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Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em vinte e três de abril, às 

dezenove horas, no Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, onde se fizeram presentes sob a 

Presidência interina do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos, os senhores vereadores: José 

Alessandro Santana Farias (Segundo Secretário), Amaury Batista Freire, Damares Vieira Cavalcanti, 

Emílio de Jesus Sousa, Gilson Santos do Rosário e Pedro de Jesus Santos. Em seguida, foram 

apresentadas as seguintes proposições: Indicação 025/2020 - Ao Governo Municipal, propondo o que 

segue: 1. Capina e poda de árvore na Travessa Aloízio Varjão, na sede desta municipalidade; 2. Poda de 

árvores na Rua José Alves (fundo da Escola Estadual Sebastião da Fonseca); 3. Instalação de sistema de 

iluminação moderna nos principais acessos da sede desta municipalidade (Rodovia Estadual Pedro 

Almeida Valadares e Rodovia Estadual Antônio Carlos Valadares, com início nos dois sentidos do 

Residencial Governador Marcelo Déda Chagas). 4. Liberação imediata da estrada vicinal ao lado do 

Conjunto Habitacional Silvino Augusto de Souza, para a passagem de veículos com carga pesada, a 

exemplo de caçambas e caminhões, em virtude do estrago que estes veículos estão provocando, na 

principal via do citado empreendimento habitacional; de autoria do senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias; Indicação 026/2020 - Ao Governo Municipal, sugerindo o que segue como forma de 

previr a infeção pelo coronavírus:  1.1. Desinfecção constante dos locais públicos e de uso comum; 1.2. 

Distribuição de máscaras as pessoas carentes, com orientações práticas de prevenção ao COVID-19; de 

autoria do senhor vereador José Raimundo de Jesus Sousa; Indicação 027/2020 - Ao Governo Municipal, 

solicitando o que segue:  a)Liberação no âmbito desta municipalidade do retorno dos cultos evangélicos, 

com o pleno atendimento das normas de segurança estabelecidas pela vigilância sanitária, preconizadas 

pela ANVISA e OMS, tais como: a) manter distância  de um metro entre os acentos; b) ter na entrada local 

para higienização das mãos com sabão líquido; c) caso não tenha local para a higienização das mãos,  

álcool gel 70% deverá  ser utilizado; d) mascaras deverão  ser oferecidas a todos que estiver participando 

do culto, esta última de autoria do senhor vereador  Edson de Jesus Reis Santos; Moção de Pesar 

010/2020 - Em virtude do falecimento do senhor José Garcia dos Reis, ocorrido em 21 de abril de 2020, de 

autoria do senhor vereador José Alessandro Santana Farias; Moção de Pesar 011/2020 - Em virtude do 

falecimento da senhora Marta Suzana Menezes Bonaspetti, ocorrido em 14 de abril de 2020, de autoria do 

senhor vereador Amaury Batista Freire. Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o 

senhor vereador Gilson Santos do Rosário comentou que, uma munícipe indagou ao edil, se os vereadores 

estavam fazendo alguma coisa para resolver a situação da rodovia que liga Poço Verde a Tobias Barreto. O 

orador afirmou que,  já se dirigiu ao órgão competente, o Departamento de Estradas e Rodagens -DER, 

juntamente com os deputados Zezinho Guimarães e João Daniel, para solicitar o recapeamento asfáltico 

dessa rodovia. Ele falou ainda, que os moradores do Conjunto Silvino Augusto, reivindicam que, sejam 

tomadas providências, para a liberação do acesso aos veículos pesados, na estrada que se localiza próximo 

ao Conjunto, haja vista, que o acesso ao município, tem sido feito pela rua principal do referido conjunto, e 

a ação tem gerado transtornos, no que diz respeito as condições das ruas, do habitacional, pois estão se 

formando diversos buracos. O parlamentar solicitou que, o município realoque as barreiras sanitárias, para 

as fronteiras do município, para que não traga mais prejuízos, para as pessoas que residem no Conjunto 

