em questão recentemente, quase derrubou o muro da garagem fazendo manobras com os veículos da 

Prefeitura sem ter a habilitação adequada. O edil relembrou que, um ex-vereador costumava trazer diversas 

situações envolvendo o transporte do município, e dizia que a frota estava sucateada, que estavam 

roubando combustível, na gestão passada, e destacou que independente das críticas continuará fazendo o 

seu papel de vereador.  Ele comentou que, as aulas da creche do distrito de São José não iniciaram nesta 

semana, pois resolveram fazer uma reforma, e ressaltou que não ha qualquer planejamento nesta gestão, 

pois houve um longo período sem aulas e nada foi feito, porque as Secretarias do Município não estão se 

entendendo, como antes, e sem cooperação e planejamento a gestão não funciona como deveria. Ele 

destacou que a gestão passada da Educação Municipal foi exemplo, para o estado de Sergipe, porque 

gerenciava os próprios recursos e, de fato na época a educação obteve um grande avanço, e na ocasião 

lamentou a situação em que se encontra atualmente.  O orador indagou se cumprir uma lei é motivo de 

fogos?   O edil falou sobre o descaso do Prefeito com os sindicatos deste município, que desmarca as 
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reuniões, sem qualquer explicação, como também não está repassando a contribuição sindical, em 

decorrência de críticas feitas à gestão dele, em uma faixa colocada no dia da procissão do padroeiro da 

cidade.  O edil comentou que, no mês de fevereiro o município obteve economia com transporte e merenda 

escolar, haja vista que não houveram aulas. Ele informou ainda, que em breve as casas do Conjunto 

Marcelo Déda serão entregues para seus proprietários. E mais, comentou que, analisará com cautela o 

Projeto de Lei 994/2020, que dispõe sobre a doação de um prédio público, para ver qual finalidade será 

dada a este imóvel, e se de fato servirá a comunidade. Por conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos falou sobre a sua conduta dentro e fora da Casa Legislativa, sempre trabalhando e fazendo através 

de seus esforços o assistencialismo, bem como no parlamento atuando como um verdadeiro vereador 

legislando em prol da solução dos problemas do município. Ele comentou ainda, que a classe política 

infelizmente é muito criticada, e as redes sociais contribuem para que as pessoas emitam a sua opinião 

sobre os políticos. Ele afirmou que acompanha as redes sociais e, chamou a atenção para o comentário em 

uma foto onde os vereadores estavam ao lado de um poste, e os cidadãos falaram que, os vereadores não 

fazem nada, e por isso estavam inaugurando um poste. Ele refletiu que, todos os vereadores são atuantes, 

cada um a seu modo, e se eles estão nesta Casa é porque foram escolhidos democraticamente, para 

representar o povo, por isso os edis têm que agir com muita responsabilidade, e refletir sobre os seus atos, 

inclusive não prometendo o que não está ao seu alcance, se não cometerão estelionato eleitoral, e pede até 

mesmo ao grupo que faz parte, que não utilizem essa prática. Ele afirmou ainda que, acredita que quando 

os gestores assumem a Prefeitura, tem boa vontade, mas por inexperiência causaram ilusão e expectativas 

nas pessoas, que não puderam cumprir, mas a reposta a isso, as pessoas darão nas urnas, enfatizou o edil. O 

senhor vereador Pedro comentou que, ano passado, muito foram cobradas as políticas públicas, e destacou 

que se fossem bem-feitas, os vereadores não estariam criticando-as. Ele falou sobre as comemorações em 

alusão ao pagamento dos servidores em dia, e ressaltou que algo que é de obrigação não deveria ser 

comemorado, e destacou que esse problema não tem relação com a gestão passada, pois em 2017 os 

salários não atrasaram, e este fato começou a ocorrer a partir de 2018 até o momento, e quem mais sofre 

com isso é o comercio local, pois grande parte sobrevive da renda destes clientes.  O orador afirmou que, a 

população está carente de agentes políticos, que sejam capazes de cumprir o que prometerem, e mostraram 

nas últimas eleições, quem de fato tem o poder. Na oportunidade, o parlamentar refletiu sobre a situação 

econômica do município, e sobre os desafios que o próximo gestor terá pela frente, na próxima gestão. 

