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Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em quatorze de abril, 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 e Pedro de Jesus Santos. Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: 

Projeto de Lei 997/2020 - Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e dá 

outras providências, de autoria do Governo Municipal; Indicação 024/2020 - Ao Governo Municipal, 

sugerindo o que segue: 1. Pagamento de 40% de insalubridade a todos os funcionários dos serviços 

essenciais, exemplo: saúde, limpeza pública, agente de trânsito; 2. Distribuição de Kits de segurança para 

todos os profissionais que atuam no combate ao Covid-19; 3. Criação de uma comissão de combate à 

coronavírus, dando boletim informativo diariamente das ações e monitoramento; 4. Distribuição da 

merenda escolar para os pais dos alunos da rede pública municipal; 5. Contratação de infectologista; 6. 

Desinfecção das ambulâncias após cada ocorrência; 7. Marcação de exames para gestante e casos de 

urgências; 8. Montagem de dois leitos na sala de estabilização; 9. Isentar Alvará e IPTU aos comerciantes e 

taxistas; 10. Regulamentar normas de prevenção e segurança nos comércios que prestam serviços 

essenciais; 11. Disponibilização dos serviços odontológicos sob-regime de urgência; 12. Disponibilização 

de carro fumacê e campanha de prevenção para combater a dengue, chikungunya e o zica vírus; 13. 

Apresentar, pormenorizadamente, todos os valores recebidos e efetivamente gastos por conta do 

coronavírus - Covid-19; 14. Enviar a esta Casa Legislativa relatório de todas as ações realizadas por conta 

dos Decretos Municipais 033/2020 e 045/2020, sobretudo às barreiras instaladas nas entradas do Município 

anunciadas pelo Poder Executivo; 15. Enviar a esta Casa Legislativa o Plano de contingenciamento 

elaborado pelo Município e quais metas foram efetivamente atingidas; 16. Enviar a esta Casa Legislativa a 

relação de todos os servidores que atuam direta e indiretamente no enfrentamento ao Covid-19, bem como 

aqueles que atuaram na barreira sanitária anunciado pelo Município, de Autoria Coletiva dos Vereadores 

da Bancada do PSB; Requerimento 001/2020 - Ao Governo Municipal e a Secretaria Municipal de 

Finanças solicitando o que segue: 1. Encaminhar à Câmara Municipal, planilha descrevendo os gastos no 

combate ao Covid-19; Requerimento 002/2020 - Ao Governo Municipal e a Secretaria Municipal de 

Finanças solicitando o que segue: 1. Encaminhar a Câmara Municipal planilha descrevendo o consumo de 

combustível de todos os veículos oficiais da Prefeitura, inclusive os locados, e ainda os relatórios de 

viagem constando data, horário de saída e chegada, quilometragem e assinatura do motorista, do ano de 

2020, estes últimos de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos; Moção de Pesar 009/2020 

- Moção de Pesar pelo falecimento do senhor José Silva Santana, conhecido como “Zé de Mira”, ocorrido 

em 09 de abril de 2020, de autoria Coletiva dos Membros do Poder Legislativo. Em seguida, deu-se início 

ao Grande Expediente, com o senhor vereador Pedro de Jesus Santos. O orador comentou que, a Câmara 

Municipal estava quase um mês sem promover as Sessões Legislativas, cumprindo o que as autoridades de 

saúde recomendam, assim como os Decretos do Governo do Estado, Governo Municipal e da Casa 

Legislativa, no entanto, os vereadores se reuniram e decidiram que, a sociedade poçoverdense precisava de 

resposta e do apoio do Poder Legislativo, no momento tão delicado que estamos vivenciando, e neste 

sentido, a bancada de oposição, em especial do PSB, apresentou dezesseis Indicações naquela noite, que 
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solicitam diversas ações do Poder Executivo, para o combate a pandemia, bem como também solicitam que 

sejam prestadas contas, de todos os gastos com saúde que tem sido feitos, pelo Governo Municipal durante 

este período. Ele disse ainda, que na manhã de hoje, a Comissão de Saúde, composta pelo Presidente José 

Alessandro, e pelos membros Pedro de Jesus e Damares Vieira, participaram de reunião juntamente com 

a Secretária Municipal de Saúde, para tratar de assuntos relacionados às medidas que o município tem 

tomado contra o coronavírus, bem como para tirar dúvidas que a população tem trazido para os vereadores. 

