
  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 Décima Terceira Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em dezenove 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, Gilson 

Santos do Rosário, Josefa Délia Félix dos Reis e Pedro de Jesus Santos. “Em seguida, foram 

apresentadas as seguintes proposições: Projeto de Lei 996/2020 - Institui a inclusão no Calendário de 

Eventos do Município de Poço Verde, Estado de Sergipe, o Moto Fest”, de autoria do senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias; Indicação 023/2020 - Ao Governo Municipal, sugerindo o que segue: 1. 

Construção de Posto de Saúde na Comunidade Cachorro Morto; 2. Construção de Posto de Saúde na 

Comunidade Mimoso, de autoria do senhor vereador José Raimundo de Jesus Sousa. Em seguida, deu-se 

início ao Grande Expediente, o senhor Edson de Jesus Reis Santos falou sobre a Pandemia do Coronavírus 

e dos efeitos colaterais que ela trará ao mundo inteiro, principalmente para os países mais pobres e menos 

estruturados. Ele refletiu que, o Brasil não dispõe de leitos suficientes, pois não tem condições de atender o 

fluxo normal de pacientes, que apresentam doenças já conhecidas, e terá muita dificuldade de tratar essa 

nova doença, por isso é que estamos percebendo grande preocupação das autoridades brasileiras. Ele falou 

também sobre o impacto na economia mundial, que causará uma grave recessão, pois quando o comercio, 

industrias e serviços param, as empresas e as pessoas ficam sem ganhar seu dinheiro, e com isso vários 

problemas podem surgir, inclusive outras doenças tão graves quanto esta. Ele destacou que, o Governo 

Federal liberou mil vagas para cadastrar beneficiários no Programa Bolsa Família e está se esforçando e 

tomando diversas medidas para conter a pandemia, bem como para ajudar a economia, mesmo assim, não 

há uma cura efetiva, mas salientou que se essa quarentena durar muito tempo, haverá muitos problemas 

econômicos e sociais.  Por outro lado, as famílias estão tendo a oportunidade de ter mais espiritualidade e 

interação entre os membros familiares, já que a correria do dia a dia, muitas vezes não permite, e nesse 

sentido, ele falou que alguns valores podem se perder no cotidiano, principalmente com o liberalismo que 

tem sido pregado no mundo.  O edil salientou que acredita nos princípios judaico-cristãos e, percebe que 

estes últimos acontecimentos fazem com que o homem reflita um pouco sobre suas ações, sobre a sua 

ambição, pelos prazeres carnais e momentâneos, e em momento algum pensa no próximo.  Não obstante, o 

edil discorreu sobre a classe política, e destacou que a população tem que verificar direito, se o candidato 

tem bons princípios, boa conduta moral e ética, antes de fazer a sua escolha nas urnas, e destacou que, 

ainda existe políticos honestos e que se preocupam com o povo, e normalmente são aquelas pessoas que 

têm bons costumes e princípios. Ele disse ainda, que se lançará candidato mais uma vez, ao cargo de 

vereador e acredita em dias melhores, e pediu que as pessoas escolham pessoas que tenham compromisso 

com o povo, que queriam resolver os problemas do município. Edson afirmou que, os vereadores têm 

muita dificuldade de acessar informações do Poder Executivo, os secretários não comparecem, os 

documentos solicitados não são encaminhados, e muitas vezes é necessário recorrer à justiça, para tal.  Ele 

concluiu dizendo que, as pessoas precisam fazer a sua parte e se prevenir contra o Coronavírus. Por 

conseguinte, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou que, este momento que estamos vivenciando é 

passível de compaixão, de enxergar a fragilidade humana e se sensibilizar com a dor do próximo. Ele disse 

ainda, que infelizmente a crise que essa pandemia trará está apenas iniciando, e não se sabe o que vem pela 
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frente, e diante de tantas incertezas, é preciso observar, se quem está governando o país está agindo de 