Silvino Augusto, e que  funcionem 24h, e não das 8 às 17h, como tem sido realizada. O edil disse ainda, 

que o Governo Municipal, apesar de estar preocupado com o controle da Covid-19, não teve um 
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preocupação com os comerciantes locais, como em outros municípios, que permitem a abertura de alguns 

estabelecimentos, desde que tomem as medidas de proteção necessárias, como utilização obrigatória de 

máscaras e de álcool gel, e ainda locais para a higienização das mãos, como determina os órgãos de saúde. 

Por fim,  orientou que, no próximo decreto emitido pelo Governo Municipal, tome-se o cuidado de não 

colocar informações indevidas, de fechamento de estabelecimentos que nem existem no município. Em 

seguida, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias destacou a falta de organização e 

planejamento do Governo Municipal de Poço Verde, que desde o início da colocação de barreiras 

sanitárias, o Prefeito tem realizado ações desorganizadas, sem consultar seus Secretários, como a 

colocação de barro nas entradas do município, impedindo a passagem de veículos, mas após as críticas nas 

redes sociais, o material foi retirado e os agentes do DMTT fizeram a interdição correta da via. Ele disse 

ainda que, apresentou uma Indicação, para que seja liberado o acesso dos veículos pesados, pela estrada 

lateral, localizada próximo ao Conjunto Silvino Augusto, para que a pavimentação das ruas daquele 

empreendimento seja preservada. Continuando, o senhor vereador Léo de Fonsinho comentou que, durante 

o período de garantia do empreendimento, a construtora fazia a manutenção das ruas daquele conjunto, mas 

esse período já está finalizado, e quem é responsável por esta manutenção é a Prefeitura Municipal, que 

provavelmente demorará para fazer alguma coisa. Ainda sobre as barreiras sanitárias, o edil disse que, se 

reuniu com a Secretária Municipal de Saúde, e demostrou a sua preocupação com as barreiras nas 

fronteiras limítrofes do município. O edil comentou ainda, que o senhor vereador Pedro de Jesus sugeriu a 

elaboração de um boletim diário, com as informações sobre o combate ao Covid-19, e lamentou que, essa 

solicitação não esteja sendo atendida. Ele chamou a atenção para as ações que têm sido desenvolvidas pelo 

município, como mensagem veiculada diariamente através de carro de som, com a voz do Prefeito, pedindo 

que as pessoas fiquem em casa, e destacou que, essa ação é insuficiente para atender o que as autoridades 

de saúde preconizam. Disse ainda, que os lavatórios que têm sido utilizados nas feiras livres, foram 

distribuídos pelo Governo do Estado, e as pessoas que estão trabalhando são servidores do quadro do 

município. Na ocasião, o edil comentou que, os comerciantes têm se adequado as orientações das 

autoridades de saúde, mas infelizmente a população não está fazendo a sua parte, e está se aglomerando em 

filas de lotéricas e bancos.  O senhor vereador Léo de Fonsinho parabenizou as equipes de saúde, que têm 

se dedicado muito, para orientar e atender as pessoas, mas é preciso, que o Prefeito diga o que está fazendo, 

para combater o coronavírus, através de suas redes sociais ou da rádio comunitária local, para se manifestar 

sobre este assunto. Ele falou sobre o Conjunto Marcelo Déda, e destacou que, conversou com a assistente 

social, que acompanha as famílias, que afirmou que prestou aos beneficiários algumas informações, bem 

como os responsáveis pelo cartório, que emitem uma guia de pagamento, e ressaltou que, algumas pessoas 

já fizeram o pagamento dessa taxa, mas as casas serão entregues apenas quando todos tiverem com essa 

taxa em dia, bem como a questão do esgotamento sanitário. O edil falou sobre o crescente número de 

mortes causado pelo coronavírus, e destacou que  o Presidente da República tem sido negligente e 