Ele disse ainda, que propôs algumas sugestões para a secretária, como exemplo a ampliação do número de 

barreiras sanitárias nos diversos acessos e fronteiras do município, bem como ampliação do horário dessas 

barreiras, haja vista que, a atual ação tem sido feita apenas durante o dia, mas à noite as pessoas também 

transitam pelo município. Ele sugeriu ainda, que o município fizesse um boletim informativo diário, com o 

número de casos suspeitos, monitorados e descartados de pessoas com a covid-19, para que as pessoas 

pudessem ter informações concretas e precisas. O parlamentar afirmou que, está atento ao que está 

acontecendo, e continua desempenhando as suas funções de vereador, e ainda, as suas atividades sociais e 

assistencialistas, utilizando a tecnologia como uma aliada, e destacou que, está seguindo as orientações da 

OMS, por isso, tem tido muito cuidado com a sua higiene pessoal, evitando aglomerações, bem como 

utilizado máscara para se comunicar com as pessoas, tomando cuidado não só com a sua saúde, mas 

também com os outros, e pediu a compreensão das pessoas, pois o momento atual requer que todos tomem 

esses cuidados. Na ocasião, o edil chamou a atenção para a responsabilidade da companhia de saneamento 

básico, para com toda a população que assiste, e pediu que, a empresa e sua equipe técnica não deixasse 

faltar água, pois é imprescindível, para que todos possam lavar as mãos e fazer a higienização de suas 

residências, prevenindo assim, a contaminação pelo vírus. Depois, o senhor Presidente Alexandre Almeida 

Dias parabenizou a vereadora Josefa Délia, que completou mais uma data natalícia neste mês de abril. 

Depois, o edil falou sobre um vídeo, no qual o Prefeito Municipal declarou que, o edil e sua esposa teriam 

pedido propina, para votar no candidato do Prefeito à Presidência da Câmara no ano de 2016. O edil falou 

que, a atitude do Prefeito foi lamentável e de muito baixo nível, tentando denegrir a imagem dele e de sua 

esposa, que não tem nada a ver com a política. O senhor Presidente explicou que, o Prefeito apresentou 

como prova da propina, um papel rabiscado com algumas datas, e quantias de valores, grafadas com letras 

de forma, com canetas de cores diferentes, e logo abaixo de uma linha, as supostas assinaturas do edil e de 

sua esposa, de forma vertical, portanto sem representar qualquer indicio de que, aquele documento é legal, 

haja vista que não há qualquer declaração dele ou de sua esposa, se comprometendo formalmente através 

de um contrato a fazer o que ele disse, são apenas números aleatórios em uma folha de papel, que não tem 

qualquer valor, e que foram apresentados de uma forma caluniosa, para o mundo ver. Ele disse ainda, que o 

interesse de ter um Presidente do Poder Legislativo aliado era do Prefeito, portanto, se o que ele disse fosse 

verdade, não seria o senhor vereador Alexandre que o procuraria, mas o próprio Prefeito, e como as datas 

descritas no papel são do ano de 2016, não teria como os valores serem provenientes de recursos públicos, 

pois nem o edil, nem o Prefeito ocupavam os cargos e vereador e Prefeito respectivamente. E mais, quem 

escolhe a Presidência do Poder Legislativo são os vereadores, que compõe a Câmara, pois é um poder 

independente, e em hipótese alguma o Prefeito pode dizer que, ele tem um candidato, pois é ilegal. Ele 

também refletiu que não haveria possibilidade de ter solicitado propina para votar no "candidato do 