maneira correta, e neste sentido, parabenizou o Ministro da Saúde, o senhor Luiz Henrique Mandetta, que 

está conduzindo muito bem a sua pasta, apesar do Presidente da República não estar acreditando no que 

está acontecendo, e muitas vezes desdenhando da situação. O edil comentou que, o isolamento social é 

responsabilidade de todos, e destacou que não é período de férias, mas de ter cautela e se resguardar, para 

proteger a saúde de todos.  Ele disse ainda, que está à disposição do Poder Legislativo, e também para ser 

convocado pelo Poder Executivo, para discutir medidas e propor ações para evitar o contágio pelo 

Coronavírus no município de Poço Verde. Ele comentou que, é de responsabilidade dos vereadores estar 

atento a tudo que ocorre no município, e também que a população também dê a sua contribuição se 

cuidando e se prevenindo, contra o vírus que vem afetando o mundo inteiro. O edil afirmou ainda, que 

todos os brasileiros devem permanecer em quarentena e isolamento social, e não saia de casa, sem ter um 

motivo que justifique a sua saída. Na oportunidade, o edil relembrou da importância de fazer a higienização 

das mãos e, sobretudo não tocar no rosto, observar e praticar as recomendações das autoridades de Saúde é 

muito importante, e por isso, ele tomou a decisão de veicular através das suas redes sociais, informações, 

orientações e dicas para prevenção do Corona Vírus. Ele ressaltou que, o mundo está vivenciando um 

momento muito crítico, e agora não é hora de pensar em política, mas em saúde, em salvar vidas, e fez uma 

reflexão sobre a situação em que se encontra a Itália e pede a Deus que não aconteça o mesmo no Brasil, 

pois não temos estrutura para suportar a pandemia dessa magnitude.  Em seguida, o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias comentou que, muitas vezes as pessoas não levam muito a sério o que está 

acontecendo no mundo, em relação ao covid-19, e destacou que se não tivermos cuidado, poderemos 

enfrentar graves problemas na saúde pública, haja vista que nosso país não tem condições para suportar 

essa pandemia.  Ele chamou a atenção para a importância de lavar sempre as mãos sempre que chegar a 

casa, e não se esquecer de evitar levar as mãos ao rosto, de não sair de casa, apensas se for extremamente 

necessário, e tomar todos os cuidados para a manutenção da saúde.  Ele pediu que o Prefeito possa 

disponibilizar o material necessário, para as pessoas que não podem deixar de trabalhar terem segurança. 

Na oportunidade, o parlamentar falou sobre a distribuição de casas populares, e ressaltou que, infelizmente 

são utilizadas, como moeda de troca político-partidária, e lamentavelmente muitos imóveis são 

abandonados, pois são doados a pessoas que não precisam muitas vezes são laranjas, e indagou de quem é a 

culpa? Segundo o edil, se existe “pessoas laranjas”, é porque os responsáveis pela organização permitiram, 

pois o processo precisa de cadastramento nos programas sociais do governo, precisa de vários documentos 

para ser concretizado.  Na oportunidade, o edil comentou que recentemente ocorreu o sorteio das casas do 

Conjunto Habitacional Marcelo Déda, mas indagou quando as casas serão entregues? Será que estão 

aguardando as eleições para trocar por votos? O edil denunciou que, muitas associações que estavam com 

suas atividades paradas, foram utilizadas para beneficiar políticos, que construíram casas malfeitas, com 

material de péssima qualidade, para que sobrasse dinheiro, para fazer política, de forma sorrateira, com 

dinheiro público desviado.  Depois, o edil falou que, os vereadores devem se reunir com o Prefeito, para 

discutir o que pode ser feito, para conter a epidemia de covid-19 no nosso município. E finalizou pedindo 

que a população faça a sua parte, se cuide e se resguarde, pois, esta doença é avassaladora. E, por não haver 

outros oradores inscritos para o Grande Expediente, ou matérias, para serem discutidas ou votadas na 

