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Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte, realizada em trinta 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, Emílio de Jesus Souza, 

Gileno Santana Alves, Gilson Santos do Rosário e Pedro de Jesus Santos. Em seguida, foram 

apresentadas as seguintes proposições: Moção de Pesar 012/2020 - Em virtude do repentino falecimento da 

senhora Claudiane Souza Santos, ocorrido em 23 de abril de 2020, de autoria do senhor Presidente 

Alexandre Almeida Dias; Moção de Congratulação 013/2020 - Congratulações ao senhor Thomas Ribeiro 

Sales, em virtude da formatura no curso de medicina pela UFS, de autoria do senhor vereador Gilson 

Santos do Rosário; Indicação 028/2020 - Ao Governo Municipal, solicitando o que segue: a) Providências 

emergenciais junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo no tocante a drenagem do canal da Rua 

Paulo Santos, bem como, a reposição de placas de concreto; b) Capina da Rua Paulo Santos e vias 

adjacentes, de autoria do senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos; Indicação 029/2020 - Ao Governo 

Municipal, propondo o que segue: 1.Instalação de sistema de iluminação moderna da Academia da Saúde 

Maria Alves Conceição – Maria de Ramalho até o Barracão Cultural, bem como a realização de capina em 

regime de urgência em todo bairro Santa Cruz, esta última de autoria do senhor vereador José Alessandro 

Santana Farias. Em seguida, deu-se início ao Grande Expediente, no qual o senhor Presidente Alexandre 

Almeida Dias comentou que, através da Portaria publicada, pelo Poder Legislativo, fica facultativo o 

comparecimento às Sessões, os vereadores que tenham mais de 60 anos de idade, além daqueles que 

possuam doenças crônicas, como é o caso dos senhores vereadores Gileno e Josefa Délia.  Continuando, o 

edil falou sobre as inúmeras reclamações dos clientes da Companhia de Saneamento Básico – DESO, que 

têm recebido faturas com cobranças de valores abusivos, em relação ao consumo de água, que não ocorreu 

de fato. O orador comentou que, procurou informações com o responsável pela DESO no município, e este 

explicou que, ocorreu um problema com o sistema, e que as cidades de Poço Verde, Itabaianinha e alguns 

bairros de Aracaju foram atingidos, já que as faturas tiveram seus valores alterados, e, recomendou que as 

pessoas não paguem essas faturas, pois após uma ação do Ministério Público, a empresa irá reimprimir 

novos boletos com os valores corrigidos, mas não deu uma resposta, sobre o que será feito, com as pessoas 

que já efetuaram o pagamento. O senhor Presidente declarou a seguir, que perguntou ao funcionário da 

DESO, como será feita a isenção das contas das pessoas que fazem parte do Cadastro Único, obtendo 

como resposta que Poço Verde Possui 6.000 clientes nessa condição, mas serão isentados apenas 15% dos 

clientes que, se enquadram nas condições para receber este benefício, cerca de 700 famílias, que foram 

visitadas pela assistente social da empresa. O edil aproveitou o ensejo, para agradecer ao senhor Esdras, 

pela atenção e esforço, que sempre tem quando busca alguma informação junto à DESO. Por fim, o senhor 

Presidente comentou que, a bancada do PSB tem se reunido e buscado soluções para os problemas do 

município. Depois, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos falou sobre as dificuldades que as 

pessoas enfrentam nas suas casas, durante a quarentena, para conciliar a rotina dos filhos, que estão o 

tempo todo em casa, sem poder sair, e às vezes esse momento pode gerar conflitos e outros problemas 

psicossomáticos. Ele refletiu ainda, sobre as pessoas que foram acometidas pela doença, e que não puderam 

ter o conforto das famílias, durante o tratamento, nem a possibilidade de uma despedida digna, haja vista 
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que as medidas de segurança não permitem, que haja velório ou cortejo fúnebre para não haver 

aglomerações, principalmente se o falecido tiver a Covid-19. Falou ainda, sobre as dificuldades dos 

pequenos comerciantes, que não estão conseguindo pagar suas contas, nem seus funcionários, e 

infelizmente muitos deles não abrirão mais seu comércio, pois não sabem o que o futuro lhes reserva, e 

apesar do Governo Federal ter concedido uma auxilio, para as pessoas que mais precisam, é necessário 

lembrar que é um benefício temporário, portanto, por precaução as pessoas devem guardar um pouco desse 

dinheiro, para que não passem maiores dificuldades depois dos três meses de pagamento do auxílio, pois 

quando a pandemia passar, o nosso país terá uma alta taxa de desemprego e miséria.  Na ocasião, o edil 

criticou a gestão municipal, por se aproveitar das singelas ações que está fazendo, para combater a Covid-