Prefeito", se também era candidato a Presidência da Casa e tinha o apoio da bancada da oposição, 

inclusive este apoio se concretizou duas vezes, pois ele foi reeleito, para o segundo biênio, desta 
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legislatura. Outro detalhe interessante, é que se o documento fosse verdadeiro, o Prefeito teria cometido o 

crime de prevaricação, haja vista que esperou tanto tempo, para apresentar tal informação. O edil declarou 

ainda, que o que mais lhe aborreceu foi o chefe do executivo ter colocado a idoneidade de sua esposa em 

xeque, manchando o nome de uma mãe de família, uma mulher simples, ótima professora e cidadã 

poçoverdense.  Ele indagou ainda, se qualquer liderança política do município, que tenha indicado um 

familiar, para um cargo na atual Gestão Municipal teve que fazer um acordo com o Prefeito? Ele não quer 

acreditar nisso, pois, sabe que é natural que pessoas que estiveram na linha de frente, da construção do 

projeto político e na campanha tenham cargos em comissão, desde que tenham capacidade para ocupar os 

cargos.  O edil disse ainda, que sua esposa é bacharel e licenciada em Ciências Sociais, pela Universidade 

Federal de Sergipe, trabalhou no INCRA, auxiliando aos projetos de reforma agrária por oito anos, além de 

ter lecionado sociologia nas Colégio Estadual Professor João de Oliveira, por seus próprios méritos, sem 

qualquer interferência política, durante quatro anos. O Parlamentar afirmou ainda, que não entrou na 

política visando enriquecer, e indagou se algum dos vereadores desta Casa conseguiu esta proeza? Ele 

comentou que, o valor do subsídio que os vereadores recebem é interessante, mas no mínimo 50% do 

mesmo são repassado para as pessoas, não como dinheiro, mas através de ações assistencialistas, e todos os 

edis realizam essas ações, até porque além de ser um costume antigo, considera que, um verdadeiro 

vereador tem que ter sensibilidade e empatia com seu povo, como ele percebe que, alguns colegas que tem 

vários mandatos não deixaram ainda o cargo, porque se sentem bem servindo ao povo. Continuando, o 

senhor Presidente Alexandre falou sobre a sua trajetória, desde a sua juventude até os dias atuais, das 

agruras que passou até chegar a Câmara de Vereadores, destacou que é um homem que cumpre suas 

promessas, e este tipo de conflito são comuns da política, machucam as pessoas e trazem benefícios para 

ninguém, apenas representa perda de tempo e de energia, que poderiam estar sendo utilizadas, para resolver 

os problemas do município e coisas mais urgentes.  Em seguida, o senhor vereador Edson de Jesus Reis 

Santos comentou que, o mundo nunca passou por um momento como este, e se percebe que os governantes 

estão um pouco perdidos, não obstante, aqui no Brasil os frequentes conflitos políticos estão tirando o foco 

principal, que é a busca, para a solução deste grande problema, que é a pandemia e seus efeitos 

devastadores. Ele comentou que, cada cidade ou estado tem suas realidades e particularidades diferentes, e 

toda a união e esforços devem ser feitos para combater essa pandemia, sem esquecer de que os pacientes 

com comorbidades, que são considerados de risco, têm que ter seus tratamentos continuados, pois a saúde 

não para. Ele comentou que, os Vereadores da Bancada do PSB trouxeram diversas Indicações ao Poder 

Executivo, relacionadas ao combate ao Covid-19. O edil comentou que, a transmissão do coronavírus está 

sendo comunitária, por isso ninguém sabe quem está ou não contaminado, e destacou que, as pessoas que 

estão trabalhando na linha de frente nas unidades de saúde, precisam de kits de proteção e de higiene, para 

se protegerem, pois estão a todo momento arriscando suas vidas. Ele disse ainda, que tem recebido 

reclamações de que, tem pessoas buscando a clínica, para marcar exames, mas não estão sendo atendidos, 

por conta do coronavírus, e citou o caso de uma gestante, que após a sua intervenção foi resolvido, mas 

além dela, outras pessoas têm necessidades de realizar exames e acompanhamentos de saúde, independente 

do Covid-19.  O orador comentou que, os demais serviços não podem parar, e destacou que o Governo 

Municipal pode contratar laboratórios na cidade, para realizar exames de pessoas com diabetes, hipertensão 

e grávidas, que não podem deixar de ser assistidos, independente da pandemia. E, chamou a atenção para a 

ampliação de leitos na sala de estabilização, e da capacitação dos médicos do quadro do município, para o 
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processo de intubação, haja vista, que é necessário ter prática para operar os equipamentos. O edil falou 

que, o município se sensibilizasse com a situação das pequenas empresas e dos taxistas, que foram 

obrigados a fechar, e isentasse os alvarás, bem como o IPTU desses estabelecimentos. O senhor vereador 

