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Ata da Nona Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em cinco 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), 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 007/2020 – Congratulações ao jovem estudante Mateus Dias Carregosa, em virtude do 

êxito no último ENEM realizado (2º lugar na UFAL/AL e 4º lugar UFS/SE/Polo Lagarto), que lhe 

permitirá o acesso ao curso de medicina, de autoria do senhor vereador Pedro de Jesus Santos; Indicação 

016/2020 - Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: 1.Providências junto a Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo voltadas para a poda das árvores do Povoado Saco do Camisa; 2.Providências junto a 

Secretaria Municipal de Educação voltadas para a reforma dos banheiros da Escola Municipal Deputado 

Messias Gois, em regime de urgência; 3.Providências junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 

voltadas para a capinagem ao lado da Escola Municipal Hildete Falcão Batista; 4. Providências junto a 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo voltadas para a pavimentação da via pública que liga o Bairro 

Vila ao Conjunto Françual Santana Souza; 5.Providências EMERGENCIAIS junto a Secretaria Municipal 

de Obras e Urbanismo voltadas para limpeza e aberturas de ruas com a utilização de máquinas, do 

Conjunto Habitacional Santo Antônio (ao lado do antigo matadouro), esta última de autoria do senhor 

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

senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou sobre as discussões avançadas a nível nacional sobre o 

FUNDEB e, destacou que tornar este fundo permanente trará uma segurança maior, assim como mais 

qualidade ao ensino público, e falando ainda sobre educação, chamou a atenção para a precária estrutura 

que o Colégio Estadual Professor João de Oliveira possui, que não oferece as mínimas condições para o 

aluno ter conforto em sala de aula. Ele sugeriu que, os colegas se unissem e que se dirigissem a DRE 2 e 

para a Secretaria Estadual de Educação, para solicitar que a instalação elétrica seja revisada, para que os 

aparelhos de ar condicionado possam ser instalados, a fim de proporcionar mais conforto para os 

professores e alunos. O edil falou ainda, que os estudantes poçoverdense são muito esforçados e necessitam 

além de bons profissionais, melhores instalações, um prédio com estrutura que, possibilite um melhor 

aproveitamento do ensino, e destacou que, apesar de ser do Governo Estadual, a responsabilidade sobre 

essas escolas, os vereadores como representantes dos cidadãos têm por obrigação pedir que sejam feitas 

melhorias. O edil comentou ainda que, muitos alunos indagam a ele, sobre o que a Câmara de Vereadores 

está fazendo, para resolver esta problemática.  Por meio de aparte, o senhor vereador Gilson Santos do 

Rosário comentou que este assunto, já foi trazido para a esta Casa, e ressaltou que na época, se reuniu com 

o Secretário de Estado da Educação, que se comprometeu resolver essa problemática da instalação elétrica, 

no entanto os deputados João Daniel, Zezinho Guimarães e o Senador Rogério Carvalho estão à disposição 

para conversar com o Secretário. Continuando o senhor vereador Pedro de Jesus comentou ainda, que é 

muito positiva a intervenção dos políticos mencionados pelo colega Gilson, salientou ainda, a importância 

da união entre todos os vereadores, alunos, professores e o corpo diretivo da escola e destacou que, quanto 

mais apoio à causa, maior será a probabilidade de conseguir alcançar essas melhorias, e sugeriu que, fosse 

marcada uma audiência, junto ao Secretário de Estado da Educação, senhor José Modesto. O parlamentar 
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falou ainda, sobre o calçamento da Rua Ismael da Fonseca Costa, localizada no Distrito de São José, que 

desde o ano passado está com os paralelos dispostos na rua, fora de lugar correto, após a realização de um 

serviço de ampliação de rede hídrica, que a DESO executou, mas que não recolocou essas pedras e a areia, 

que foi retirada do calçamento, causando sérios transtornos para quem reside naquela localidade. Ele 