19, para se promover, e relatou que, não via a necessidade de tirar fotos de todas as pessoas que lavavam as 

mãos, nos lavatórios disponibilizados em frente às agências bancárias, e destacou que, mais importante que 

isso, seria fazer a orientação correta da lavagem das mãos, o que ele não viu acontecer. Ele comentou 

ainda, que a Bancada do PSB apresentou diversas Indicações, para o combate ao coronavírus, mas muitas 

delas ainda não foram atendidas. Depois, o senhor vereador Edson de Jesus Reis Santos justificou suas 

Indicações e pediu que elas fossem resolvidas imediatamente, antes do início do inverno, haja vista que 

apresentam risco para a população, como a questão da drenagem do canal, bem como, a reposição de 

placas de concreto da Rua Paulo Santos. Ele disse ainda, que, quando chove, o esgoto da referida rua 

transborda e pode levar várias doenças, para as pessoas que residem naquela localidade. Ele disse ainda, 

que o Poder Executivo deve ter responsabilidade com a questão sanitária, e lamentou que o lixão do 

município esteja muito próximo ao poço artesiano, que abastece Poço Verde. Ele destacou que, nos últimos 

tempos nenhum recurso tem sido investido na infraestrutura e no esgotamento sanitário, e muitas vezes as 

doenças que tem acometido os nossos munícipes são provenientes desse nulo investimento, mas 

infelizmente os governantes de uma forma geral têm tratado as pessoas apenas como títulos eleitorais, e 

não como pessoas, que tem anseios e necessidades. E mais, disse que o povo precisa de um programa de 

governo autêntico, que cuide das pessoas, que retribua para os seus cidadãos, o que lhes é cobrado através 

dos impostos. Por conseguinte, o senhor vereador José Alessandro Santana Farias disse que sua 

obrigação como vereador é lutar pelo benefício pelo povo. Parabenizou a senhora vereadora Damares, pela 

coragem de ter utilizado a Tribuna, para declarar que ela é livre para votar no que ela quiser.  Ele chamou à 

atenção para a falta de atitude da Câmara de Vereadores, que não fez nada em relação à desobediência dos 

Secretários Municipais à Lei Municipal 623/2012, e relembrou que há pouco mais de um ano, 

compareciam a esta Casa, e enchiam o Plenário de funcionários de várias secretarias, mas faz algum tempo 

que, ninguém aparece, provavelmente porque não tem nada para apresentar. O edil lamentou que, 

infelizmente as secretarias do município não estão tendo interação entre si, e apesar de algumas pessoas 

terem competência para o cargo, mas, o Prefeito não dá condições para essas pessoas fazerem um bom 

trabalho. Ele denunciou ainda, que o Prefeito nomeou o senhor Genivaldo de Jesus Leal, para ser 

Secretário Adjunto de Turismo, e destacou que é vergonhoso para o Governo Municipal, haja vista que, 

esta pessoa representará mais uma despesa, nas contas municipais, numa folha de pagamento que já está 

repleta de pessoas que recebem sem trabalhar. Ele comentou ainda, que o Governo Municipal tem se 

baseado em Fake News, e postagens em redes sociais, que não condizem com a realidade. O edil falou 

sobre o grande marketing das ações que tem sido feito, pelo município e veiculado nas mídias sociais, no 

combate ao coronavírus, e ressaltou que os lavatórios que foram colocados em frente às agências bancárias 
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demoraram a ser instalados, haja vista que estão no município ha mais de quinze dias, e ainda comentou 

que, falta orientação às pessoas, que estão desobedecendo o distanciamento social que também é muito 