irresponsável, na condução do combate a pandemia, e por conflitos internos tem substituído ministros de 

pastas importantes, numa época tão crítica, e ressaltou que, esse momento é crucial e muito importante, a 

preservação das vidas das pessoas. Por fim, o parlamentar orador disse que o Governo Municipal está mal 

assessorado, pois o responsável pela redação de suas leis e decretos, não tem observado, se artigos e incisos 

que citam em seus textos existem de fato. Por conseguinte, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos 

comentou que, o coronavírus é devastador, e as autoridades devem ter responsabilidade e estar muito 
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atentas, e mais, destacou que, apesar dos esforços do Governo Federal, muitas pessoas têm se aproveitado, 

deste momento, para superfaturar contratos, e fazer diversas irregularidades com o dinheiro público, e citou 

exemplos, que têm sido denunciados. O edil comentou que, o Estado de Sergipe, está em penúltimo lugar 

no ranking de casos, mesmo assim, todos os municípios decretaram estado de emergência, para não 

precisar de licitação para contratar serviços e comprar insumos. Ele afirmou ainda, que alguns prefeitos 

têm feito marketing político com a covid-19, e destacou a proximidade das eleições. Ele comentou que, 

está presente na Sessão, porque cumpre suas obrigações, mas gostaria de estar em sua casa, se 

resguardando do vírus. O senhor vereador Didiu comentou que, o Poder Legislativo tem a habilidade de 

cuidar de pessoas, e neste sentido  apresentou uma Indicação para que, os cultos evangélicos retornem a ser 

realizados, haja vista que as pessoas precisam de um reforço espiritual neste momento, atendendo as 

normas de segurança estabelecidas pela vigilância sanitária, preconizadas pela ANVISA e OMS, mantendo 

a distância  de um metro entre os acentos, disponibilização na entrada de local para higienização das mãos 

com sabão líquido ou álcool gel 70% , disponibilização de máscaras, a todos que estiverem participando do 

culto. Na oportunidade, o orador comentou que, o município não pode parar, e deve dar atenção especial 

aos pacientes de doenças crônicas, bem como aos demais, que também precisam de seus medicamentos, e 

muitas vezes não encontram, apesar de haver uma grande quantidade de empenhos com a finalidade de 

adquirir medicamentos, por isso, muitas vezes os vereadores fazem críticas mais enérgicas, mas 

necessárias. Ele destacou que, as pessoas não estão respeitando as medidas de isolamento, e apesar dos 

comercio local estar praticamente todo fechado, as pessoas estão nas ruas, fazendo aglomerações, e 

infelizmente é muito difícil para qualquer gestor lidar com as reivindicações dos empresários, da população 

e ainda arcar com a responsabilidade por possível contaminação pela doença e mortes. O edil refletiu que, 

as autoridades de saúde estão preocupadas com a rápida proliferação da doença, pois temem que o sistema 

de saúde não suporte a quantidade de pessoas enfermas, e é frequente a falta de vagas de UTI no Estado de 

Sergipe, mesmo sem a covid-19, e infelizmente haverá muitas mortes, principalmente de pessoas que já 

tem outros problemas de saúde, por serem mais frágeis. O parlamentar  reafirmou a importância dos cultos, 

e sugeriu que, após a realização dos cultos evangélicos houvessem palestras de prevenção e elucidação de 

dúvidas sobre a covid-19.  A seguir, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos falou que, o município 

precisa dispor de dispositivos onde a população possa visualizar quais as ações que o município está 

realizando no combate ao coronavírus. Ele afirmou que, sente muita falta da coletiva de imprensa diária, 

que o Ministro da Saúde realizava toda tarde, demonstrando os números e as ações que as pessoas 

deveriam fazer, como as medidas de isolamento social, que resultaram no número de casos relativamente 

menor, que em outros países. E, comentou que, infelizmente o Brasil está politizando e formando uma 

ideologia em relação a essa pandemia, e apesar das situações, que alguns estados como Manaus tem 

enfrentado, as pessoas não se deram conta da gravidade da situação, que está ocorrendo em outros países. 