comentou que, já foi apresentada Indicação ao Governo Municipal, solicitando a realização do serviço, 

mas até o momento não foi atendida, e pediu que as autoridades competentes tomem as devidas 

providências, haja vista a proximidade do período chuvoso. Na ocasião, o senhor vereador Pedro justificou 

a Moção de sua autoria, em homenagem ao jovem Mateus Dias Carregosa e desejou que, o estudante seja 

muito bem sucedido na sua caminhada, que se torne um profissional com muita competência, para tratar 

das vidas das pessoas. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias fez uma 

homenagem ao Dia Internacional da Mulher, lendo uma mensagem, em seguida falou sobre as cobranças 

que tem ao Governo do Estado em relação a educação, ressaltou que infelizmente, o Governador não tem 

cumprido o que prometeu, e está agindo diferente do que acreditamos que é certo. Ele lamentou que, tanto 

o Governo Municipal e Estadual tem deixado a desejar no que diz respeito a educação de Poço Verde.  Ele 

relembrou que, no início da gestão de Belivaldo Chagas foi realizada uma reunião, com o diretor da DRE 

2, que visitou a escola, na tentativa de resolver algumas situações, mas infelizmente ele foi substituído, e 

nenhuma das solicitações que foram feitas foram atendidas. Ele afirmou que, recentemente visitou as 

escolas estaduais, e no momento da visita um dos ventiladores pegou fogo, e tudo indica que foi por 

problemas na instalação elétrica. O edil destacou que, é imperativo que a Casa Legislativa deve estar 

uníssona e tomar a iniciativa de fazer as cobranças, para que as autoridades competentes tomem as 

providências cabíveis, para melhorar a educação deste Município. Na oportunidade, agradeceu aos 

servidores da DESO, que fizeram o serviço de restabelecimento de água, do Poço localizado na região da 

Ladeira, Cedro e Lagoa do Junco. Ele falou também que, todos os poços artesianos existentes no Município 

têm iluminação, que foi colocada pelo empenho dos moradores. O parlamentar falou da Indicação de sua 

autoria, solicitando a distribuição de equipamentos de proteção, assim como os de trabalho, pois esses 

profissionais precisam de dignidade e respeito. Na ocasião, o edil falou sobre a Quadra Poliesportiva 

construída nas proximidades da Escola Municipal Antônio Carlos Valadares, e destacou que o Prefeito no 

dia da cerimônia de inauguração daquele espaço, o Prefeito afirmou que, no início de fevereiro, a quadra 

seria murada, pois é de propriedade da Escola. O senhor vereador Léo de Fonsinho comentou que, 

algumas pessoas do bairro onde a quadra está localizada o abordaram, e indagaram se após a construção do 

muro, não poderiam ter acesso a quadra? Ele disse que, a quadra não deve ser restrita para a escola, e 

demonstrou exemplos de outras escolas, que cedem as suas quadras para a comunidade. O edil destacou 

que, o Perfeito está faltando com a verdade, pois está iludindo as pessoas, com suas ações, e ressaltou que 

ele prometeu dar o fardamento para os alunos, da rede municipal, e destacou que, percebe que não está 

sendo feito nenhum tipo de planejamento para isso, e afirmou que as pessoas estão cansadas de promessas 

vazias. Depois, o edil justificou as Indicações de sua autoria, e destacou que é de extrema urgência realizar 

a reforma nos banheiros da Escola Municipal Deputado Messias Gois, falou também sobre a solicitação de 

construir um quebra molas na rua da caixa d'água na comunidade do Povoado Saco do Camisa, para evitar 

que hajam mais acidentes naquela localidade. Ele pediu ainda, que o Prefeito e o Secretário Municipal de 