Depois, o senhor Presidente Alexandre Almeida Dias justificou a Moção de Congratulação de sua autoria, 

em homenagem a todos que compõem a Dória Bomboniere, e destacou o pioneirismo na atividade, bem 

como o fomento que a empresa traz ao comércio local, através da distribuição de diversos artigos no ramo 

de doces e embalagens. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou matérias 

para serem discutidas na Ordem do Dia, deu-se início às Considerações Finais. Nas Considerações Finais, 

o senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, na Sessão passada congratulou alguns blocos 

carnavalescos, mas por um lapso, não parabenizou o Bloco da Vila, e destacou que, todos os blocos são 

importantes e por isso, sugeriu que o município insira esses Blocos no calendário de eventos. Em resposta a 

algumas críticas do jovem Gabriel, o edil comentou que, não esqueceu do bairro Vila, e afirmou que, o 

Senador Rogério Carvalho destinará recursos para a construção de uma arena de esportes, e esta será 

construída no bairro em questão. Ele disse ainda, que tem feito o seu papel de vereador, e tem buscado 

parcerias com os deputados que apoiou para trazerem benefícios para a população, citando exemplos. 
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Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus demonstrou a sua felicidade e satisfação, em saber que um ex-

aluno dele foi aprovado no curso de Medicina em duas Universidades Federais, e destacou que é mais um 

exemplo de que, Poço Verde é um celeiro de mentes brilhantes, pessoas que muitas vezes são de origem 

humilde, mas gostam de estudar, e através da educação estão conseguindo galgar posições de destaque 

Brasil a fora, e concluiu parabenizando o jovem Mateus Dias Carregosa. Em seguida, o senhor vereador 

José Alessandro Santana Farias comentou, a aprovação deste jovem é motivo de muito orgulho para a 

educação municipal, que apesar das agruras que os professores passam no seu dia a dia, um a notícia tão 

boa, enaltece aos professores do município, que tanto se esforçam para oferecer o melhor para seus alunos.  

Ele falou sobre a questão dos transportes escolares, e destacou que no fim do ano passado, o mecânico que 

fazia manutenção nos ônibus foi exonerado, e indagou como o município iria fazer a manutenção naqueles 

veículos, a tempo de iniciarem as aulas? Disse ainda, que o Prefeito Municipal afirma que o município tem 

cinco ambulâncias, mas existem apenas dois motoristas, portanto, o veículo que foi doado pelo Deputado 

João Daniel para atender a comunidade Lagoa do Junco, por intermédio do senhor vereador Gilson deveria 

ser entregue a um motorista, para que seja de fato utilizada. Por conseguinte, o senhor vereador Amaury 

Batista Freire comentou que, os salários dos servidores efetivos, contratados e comissionados estão sendo 

regularizados, pois houve o desbloqueio das contas do município. A seguir, o senhor vereador Edson de 

Jesus Reis Santos falou sobre as péssimas condições dos transportes escolares, e destacou que 

encaminhará denúncia ao Ministério Público, bem como a questão do posto de saúde da Lagoa do Junco, e 

dos poços artesianos que foram cavados pelo DENOCS e que não estão funcionando, para que sejam 

tomadas as devidas providências. Em seguida, o parlamentar denunciou que, os poços artesianos 

localizados no Tabuleirinho, Amargosa e Caldeirão estão desativados, porque a Prefeitura não quis pagar a 

conta de energia. O edil comentou que, a educação do município está abandonada, e indagou se os 

poçoverdenses continuarão com esse governo, por mais quatro anos?  E acresentou que, antes do 

desbloqueio das verbas, alguns colegas estavam irritados, mas ultimamente estão quietos. O edil declarou 

acreditar em pessoas que tem um posicionamento firme, e que defende o que acredita e mantém a sua 

decisão independente do que acontecer. Ele disse que jamais admitirá que outras pessoas interfiram no seu 

mandato, pois ele não é marionete, e tem livre arbítrio para falar ou calar se necessário. 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 cinco de março 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, três de março de 2020. 
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OBS.: Continuação da Ata 8ª Sessão Ordinária (03/03/2020) 
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