importante, para não haver a contaminação pelo vírus. Na oportunidade, o edil parabenizou os 

comerciantes pelas medidas que tem tomado. O edil chamou a atenção para as condições das pessoas que 

estavam junto aos lavatórios, que apesar de paramentadas, não tinham qualquer proteção contra o sol, 

enquanto em frente ao hospital existe uma barraca, que está servindo apenas como garagem. O edil 

denunciou a falta de EPI'S dos agentes de trânsito, que estão trabalhando com sapato social, e declarou que 

o veículo que foi doado pela justiça, para o Departamento Municipal de Trânsito utilizar, estava há mais de 

dois meses encostado na garagem do município, sem previsão de quando será consertado, e chamou a 

atenção, que o município está deixando a desejar no que diz respeito as condições de trabalho de seus 

servidores. Por outro lado, ele fez referência à fala do Presidente da República, que há pouco mais de um 

mês disse que: “o coronavírus não passava de uma gripezinha”, e alertou para os atuais números de casos 

de mortes e de pessoas infectadas no Brasil. Depois, o orador falou sobre a situação da Rua localizada ao 

lado do Clube das Mães, onde o buraco da rede de esgoto já tomou a metade da rua, representando perigo 

para as pessoas que passam por aquela imediação. Em seguida, o senhor vereador Pedro de Jesus Santos 

falou que tem se colocado a disposição do município, para no exercício de sua função de vereador enfrentar 

o coronavírus no município. Ele chamou à atenção para as medidas que alguns países têm tomado, para 

combater a Covid-19, e que tem dado resultados muito positivos, como exemplo o Vietnã, que não possui 

nenhum caso, apesar de fazer fronteira com a China. Ele citou vários exemplos de países, e destacou que os 

países, que têm tido êxito foram aqueles que tomaram medidas rígidas, inclusive o isolamento social, de 

toda a população. Ele lamenta que, no Brasil a pandemia foi politizada, ao invés de ser combatida com 

união dos governos estaduais e federal. Ele refletiu que, a Câmara de Poço Verde está disposta a ajudar ao 

Poder Executivo, sugerindo ideias de baixo custo, para o enfrentamento da covid-19. Ele disse ainda, que o 

auxílio emergencial é uma ajuda muito importante para as pessoas, mas chegou ao seu conhecimento, que 

muitos cidadãos estão enfrentando filas nas agências bancárias, apenas para tirar dúvidas, e pediu que a 

assistência social fizesse a orientação das pessoas, para que elas não precisem se arriscar nessas filas. Ele 

destacou que, esta pandemia tem se espalhando de forma rápida e, percebe que o Brasil está sem rumo, 

pois não há consenso entre os seus governantes e autoridades de saúde, e no meio de tanta desinformação 

que chega para as pessoas através das redes sociais, o Presidente da República substituiu o Ministro de 

Saúde, que trazia informações diariamente, bem como sempre defendeu o isolamento como uma das 

principais medidas a serem seguidas, e quem tem dado resultado positivo. O edil estranhou que, o 

Governador do Estado recentemente tenha revogado um decreto, flexibilizando as medidas de isolamento, 

haja vista, o alto crescimento do número de casos de Covid-19.  E ainda, que este momento é de união, e 

que o Presidente Alexandre foi muito feliz, ao dizer que a bancada do PSB está se reunindo, para discutir 

ideias e soluções para o combate ao vírus e retomada da economia no município, e todos estão muito 

atentos e apostos a tudo que está acontecendo, fazendo as críticas quando são necessárias, mas também 

ponderando no que não é, dando a resposta que a população requer, como também dando o exemplo, de 

como se proteger e cuidar do próximo.  Em seguida, o senhor Presidente Leu a Moção de Pesar, pelo 

falecimento da senhora Claudiane Souza Santos, ocorrido no dia 23 de abril deste ano. Ele destacou que, 

Claudiane foi uma pessoa de conduta exemplar, como filha, mãe, esposa, amiga e religiosa de fé 

inabalável, que lutou brava e incansavelmente pela manutenção de sua vida, sempre orgulhou seus 
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familiares e amigos, que sentirão saudades eternas, em especial seu esposo Adriano e os filhos Alice e 