Edson afirmou que, o município tem que continuar oferecendo os serviços essenciais e emergenciais, e não 

se esconder atrás da pandemia, e destacou que é necessário realizar ações de prevenção contra a dengue, 

chikungunya e zika, e utilizar os recursos que está economizando com outros serviços, haja vista que, está 

iniciando a época de aumento dos casos de dengue. O parlamentar declarou que, infelizmente essa 

pandemia tem castigado o mundo, e países com mais estrutura que o nosso estão sofrendo os impactos 

desse vírus, e chamou a atenção que o Brasil poderá ter grandes prejuízos humanos e econômicos, e mais, 

destacou que, muita gente está apavorada com as notícias, que chegam através dos meios de comunicação, 

bem como, tem pessoas que, não acreditam no que está acontecendo, e afirmou que, todos têm que fazer a 

sua parte, tem que se ajudar, independentemente de partido político, de credo e cor, pois essa doença não 

escolhe ninguém, e muitas pessoas têm trabalhado dia e noite, nos hospitais, tentando atender aqueles que 

precisam. O edil pediu que, as pessoas se conscientizem, que a pandemia está trazendo sérias 

consequências, para a economia mundial, e isso reflete em todos os lugares, inclusive no nosso município 

já se percebem muitas demissões, bem como patrões pagando salários pela metade, e destacou que, após 

essa pandemia não haverá empregos para todos, por isso esse momento é de união de todos. Por 

conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias, agradeceu aos munícipes de Poço Verde, 

que doaram duzentas máscaras, que servirão para que as pessoas que estão na linha de frente, da contenção 

do coronavírus.  Ele falou sobre a reunião na Secretaria Municipal de Saúde, e destacou que foram 

apresentadas muitas ideias, e declarou esperar que o Governo Municipal possa cumprir com o que promete, 

pois a população está cansada de promessas vazias.  O parlamentar levantou uma questão que, tem ocorrido 

recentemente, e que tem chamado à atenção, que são as pessoas que estavam morando em outros estados, e 

que estão voltando para Poço Verde, e afirmou que jamais poderemos fechar as portas para essas pessoas, 

mas é necessário que haja a orientação e o monitoramento dessas pessoas, para que elas se cuidem. Ele 

disse ainda, que ouviu relatos de famílias que, recentemente receberem familiares de outros estados, e não 

quiseram receber as orientações das equipes de saúde, e ressaltou a importância da colaboração de todos, 

para que esta doença não se espalhe. Ele parabenizou toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, pelo 

trabalho que vem fazendo, mas cobrou mais ação por parte do Poder Executivo, como higienização do 

CECAF as quintas-feiras, o afastamento das barracas de pelo menos quatro metros, que a Prefeitura 

coloque fiscais, para fazer a organização e fiscalização na feira, e pediu ainda que as pessoas se 

conscientizem que não podem se aglomerar.  O parlamentar declarou ainda, que as escolas municipais e 

estaduais estão fazendo os kits com alimentação escolar, para serem distribuídos para os pais de alunos da 

rede pública de ensino. Ele alertou que, esses kits serão entregues aos pais ou responsáveis pelos alunos, no 

horário correspondente ao período de aula do aluno, para que não haja aglomerações. Apesar de estarem 

em recesso, o edil pediu que, os professores das escolas que distribuirão os kits dessa primeira etapa, 

possam ajudar nesse processo, e destacou que, já foram solicitados os EPI'S, para que, todos estejam 

devidamente protegidos, e pediu que os pais ou mães levem sombrinhas, para se protegerem do sol, haja 

vista que a fila será do lado de fora das escolas, e publicou as datas e horários que serão entregues os kits. 