Assistência Social colocassem em prática, uma Lei Municipal, que propõe a realização da semana da 

mulher, para conscientizar as mulheres sobre vários temas, dentre eles o feminicídio e também valorizá-las, 
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pois são merecedoras de muitas homenagens e respeito. Depois, a senhora vereadora Josefa Délia Félix 

dos Reis parabenizou todas as mulheres brasileiras, em especial as poçoverdenses, mas lamentou que 

infelizmente, as mulheres apesar de estarem em maior número da população, ainda são minoria em tudo, 

até mesmo na política, e destacou que as mulheres têm mais liberdade e os direitos garantidos. A edil 

afirmou que as mulheres precisam se unir, para que mais objetivos e metas sejam alcançados. Na 

oportunidade, a senhora vereadora Délia disse que, tem feito suas visitas e solicitações ao município, mas 

nenhuma tem sido atendida, assim como os outros vereadores, que também tem feito suas cobranças.  Ela 

comentou que, o município necessita de mais uma escola de ensino médio, e cabe ao Governado do Estado 

atender essa demanda, haja vista que ele teve o apoio de praticamente toda a população do município, e se 

comprometeu a reconstruir a rodovia que da acesso a Simão Dias.  A edil voltou a falar sobre os órgãos que 

foram fechados, e destacou que o município de Poço Verde foi o primeiro a reivindicar que o Cartório 

Eleitoral não fechasse. Na ocasião, a senhora vereadora Délia agradeceu a todas as mulheres que, 

confiaram os seis mandatos nesta Casa, e ressaltou que é pré-candidata, e pediu que as poçoverdenses 

dessem a oportunidade de continuar representando-as no parlamento. Ele falou também que, as eleições 

estão chegando, e que algumas mulheres estão se disponibilizando ao cargo de Prefeita, e ela pediu que as 

pessoas analisassem e escolham aquele ou aquela representante, que trabalha e que se preocupa com as 

necessidades do povo. Por fim, fez uma homenagem às mulheres através de uma mensagem. E, por não 

haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, deu-se a Ordem do Dia.  Na Ordem do Dia 

foram apresentados os Pareceres Favoráveis da Comissão de Justiça Legislação e Redação e da Comissão 

de Urbanismo e Infraestrutura Municipal, em seguida foi colocado em discussão o Projeto de Lei 

993/2020- Dispõe sobre a denominação de via pública, localizada no bairro Fazendinha, na sede desta 

municipalidade. (Rua José Petrônilo dos Santos). Durante as discussões, o senhor Presidente, autor do 

Projeto, justificou que, o saudoso José Petrônilo dos Santos era muito querido e respeitado por todos, um 

alfaiate muito competente e muito conceituado, que trabalhava com tranquilidade, fazendo as roupas sob 

medida para seus clientes, além de ser uma pessoa humilde e modesta, e por isso merece esse 

reconhecimento. Depois, o referido Projeto de Lei 993/2020 foi submetido em votação, obtendo como 

resultado: APROVADO POR UNANIMIDADE EM PRIMEIRA VOTAÇÃO. 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 falou que o município de Poço Verde 

está retrocedendo, e está perdendo diversos órgãos que prestam serviço aos munícipes, e lamenta que a 

agência do Banco do Estado de Sergipe será transformada em Posto de atendimento, enquanto em outras 

cidades, que oferecem menos rentabilidade ao banco não foram atingidos pela decisão da diretoria. Ele 

disse ainda, que o Deputado Zezinho Guimarães está à disposição da Câmara, e pediu que fosse agendada 

audiência com o Secretário Estadual de Educação, para buscar melhorias para os Colégios estaduais 

Professor João de Oliveira e Sebastião da Fonseca, juntamente com os representantes das referida escolas.  

Ele convidou a todas as poçoverdenses para participarem da I Corrida das Mulheres do município de Poço 

Verde, que se realizará no dia 8 de março, e a concentração será a partir das 15h e largada as 16h, haverá 

distribuição de brindes e premiações. Ele concluiu parabenizando as mulheres e destacando a importância 

delas. Por conseguinte, o senhor vereador Amaury Batista Freire parabenizou o senhor vereador 

Alexandre, pela Indicação do senhor Petrônilo que era uma ótima pessoa e merecedor dessa homenagem. 