Victor Rafael. Emocionado, o edil comentou que, considerava a senhora Claudiane uma amiga-irmã, e a 

morte dela foi muito inesperada para todos.  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 Gílson Santos do Rosário falou sobre 

a Moção de Congratulação, em homenagem ao jovem Thomas Ribeiro Sales, que se formou em Medicina, 

pela Universidade Federal de Sergipe, e destacou que é uma honra para toda a sua família, mas também 

uma grande preocupação, pois ele poderá ser convocado para trabalhar na linha de frente de combate ao 

coronavírus. O edil comentou que, o jovem Thomas se dedicou muito, para se formar e pede a Deus que 

possa guiá-lo e protegê-lo, no exercício de sua função, para que ele possa cuidar com zelo das pessoas que 

necessitarem do seu trabalho. Ele falou ainda, sobre a solicitação de uma munícipe, que pede que seja feita 

a reposição de lâmpada na Rua, em que o Presidente Alexandre está construindo um imóvel.  Disse ainda, 

que muitas pessoas estão perguntando o que os vereadores estão fazendo, para minimizar os prejuízos 

financeiros causados pela pandemia. A seguir, o orador destacou que todos estão muito preocupados, e 

buscando ajudar no que for possível. O edil comentou que, ontem esteve no município de Fátima/BA,  e 

percebeu que havia muitas pessoas aguardando na frente da lotérica, para receber o auxílio emergencial, 

bem como as aglomerações na agência da Caixa Econômica Federal em Poço Verde, que já chegava  no 

fundo do prédio, e indagou aos responsáveis pela vigilância sanitária, quais as medidas que estavam 

tomando, para conter a aglomeração e contaminação, e foi informado que, no caso dos bancos, a polícia é 

quem vai intervir, pois não é de responsabilidade do município, que teme que, com o fluxo de pessoas, o 

vírus possa circular e  acometer pessoas, que posteriormente possam superlotar as unidades de saúde.  O 

edil falou que, os vereadores estão atentos aos problemas do município, e que estão apresentando ao Poder 

Público as reivindicações da comunidade, e citou exemplos. Afirmou ainda que, está no cargo de vereador 

há nove mandatos, sempre cumpriu com suas responsabilidades, e não faz acordo com Prefeitos, para obter 

cargos, e acredita que o povo não merece políticos que utilizem essa prática. Depois, o senhor vereador 

José Alessandro comentou que, desde o início da pandemia, os vereadores têm buscado dialogar com o 

Prefeito sobre muitos assuntos, inclusive economia, mas infelizmente, o atual Prefeito não sabe separar 

política partidária, da política voltada para a sociedade, e os vereadores tem que buscar os instrumentos que 

lhes são permitidos, para tentar fazer a ponte, entre a população e o Governo Municipal, convidando os 

secretários municipais, para discutir quais as ações que o município pode realizar, para ajudar os 

comerciantes locais, sobretudo os informais, porém, ele lembrou que, a Câmara não pode apresentar 

Projeto de Lei que onere o município, e pressupõe que tais matérias sejam oriundas do Poder Executivo. O 

edil falou sobre a importância das pessoas interagirem com os vereadores, através das redes sociais, para 

que continuem cobrando atitudes do Poder Executivo.  Ele parabenizou o jovem Thomas, pela sua 

formatura, e destacou que se sente muito honrado e orgulhoso, pois ele foi seu professor de Futebol e 

desejou a Thomas muita saúde e proteção. Por conseguinte, o senhor Amaury Batista Freire parabenizou o 

Prefeito Municipal e toda a equipe de saúde, pois as ações que estão sendo adotadas estão fazendo a 

diferença, haja vista que muitos municípios que fazem fronteira com Poço Verde, já relataram casos e, 

felizmente na cidade ainda não surgiu nenhum caso. Ele pediu que as pessoas continuassem fazendo a parte 

delas, que tomem suas precauções, para que esse vírus continue longe do município, e recomendou àqueles 

que puderem, para ficarem em casa. Por fim, os edis fizeram uma homenagem a todos os profissionais de 
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saúde, aplaudindo-os de pé, pelo trabalho que têm realizado. 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 sete de maio 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. 
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