O edil comentou que, todas as medidas de enfrentamento a covid-19, deve ser vista com bons olhos, mas o 

município deve agir com responsabilidade e sem amadorismo, pois o que está em jogo são as vidas das 

pessoas. O edil exemplificou com situações de outros estados, onde os médicos já estão escolhendo quem 

vai utilizar os respiradores, e refletiu sobre a precariedade da nossa rede pública de saúde, que já vivia 

momentos críticos sem a covid-19, e agora poderá colapsar, caso não tomemos as medidas necessárias, 

como o distanciamento social, e a higienização das mãos, e declarou que é o que ele e sua família tem feito, 

para preservar a saúde. Ele destacou que, defende que os recursos do fundão eleitoral sejam utilizados para 
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o combate ao covid-19, e quanto mais dinheiro houver, mais haverá possibilidade de cuidar das pessoas, 

como também mais dinheiro poderá girar a economia. O parlamentar chamou a atenção sobre a postura 

política do atual Presidente, que tem se relacionado com políticos que, foram responsáveis no escândalo do 

mensalão, para participar de seu Governo, e as pessoas que apoiaram o Presidente, tem visto essa atitude 

com apreensão, e decepção, pois acreditavam que, junto com o novo Governo, começava uma nova 

política.  Ele ressaltou que é questionável o Presidente modificar o Ministro da Saúde, se o mesmo estava 

cumprindo sua função com excelência. O edil destacou que, Mandetta tem muita hombridade, pois saiu de 

cabeça erguida, mantendo-se aliado ao Governo, dando condições para o seu sucessor se ambientar ao 

cargo. Ele afirmou que, naquela noite, serão votados dois Requerimentos, porque são pertinentes neste 

momento, e relembrou que, a Casa Legislativa está atuante, e tem realizado medidas  para o combate ao  

coronavírus. E, por não haver outros oradores inscritos para o Grande Expediente, deu-se início à Ordem 

do Dia. Na Ordem do Dia foi colocado em discussão o 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. Durante as discussões, o senhor vereador Amaury Batista 

Freire comentou que, o Governo Federal nem encaminhou planilha, indicando onde os recursos da 

pandemia poderão ser gastos, bem como, não foram realizadas as prestações de contas, portanto, não acha 

razoável aprovar este requerimento neste período. Depois, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos, 

autor do Requerimento, justificou a sua proposta, e destacou que, o objetivo do mesmo é importante, para 

inibir qualquer tipo de desperdício dos recursos públicos, pois estamos visualizando a instalação de 

hospital de campanha e outras coisas, o que significa que o dinheiro já está sendo usado, enfatizou o 

parlamentar, além disso, o Requerimento tem prazo de 30 dias, para ser respondido. Em seguida, o senhor 

vereador José Alessandro disse, que os vereadores estão fazendo o papel de fiscalização dos recursos 

públicos, que entram no município, haja vista, que é assunto de interesse da população saber o que tem sido 

feito pelo Poder Executivo, e que é favorável a matéria, bem como parabenizou o colega pela mesma.  

Depois, o senhor vereador Pedro de Jesus afirmou que, a ideia central do Requerimento é a transparência 

da utilização dos recursos públicos, pois a sociedade questiona os vereadores. Ainda nas discussões, o 

senhor Amaury reafirmou que o município não tem a planilha do Governo Federal de apontamento dos 

gastos, e teme que as informações sejam passadas de forma errônea, e mais tarde hajam implicações 

administrativas e jurídicas. Continuando, o senhor vereador José Alessandro comentou que, no dia que a 