Ordem do Dia, deu-se início as Considerações Finais. Nas Considerações Finais, o senhor vereador 

Amaury Batista Freire falou sobre a gravidade da covid-19, e pediu que as pessoas tomem cuidado e leve 
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a sério as orientações que as autoridades de Saúde tem dado, para manter a integridade de todos, pois p que 

tem acontecido em outros países é muito triste e lamentável, uma situação de guerra, e nosso sistema de 

saúde, não está preparado, para atender uma demanda tão grande.  Ele destacou que, todos devemos fazer 

nossa parte, tomando as medidas de higiene e distanciamento, bem como também pedir a Deus em orações, 

para que essa doença suma.  Por outro lado, o edil comentou que, Poço Verde foi muito beneficiada com 

Projetos de Habilitação Popular, e não é compreensível a quantidade de pessoas que pagam aluguel, em 

relação ao número de casas abandonadas existentes no município, e ele destacou que, essa situação deveria 

ser revista. Ele lamenta que infelizmente haja corrupção na distribuição desses imóveis, enquanto isso, as 

pessoas que precisam de moradia, não tem direito de ter um teto sobre suas cabeças.  Ele concluiu dizendo 

que, o Prefeito Municipal esteve em Aracaju reunido com outras autoridades, discutindo as medidas que 

serão tomadas para a contenção da pandemia no município. Por conseguinte, o senhor vereador José 

Alessandro Santana Farias falou sobre o Projeto de Lei de sua autoria, apresentado nesta sessão, que tem 

como objetivo, implementar no calendário de eventos do município, o Moto Fest de Poço Verde. Ele 

retomou ainda, a questão das casas populares, e destacou que infelizmente as pessoas que disponibilizam 

seus nomes como laranjas, para obter as casas, normalmente estão passando por alguma dificuldade ou 

querem obter alguma vantagem financeira, infelizmente muitas vezes não sabem que, os nomes dessas 

pessoas ficam registrados no cadastro da Caixa Econômica e, serão impedidos de receber outro benefício 

futuramente.  Ele disse ainda, que se as pessoas agissem com honestidade, não existiria nenhuma pessoa 

pagando aluguel em Poço Verde, haja vista a quantidade de projetos que, já foram executados no 

município. Ele falou que, o Governo Municipal prometeu realizar um projeto no bairro Xique-Xique, que 

contemplaria as famílias carentes daquela região, mas o mandato está acabando e nada foi feito para ajudar 

aquelas pessoas, e indagou o que a Secretaria de Assistência Social está fazendo, para atender as 

necessidades das famílias carentes do município. Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos 

parabenizou os aniversariantes Emílio e Josy, pela data natalícia, e desejou felicidades a todos. Ele falou 

sobre a questão dos conjuntos habitacionais, e destacou que, para ser contemplado no Programa Minha 

Casa Minha Vida, as pessoas devem estar dentro dos critérios e cumprir as exigências do Programa, e 

afirmou que, ajudou a um Presidente de Associação a organizar a distribuição de algumas casas, mas 

garante que tudo foi feito dentro da lei, e dos 144 unidades habitacionais populares, que foram construídas 

na região do Distrito de São José, não existem nenhuma abandonada, como relataram os colegas. Ele disse 

ainda, que não foi utilizado o critério político, para distribuir as casas, e os beneficiários são muito gratos 

ao Ex-Presidente Lula e a todos que fizeram parte do Programa, pois de fato, elas necessitavam muito 

daquelas casas, para dar um lar aos seus familiares. E concluiu pedindo que, as pessoas rezem pela paz e 

saúde de todas as pessoas do mundo. Em seguida, o senhor vereador José Raimundo de Jesus Reis Santos 

falou sobre as indicações que apresentou nesta noite, e pediu que o Secretário Municipal de Obras visitasse 

o povoado Rio Real, para ver a situação das ruas e praças da localidade, que estão tomadas pelo mato, bem 

como encaminhasse equipe para fazer a poda das árvores, que estão atrapalhando o dia a dia da população.  