Por fim, o edil parabenizou o Ministro da Saúde, pelo trabalho que tem feito, mesmo indo de encontro às 

ideias do Presidente da República.  Continuando, o senhor Presidente leu a Moção de Pesar, em sufrágio 
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pela morte do senhor José Silva Santana, ocorrido no dia 09 de abril do corrente ano. O edil comentou 

que, Zé de Mira, como era conhecido, desempenhou por muitos anos a função de marchante na região do 

Distrito de São José e também na sede do município. Ele também foi servidor público estadual, no Fórum 

desta municipalidade, local onde trabalhou até se aposentar. Um homem muito simples, muito religioso, de 

conduta exemplar, honesto e que criou e educou os filhos com muito carinho e amor, e por isso, todos os 

seus filhos, netos, familiares e amigos que tiveram o privilégio e a oportunidade de conhecê-lo mais de 

perto sentirão muitas saudades, e todos os membros deste Poder Legislativo, demonstram manifestações de 

profundo pesar a sua família enlutada, em especial ao seu filho José Orlando Santana funcionário desta 

Casa. 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 Gilson Santos do Rosário tornou pública a sua recém-filiação ao Partido dos 

Trabalhadores e destacou que não faz mais parte da bancada da situação, mas irá expor no momento 

oportuno, os motivos pelos quais tomou esta decisão. Por outro lado, ele comentou que a Câmara de 

Vereadores deve exercer o poder que tem, e cobrar responsabilidade das pessoas que são convocadas pelo 

Poder Legislativo, para prestar esclarecimentos e não comparecem a esta Casa, e destacou que o Poder 

Legislativo merece respeito, haja vista que, são representantes do povo. Ele parabenizou os colegas 

vereadores, por estarem cumprindo com as orientações dos órgãos de saúde, e de estarem utilizando 

máscaras e tomando as precauções de higiene, protegendo a todos. O orador comentou ainda, que o 

deputado estadual Zezinho Guimarães destinou verbas de gabinete, para o combate ao coronavírus em 

todo o estado, além disso o senador Rogério Carvalho e o deputado federal João Daniel, votaram em 

projetos, que irão amenizar o sofrimento do povo, e destacou que é preciso os vereadores fiscalizarem esses 

recursos, para que não sejam utilizados com fins políticos. Na ocasião, o senhor vereador Gilson comentou 

que a distribuição da merenda para os pais dos alunos é muito importante, pois muitas pessoas não têm o 

que comer em suas casas.  Ele refletiu que, esta pandemia está demonstrando cenários que nunca 

imaginaríamos, onde em vários países milhares de corpos são colocados em Câmaras frias, haja vista que 

os necrotérios e cemitérios não estão dando conta da demanda.  E pediu que, as pessoas que puderem ficar 

em casa, que permaneçam, e que todos se unam no propósito de solidariedade, para que essa pandemia 

passe logo. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias comentou que, os 

vereadores estão atentos a tudo, que está acontecendo, e uma das indicações apresentadas nesta noite 

solicita que o Poder Executivo preste conta de tudo que foi gasto, no combate ao coronavírus, e destacou 

que, o município não pode utilizar a desculpa de que a justiça bloqueou recursos, haja vista que a cidade 

está em estado de emergência, e não pode ter seus recursos bloqueados. Ele comentou ainda, que no mês 

passado, o Prefeito postou nas redes sociais que, diminuiria 50% de seu subsídio, com o objetivo de fazer 

marketing político e atingir outras lideranças políticas, como o vice-prefeito e ex-aliado. Na oportunidade, 

o edil indagou se no início de 2018, o Prefeito publicou nas redes sociais, que aumentaria seu subsídio? E 

destacou que, as recentes ações demagogas realizadas pelo Prefeito não convencem a população, que está 

atenta. Ele relembrou ainda, que no fim do ano passado, o vereador José Raimundo passou por uma 

situação lamentável, quando o Prefeito disse que as indicações dos vereadores não tinham nenhum valor, e 

destacou que, o Poder Legislativo precisa tomar medidas para demonstrar a sua força.  O parlamentar 

declarou que, é muito importante que, os vereadores possam realizar as Sessões, pelo menos uma vez por 

semana e agradeceu aos cinco vereadores que votaram, para que voltassem a acontecer. Depois, o senhor 
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vereador Edson de Jesus Reis Santos comentou que, neste período de pandemia, as pessoas estão voltadas 