Prefeitura mandou desinfetar as ruas, as pessoas que realizavam o serviço não estavam com os EPI's 

necessários, e mais, afirmou que tem sido utilizado carro de som. O edil falou sobre a importância da 

utilização de máscaras, e destacou que, o município pode adquirir mascaras e doar para as pessoas carentes, 

e a Câmara quer saber como está sendo utilizado o recurso, no combate ao covid-19. O senhor vereador 

Gilson Rosário comentou que, o município tem que investir os recursos, para combater o coronavírus, e 

provavelmente o Governo Federal mandou normativa para o gasto dos recursos. Depois, o senhor vereador 

Edson afirmou que, o Requerimento pede que, o Poder Executivo descreva as ações que tem tomado, e o 

que foi gasto até o momento, para o combate ao covid-19, independente do recurso que veio 

especificamente para tal. Após as discussões, o Requerimento 001/2020 foi colocado em votação, obtendo 

como resultado: APROVAÇÃO COM UM PLACAR DE 05 (CINCO) VOTOS FAVORÁVEIS DOS 

SENHORES VEREADORES GILSON, DAMARES, EMILIO, PEDRO e  JOSÉ ALESSANDRO E 

01 (UM) CONTRÁRIO, DO SENHOR VEREADOR AMAURY.  Em seguida, foi colocado em 
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discussão o 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. Na oportunidade, o senhor vereador Edson, autor da matéria justificou que, de acordo com o portal 

da transparência, o consumo de combustíveis dos transportes do município está alto, e o objetivo da 

matéria é saber o porquê, já que as escolas não estão funcionando, nem estão tendo viagens para levar 

pacientes, entre outras coisas. Ele disse ainda, que o que se pretende é saber qual a justificativa do alto 

consumo lá que as viagens diminuíram drasticamente. Depois, o senhor vereador Amaury afirmou que, as 

secretarias periodicamente apresentam relatórios a esta casa, e apesar dos secretários não terem 

comparecido no semestre passado, o colega Edson já solicitou através do Ministério Público alguns 

documentos, e agora está fazendo outras solicitações e para ele, o colega está exagerando.  Em seguida, o 

senhor vereador José Alessandro comentou que, o colega Amaury está se confundindo, e destacou que, 

ano passado, os secretários não compareceram a esta Casa, para prestar contas de suas pastas, e por isso, a 

Casa Legislativa está insistindo em apresentar Requerimentos, haja vista que eles não estão cumprindo a 

Lei Municipal 623/2012, com o objetivo de esclarecer o que tem sido feito com os recursos públicos. Após 

as discussões, o Requerimento 002/2020 foi colocado em votação, obtendo como resultado: 

APROVAÇÃO COM UM PLACAR DE 05 (CINCO) VOTOS FAVORÁVEIS DOS SENHORES 

VEREADORES GILSON, DAMARES, EMÍLIO, PEDRO e JOSÉ ALESSANDRO E 01 (UM) 

CONTRÁRIO, DO SENHOR VEREADOR AMAURY.  E, por não haver outras matérias para serem 

discutidas ou votadas na Ordem do Dia, deu-se início as Considerações Finais. Nas Considerações Finais, 

o senhor vereador Gilson do Rosário falou sobre algumas críticas dos munícipes nas redes sociais, ao 

vereador que votou contrário nos Requerimentos, e destacou que, a Câmara deve estar atenta aos gastos do 

município, para não acontecer o que aconteceu em prefeituras em outros estados, onde os prefeitos estão 

utilizando os recursos do coronavírus para outras finalidades. Ele afirmou que, os vereadores continuam 

trabalhando e a comunidade deve apresentar suas reivindicações, através das redes sociais, para que 

possam tomar as providências cabíveis. Na ocasião, o edil parabenizou os Governador da Bahia e o 