Ele afirmou que, solicitará ao Secretário de Assistência Social, que coloque em prática a Semana da 
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Mulher e parabenizou as mulheres pelo seu dia. Na oportunidade, pediu paciência para os munícipes, e 

pediu também que o Prefeito retome a gestão do município, haja vista que os recursos foram 

desbloqueados e que torne a fazer uma gestão com eficiência, como no início do mandato. Por conseguinte, 

a senhora vereadora Damares Vieira Cavalcanti parabenizou todas as mulheres, em especial as 

poçoverdenses, e ainda demonstrou a sua gratidão à colega vereadora Délia, por ter acreditado nela e 

incentivado a entrar para a política. Ela comentou que, espera que a sua amizade continue, e que elas 

possam retornar a Câmara, e que outras mulheres possam fazer parte do Poder Legislativo. Ela 

parabenizou os familiares do saudoso Petrônilo, e destacou que foi um homem muito bom e é merecedor 

dessa homenagem. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro comentou que, a homenagem ao 

senhor Petrônilo é muito merecida, e certamente seus familiares estão muito felizes e satisfeitos, mas 

sugeriu que fossem feitas homenagens às pessoas, enquanto elas estivessem vivas, para que possam 

participar. Ele falou também sobre uma postagem do jovem Gabriel, em relação aos vereadores que não 

mencionaram o Bloco Vila, na ultima Sessão, e afirmou que também participou do bloco, e não é problema 

dele se o blogueiro não o viu.  Ele comentou ainda, que não importa quem vai solucionar o problema do 

Colégio Estadual Professor João de Oliveira, porque o importante é que seja efetivamente resolvido, pois é 

o que a população precisa. O edil parabenizou todas as mulheres, com destaque para as vereadoras Délia e 

Damares e as servidoras da Casa Aline, Nilda, Nágila, Jucicleide, Josy e Tainá, em especial a sua mãe 

Maria Leni, e concluiu com uma mensagem. A seguir, a senhora vereadora Josefa Délia parabenizou o 

senhor Presidente Alexandre pela homenagem ao senhor José Petrônilo, e destacou que era uma pessoa 

muito querida por todos, e também agradeceu aos colegas pelas palavras de carinho e de reconhecimento 

que a ela foram dirigidas, em especial a colega e amiga a senhora vereadora Damares.  Por fim, o senhor 

Presidente agradeceu a todos que estão acompanhando a Sessão Legislativa através das redes sociais, e 

destacou a importância da transmissão das Sessões, dando acessibilidade a todos. Ele comentou que ficou 

emocionado com as palavras que Damares proferiu a vereadora Délia, enfatizou a humildade e a gratidão 

da colega, algo que é incomum no mundo político.  O edil parabenizou sobre as mulheres, com destaque 

para as suas avós e sua mãe, que são muito guerreiras e, que deixaram um legado de humildade, que ele 

toma como exemplo para sua vida, e ainda homenageou a sua esposa, a senhora Ruthnéia, sua 

companheira, parceira e amiga que o ajuda e aconselha em tudo, além de ser uma grande mãe para suas 

filhas. Ele relembrou que, na época em que foi Secretário Municipal de Assistência Social, ajudou a 

realizar uma grande caminhada das mulheres em 2013, e destacou que foi um evento muito bonito, e 

gostaria que voltasse a acontecer. 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 cinco de março de dois mil e vinte, realizarem a próxima Sessão Ordinária, às vinte horas, e para 

constar eu, vereador José Alessandro Santana Farias lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo, em 

substituição ao titular.  

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, cinco de março de 2020. 
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OBS.: Continuação da Ata da 9ª Sessão Ordinária (05.03.2020) 
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