O edil lamentou que, apresentou várias indicações solicitando a realização de diversos serviços, e 

infelizmente nenhuma foi atendida, a exemplo da problemática do lixão, quadra poliesportiva, que está 

com rachaduras nas colunas e com a cobertura com sérios problemas de oxidação da estrutura, oferecendo 

um risco muito grande para seus usuários, e também do posto de saúde, que segundo o edil parece uma 

casa de farinha, que não oferece nenhum conforto para os pacientes, nem para os médicos, que não tem 
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qualquer interesse de permanecer no local, e destacou que, durante os três anos de gestão, raras foram as 

visitas do médico no povoado, e a população ficou desassistida a maior parte do tempo, e terminou pedindo 

que, o Prefeito priorizasse pelo menos a saúde do povo. A seguir, o senhor vereador Edson de Jesus Reis 

Santos falou sobre o adiamento da “I Marcha para Jesus”, que seria realizada no dia 28 de março, no 

entanto, em decorrência da pandemia, e das orientações das autoridades para não haver aglomerações, e 

destacou que esse evento será realizado em outra data. Na oportunidade, o edil agradeceu a colaboração 

dos pastores e todas as pessoas que ajudaram a organizar este evento, bem como as cinquenta empresas 

que, deram a sua contribuição. Ele comentou ainda, que as autoridades brasileiras demoraram a tomar 

providencias, em relação à disseminação deste vírus, e acredita, que esse vírus esteja circulando no Brasil 

desde o início do ano, e os grandes eventos, como Carnaval ajudaram a espalhar a doença, haja vista que, 

turistas de todo o mundo visitam o país nesta época. Por outro lado, ele comentou que, as pessoas que 

disponibilizam seu nome como “laranja” é tão mau caráter, quanto quem pede para ceder aquele benefício, 

e ainda as pessoas que veem esse tipo de situação acontecer e não denunciam, também são coniventes, e 

percebe-se, que há uma inversão de valores, pois as pessoas agem com desonestidade, para obter vantagem 

sobre as outras, sem qualquer preocupação com a questão social.  Ele afirmou ainda, que, esses programas 

sociais são muito bons, mas é preciso ter critério, e se for realizado um levantamento das casas que foram 

distribuídas no município, através do PMCMV verificaremos a quantidade de irregularidades e a injustiças 

sociais cometidas. Por conseguinte, o senhor Presidente Alexandre Almeida Dias comentou que, tem 

visitado alguns setores da Administração Municipal, e percebeu que, recentemente foram contratadas 

diversas pessoas para trabalhar na gestão, e por um lado fica feliz, mas por outro, refletiu porque essas 

pessoas foram contratadas agora, coincidentemente no ano Eleitoral, e afirmou que, é notório que essas 

contratações têm caráter político.  O edil falou sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, e do limite 

prudencial que, o município é obrigado a cumprir. Ele disse ainda, que não adianta contratar as pessoas e 

não cumprir os pagamentos dos salários, pois criam expectativas e frustra os servidores, como também 

prejudica o comércio que, depende da renda dos seus munícipes, para girar a economia. Ele comentou 

ainda, que por conta da pandemia, as aulas foram suspensas, mas alguns servidores estão sendo obrigados a 

comparecer ao local de trabalho, e destacou que, a seu ver algumas funções deveriam ser dispensadas, para 

evitar aglomerações, haja vista que, não estão tendo utilidade neste período, e pediu que, a gestão 

municipal verificasse essa situação. Por fim, ele comentou que, sua filha precisou ser hospitalizada hoje, e 

destacou que, foi muito bem atendida pela equipe médica de plantão, assim como as demais pessoas que 

estavam na unidade de saúde, e parabenizou a gestão, por este fato. 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 quatorze de abril 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, dezenove de março de 2020. 
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Obs.: Continuação da Ata 13ª Sessão Ordinária (19/03/2020) 
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