Prefeito de Salvador, que apesar de serem adversários políticos, estão trabalhando juntos no combate ao 

coronavírus. Por fim, parabenizou o Secretário Municipal de Finanças Mário Almeida, pela passagem de 

sua data natalícia. Em seguida, o senhor vereador José Alessandro justificou a Moção de Pesar, em 

sufrágio a memória do senhor José Garcia dos Reis, que faleceu no dia 21 de abril de 2020,e, destacou o 

orador que o José Garcia dos Reis sempre orgulhou os seus familiares e amigos com suas atitudes e a 

forma de viver e ver a vida, contagiando e tornando privilegiados aqueles que tiveram a oportunidade de 

conhecê-lo mais de perto, e honrou esta Casa compondo a Primeira Legislatura, no período de 1955 a 

1958, desempenhando suas atividades com conduta ética e de acordo com as boas práticas da vida pública, 

conforme consta nos arquivos deste Poder.  O edil também prestou suas condolências à família  da senhora 

Claudiane, que faleceu nesta data, e destacou que ela desempenhava um trabalho belíssimo na Igreja 

Católica. Também parabenizou o senhor Mário Almeida pela sua data natalícia.  E mais, destacou que, os 

pequenos comerciantes estão passando por muitas dificuldades, e pediu que as pessoas deem preferência 

aos pequenos comerciantes, para que estes continuem suas atividades. Falou sobre a falta d’água, e 

destacou que a Companhia de Abastecimento de Água – DESO além de não estar distribuindo água, a 
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cobrança aos consumidores está altíssima, e sugeriu que,  a Casa convide algum representante da empresa, 

para esclarecer o que está ocorrendo.  O edil comentou que, o bairro Santa Cruz está com dificuldade na 

iluminação pública, pois, as árvores estão  impedindo que, a claridade das torres iluminem a Praça, e pediu 

que, seja realizada urgentemente a poda das árvores. Ele falou ainda, sobre a recente nomeação de um 

secretário adjunto de turismo, realizada pelo Prefeito Municipal, e destacou que, se este existe  indagou 

qual o turismo que existe em Poço Verde? Quem é o secretário oficial  responsável pela pasta?  Ele falou 

ainda, que a Secretaria Municipal de Assistência seja responsável, por acrescentar alguns itens à cesta 

básica que será oferecida pela Secretaria Municipal de Educação, aos pais de alunos da rede pública de 

ensino, mas até o momento, essa ação não foi realizada.  A seguir, o senhor vereador Pedro de Jesus 

Santos parabenizou o secretário Mário Almeida,  a Professora Ildomar e em especial a sua irmã Joselma 

pela data natalícia, e desejo-a  vida feliz e longa, com a proteção divina. Depois, o senhor vereador Amaury 

Batista Freire parabenizou ao Secretário Municipal Mário Almeida e reiterou seu pedido, solicitando que 

as pessoas não saiam de Casa, mas se precisar sair, que tomem os cuidados atendendo as recomendações da 

OMS, pois todos devem ficar unidos contra essa pandemia.  Por conseguinte, a senhora vereadora Damares 

Vieira Cavalcanti   declarou que votou nos Requerimentos 001 e 002/2020, porque é dona de suas 

vontades e de seu voto, e apesar de ser do grupo da situação, não é da turma do "amém", portanto, seus 

colegas devem respeitar a sua opinião, e destacou que, o Prefeito está fazendo o correto, e  não vê problema 

algum encaminhar a Câmara, o que está sendo solicitado.   Por fim, o senhor vereador Edson de Jesus 

afirmou que a Casa Legislativa está à disposição do Poder Executivo, para conversar, para sugerir e fazer o 

que for melhor para o povo de Poço Verde, independente de existirem posições políticas divergentes, e 

tomando as atitudes corretas, com responsabilidade e cautela, para preservar as vidas de nossos munícipes. 

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 trinta de abril de dois mil e vinte, realizarem a 

próxima Sessão Ordinária, às dezenove horas, e para constar eu, vereador José Alessandro Santana 

Farias lavrei a presente Ata e abaixo subscrevo, em substituição ao titular. 
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