para a espiritualidade, buscando a palavra de Deus, e pede que as pessoas continuem com essa prática após 

a pandemia acabar.  Ele declarou que, se as pessoas pedirem com fé, Deus ouvirá e não os deixará órfãos, e 

ressaltou que, este momento de tribulação é natural, pois Deus permite, para que possamos entender que 

podemos ser melhores como pessoa, como pai, marido ou filho. E ainda, afirmou que as pessoas precisam 

se amar e respeitar e não ficar se digladiando, em discussões políticas, pois não é momento para isso. Por 

conseguinte, o senhor vereador Amaury Batista Freire pediu que as pessoas não saiam de casa, como 

recomendam as autoridades de Saúde, agradeceu ao Prefeito e a Polícia Militar, que têm feito um trabalho 

brilhante. Ele destacou que tem feito à quarentena, pois faz parte do grupo de risco, e pede a todos tenham 

a consciência de que essa doença é séria. Por fim, solicitou que fosse feita uma Moção de Pesar Coletiva, 

pelo falecimento da senhora Marta, filha do saudoso Aloísio Varjão, e irmã de Messias. Continuando, o 

senhor vereador Pedro de Jesus Santos parabenizou a Casa Legislativa, pelas ações que têm feito, para 

proteger a saúde dos colaboradores e vereadores, como também aos colegas, por estarem contribuindo, 

tomando os cuidados necessários dando o exemplo para toda a população.  Disse ainda, que os agentes 

políticos que estão à frente do município devem estar unidos e totalmente voltados, para o enfrentamento 

da pandemia e não para o debate político, que não cabe para o momento. O edil afirmou que, as indicações 

que foram apresentadas nesta noite não têm o objetivo de criticar ou desqualificar o Governo, mas de 

ajudar ao Poder Executivo a cumprir as determinações e normas, buscando as orientações das autoridades 

de Saúde, para o enfrentamento da Covid-19. Disse ainda, que as manifestações da Igreja Católica durante 

a Páscoa sempre foram costumeiramente repletas de pessoas, e neste ano, o Papa celebrou a missa sem a 

presença de ninguém, falando pelos meios de comunicação, para que as pessoas tenham palavras de 

conforto, que se reúnam com seus familiares em oração. Ele disse ainda, que as igrejas de uma forma geral 

tem desempenhado papel muito importante e essencial neste sentido, fortalecendo o espírito das pessoas, 

que estão com medo. Por conseguinte, o senhor vereador Gilson Rosário comentou que, uma postagem de 

um munícipe na rede social da Câmara lhe chamou a atenção, sobre o repasse de 100% do subsídio dos 

vereadores de Ribeira do Pombal, para o combate ao coronavírus, e destacou que cada cidade tem uma 

forma de agir, assim como cada vereador de Poço Verde, a sua maneira faz o assistencialismo, que 

infelizmente ainda é tão necessário ao povo, e citou exemplos que acontecem diariamente, e indagou se 

destinar os subsídios para apenas uma finalidade, as outras pessoas que por ventura os procurarem vão ficar 

desamparados. Ele relembrou que, um cidadão que possui um blog no município, criticou o reajuste dos 

Vereadores no início dessa Legislatura, mas não fez qualquer comentário sobre o reajuste do salário do 

Prefeito. Ele disse ainda, que esse tipo de comentário não é construtivo, e apenas tenta colocar a população 

contra os vereadores, e destacou que não tem condições de reduzir 50% do próprio salário, para direcionar 

ao combate do coronavírus, mas alertou que, estão chegando vários recursos para o município para esta 

finalidade, e disse que, as pessoas devem ficar atenta a tudo isso. Por fim, o senhor Presidente da Casa 

comentou que, o Poder Legislativo está seguindo as recomendações e orientações dos órgãos de Saúde, 

bem como os decretos do Governo Estadual e Municipal, e continuará realizando as Sessões Ordinárias, 

uma vez por semana, sem a presença do público, sendo transmitidas pelas redes sociais, como também as 

atividades administrativas estão funcionando internamente, para evitar aglomerações. 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 vinte e três de abril de dois mil e vinte, realizarem a próxima 
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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, quatorze de abril de 2020. 
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